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DATOS XERAIS 

DATA DA PROGRAMACIÓN E SINATURAS DO PROFESORADO 
 
 Ferrol, 27 de outubro de 2020 

 

 Asdo.: Mª Pilar Torrente Boado   Asdo.: Irene Montenegro Prado  

 

Asdo.: Mª Isabel Lamas Seco   

PROFESORADO QUE CONFORMA O DEPARTAMENTO E RELACIÓN DOS CURSOS, 
GRUPOS E MATERIAS QUE IMPARTEN 

 Mª Isabel Lamas Seco:   

  Matemáticas II, 2º de Bacharelato  
 Métodos Estatísticos e Numéricos 
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 Matemáticas 4º ESO Orientadas ás Ensinanzas Académicas 

Matemáticas 3º ESO  Orientadas ás Ensinanzas Académicas 

 Atención a nais/pais ou titores, o mércores de 11:20 a 12:10 
  

Mª Pilar Torrente Boado:   

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 1º de Bacharelato  
 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 2º de Bacharelato  
 Atención a nais/pais ou titores, o martes de 10:30 a 11:20  
 
Irene Montenegro Prado  

Matemáticas 1º ESO  
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 Física e química 2º ESO  
 Atención a nais/pais ou titores, o mércores de 9:20 a 10:10 
 Titoría, mércores de 13:20 a 14:10 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 1º DE ESO 
 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 
expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a 
aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental 
que as matemáticas teñen 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". 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. O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 
mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse 
ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de 
distribución de contidos ou doutra índole. A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non 
debe verse como un conxunto de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de 
xeito global.  
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os 
valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse 
nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao 
coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada 
vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados 
con fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade 
inmediata. Durante o primeiro curso é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no 
cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo mental, 
estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han 
contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave.  
O Instituto Ricardo Carballo Calero atópase no barrio ferrolán de Caranza, e os alumnos de 
primeiro de ESO proceden maioritariamente do centro público adscrito situado no mesmo 
barrio: Manuel Masdías. Hai un importante número de alumnos con necesidades educativas 
especiais. 
 

1.1. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os 
símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo 
laboral.  
Forma parte da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a 
habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión, datos e argumentos, o que 
aumenta a posibilidade real de seguir aprendendo ao longo da vida, tanto no ámbito escolar ou 
académico como fora del, e favorece a participación efectiva na vida social.  
Así mesmo, estas competencias implican o coñecemento e manexo dos elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos xeométricos, 
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etc.) en situacións reais ou simuladas da vida cotiá, e a posta en práctica de procesos de 
razoamento que levan á solución dos problemas ou á obtención de información. Estes procesos 
permiten aplicar esa información a unha maior variedade de situacións e contextos, seguir 
cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais, e estimar e axuizar a lóxica e validez 
da argumentacións e informacións. En consecuencia, a competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía supoñen a habilidade para seguir determinados 
procesos de pensamento (como a indución e a dedución, entre outros) e aplicar algúns 
algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a validez dos 
razoamentos e a valorar o grao de certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos 
válidos.  
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía implican unha 
disposición favorable e de progresiva seguridade e confianza cara á información e ás situacións 
(problemas, incógnitas, etc.) que conteñen elementos ou soportes matemáticos, así como cara 
á súa utilización cando a situación o aconsella, baseadas no respecto e no gusto pola certeza e 
na súa procura a través do razoamento.  
Estas competencias cobran realidade e sentido na medida en que os elementos e razoamentos 
matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que os precisan. Xa 
que logo, a identificación de tales situacións, a aplicación de estratexias de resolución de 
problemas e a selección das técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñible están incluidas nela. En definitiva, a posibilidade 
real de utilizar a actividade matemática en contextos tan variados como sexa posible. Por iso, o 
seu desenvolvemento na educación obrigatoria alcanzarase na medida en que os 
coñecementos matemáticos se apliquen de xeito espontáneo a unha ampla variedade de 
situacións, provenientes doutros campos de coñecemento e da vida cotiá. O desenvolvemento 
da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ao final da 
educación obrigatoria implica utilizar espontaneamente -nos ámbitos persoal e social- os 
elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver 
problemas provenientes de situacións cotiás e para tomar decisións. En definitiva, supón aplicar 
aquelas destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha 
argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as 
ferramentas de apoio adecuadas, e integrando o coñecemento matemático con outros tipos de 
coñecemento para dar unha mellor resposta ás situacións da vida de distinto nivel de 
complexidade. 
 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES  
A incorporación do bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", que se enfoca 
na resolución de problemas en primeiro de ESO, 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 proceso de 
ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de 
investigación. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados 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. 
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2.1. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROPIOS DA MATERIA 
Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Estándar de aprendizaxe: 1.1: Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión adecuada. 
Estándar de aprendizaxe: 2.1: Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto do problema) 
Estándar de aprendizaxe: 2.2: Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema 
Estándar de aprendizaxe: 2.3: Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que ten que resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 
Estándar de aprendizaxe: 2.4: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 
Estándar de aprendizaxe: 3.1: Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 
Estándar de aprendizaxe: : 4.1: Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando o 
proceso de resolución e os pasos e ideas importantes analizando a coherencia da 
solución ou buscando outras formas de resolución. 
Estándar de aprendizaxe: 4.2: Formúlase novos problemas A partir dun resolto: variando 
os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, establecendo conexións entre 
o problema e a realidade  
Estándar de aprendizaxe: 5.1: Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 
 Estándar de aprendizaxe 6.1: Identifica situacións problemáticas da realidade, 
susceptibles de conter problemas de interese. 
Estándar de aprendizaxe 6.2: Establece conexións entre un problema do mundo real e o 
mundo matemático: identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen 
nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 
Estándar de aprendizaxe 6.3: Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos 
que permitan a resolución dun problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
Estándar de aprendizaxe 6.4: Interpreta a solución matemática do problema no contexto 
da realidade. 
Estándar de aprendizaxe 6.5: Realiza simulacións e predicións, no contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, propondo melloras que aumenten a 
súa eficacia. 
Estándar de aprendizaxe 7.1: Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e 
os seus resultados. 
Estándar de aprendizaxe 8.1: Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 
Estándar de aprendizaxe 8.2: Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
Estándar de aprendizaxe 8.3: Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude 
adecuada para cada caso. 
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Estándar de aprendizaxe 8.4: Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto 
con hábitos de formular preguntas e buscar respostas adecuadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 
Estándar de aprendizaxe 9.1: Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, 
de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as súas 
consecuencias e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
Estándar de aprendizaxe 10.1: Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves e aprendendo para 
situacións futuras similares. 
Estándar de aprendizaxe 11.1: Selecciona ferramentas tecnolóxicas adecuadas e utilízaas 
para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a súa 
dificultade impide ou non aconsella facelos manualmente. 
Estándar de aprendizaxe 11.2: Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
Estándar de aprendizaxe 11.3: Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
Estándar de aprendizaxe 12.1: Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 
Estándar de aprendizaxe 12.2: Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 
Estándar de aprendizaxe 12.3: Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe recollendo a información das 
actividades. Analizando puntos fortes e febles do seu proceso académico e establecendo 
pautas de mellora. 

 
Bloque 2: Números e álxebra 

Estándar de aprendizaxe 1.1: Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente a información cuantitativa. 
Estándar de aprendizaxe 1.2: Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos 
de números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural 
aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
Estándar de aprendizaxe 1.3.: Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e 
as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados 
obtidos. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.: Recoñece novos significados e propiedades dos números 
en contextos de resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións 
elementais. 
Estándar de aprendizaxe 2.2.: Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para 
descompor en factores primos números naturais e emprégaos en exercicios Actividades 
e problemas contextualizados. 
Estándar de aprendizaxe 2.3.: Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo 
común múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo adecuado e 
aplícao problemas contextualizados. 



 - 16 - 
  

Estándar de aprendizaxe 2.4.: Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 
Estándar de aprendizaxe 2.5.: Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor 
absoluto dun número enteiro comprendendo o seu significado e contextualizándoo en 
problemas da vida real. 
Estándar de aprendizaxe 2.6.: Realiza operacións de redondeo e truncamento de 
números decimais coñecendo o grao de aproximación e aplícao a casos concretos. 
Estándar de aprendizaxe 2.7.: Realiza operacións de conversión entre números decimais 
e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na 
resolución de problemas. 
Estándar de aprendizaxe 2.8.: Utiliza a notación científica, valora o seu uso para 
simplificar cálculos e representar números moi grandes. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.: Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 
decimais e fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis 
e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e 
respectando a xerarquía das operacións. 
Estándar de aprendizaxe 4.1.: Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar 
cálculos exactos ou aproximados valorando a precisión esixida na operación o no 
problema. 
Estándar de aprendizaxe 4.2.: Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais decidindo a forma máis adecuada (mental, escrita ou con 
calculadora), coherente e precisa. 
Estándar de aprendizaxe 5.1.: Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade 
numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para 
resolver problemas en situacións cotiás. 
Estándar de aprendizaxe 5.2.: Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen 
magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais. 
Estándar de aprendizaxe 6.1.: Describe situacións ou enunciados que dependen de 
cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante 
expresións alxébricas, e opera con elas. 
Estándar de aprendizaxe 6.2.: Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de 
procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica 
e utilízaas para facer predicións. 
Estándar de aprendizaxe 6.3.: Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades 
das operacións para transformar expresións alxébricas. 
Estándar de aprendizaxe 7.1.: Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un 
número (ou números) é (son) a súa solución. 
Estándar de aprendizaxe 7.2.: Formula alxébricamente unha situación da vida real 
mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 
 

Bloque 3: Xeometría 
Estándar de aprendizaxe 1.1.: Recoñece e describe as propiedades características dos 
polígonos regulares ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, 
etc. 
Estándar de aprendizaxe 1.2.: Define os elementos característicos dos triángulos, 
trazándoos e coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo 
tanto aos seus lados como aos seus ángulos. 
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Estándar de aprendizaxe 1.3.: Clasifica os cuadriláteros e paralelogramos atendendo ao 
paralelismo entre os seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a 
ángulos, lados e diagonais. 
Estándar de aprendizaxe 1.4.: Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os 
puntos da circunferencia e o círculo. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.: Resolve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando 
as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 
Estándar de aprendizaxe 2.2.: Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a 
lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas 
xeométricos. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.: Comprende os significados aritmético e xeométrico do 
Teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación 
do teorema construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo. 
Estándar de aprendizaxe 3.2.: Aplica o Teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes 
descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos 
xeométricos ou en contextos reais. 
Estándar de aprendizaxe 4.1.: Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de 
semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras semellantes. 
Estándar de aprendizaxe 4.2.: Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá 
sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. 
Estándar de aprendizaxe 5.1.: Analiza e identifica as características de distintos corpos 
xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica adecuada. 
Estándar de aprendizaxe 5.2.: Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a 
partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos adecuados. 
Estándar de aprendizaxe 6.1.: Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de 
áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica 
adecuadas. 
 

Bloque 4: Funcións 
Estándar de aprendizaxe 1.1.: Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e 
nomea puntos do plano escribindo as súas coordenadas. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.: Pasa dunhas formas de representación dunha función a 
outras e elixe a máis adecuada en función do contexto. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.: Recoñece se unha gráfica representa ou non unha 
función. 
Estándar de aprendizaxe 3.2.: Interpreta unha gráfica e a analiza, recoñecendo as súas 
propiedades máis características. 
Estándar de aprendizaxe 4.1.: Recoñece e representa unha función lineal a partir da 
ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 
Estándar de aprendizaxe 4.2.: Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa 
de valores. 
Estándar de aprendizaxe 4.3.: Escribe a ecuación correspondente á relación lineal 
existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 
Estándar de aprendizaxe 4.4.: Estuda situacións reais sinxelas e apoiándose en recursos 
tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis adecuado 
para explicalas e realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 



 - 18 - 
  

 
Bloque 5: Estatística e Probabilidade 

Estándar de aprendizaxe 1.1.: Define poboación, amosa e individuo desde o punto de 
vista da estatística, e aplícaos a casos concretos. 
Estándar de aprendizaxe 1.2.: Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de 
variables estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
Estándar de aprendizaxe 1.3.: Organiza datos, obtidos dunha poboación, de variables 
cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula as súas frecuencias absolutas e relativas, e 
represéntaos graficamente. 
Estándar de aprendizaxe 1.4.: Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo 
mediano), a moda (intervalo modal), e o rango, e emprégaos para resolver problemas. 
Estándar de aprendizaxe 1.5.: Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en 
medios de comunicación. 
Estándar de aprendizaxe 2.1.: Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para 
organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central e o 
rango de variables estatísticas cuantitativas. 
Estándar de aprendizaxe 3.1.: Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 
deterministas. 
Estándar de aprendizaxe 3.2.: Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a 
experimentación. 
Estándar de aprendizaxe 3.3.: Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir 
do cálculo exacto da súa probabilidade ou da súa aproximación mediante a 
experimentación. 
Estándar de aprendizaxe 4.1.: Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera 
todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore 
sinxelas. 
Estándar de aprendizaxe 4.2.: Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. 
Estándar de aprendizaxe 4.3.: Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e 
como porcentaxe.da solución ou buscando outras formas de resolución. 

 

2.2. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
Para cada perfil competencial faise elección dalgúns dos estándares de aprendizaxe do listado anterior 
que poden contribuir a acadar dito perfil. 

a) Comunicación lingüística. 

o Estándar de aprendizaxe Bloque 1 1.1: Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión adecuada. 

o Estándar de aprendizaxe Bloque 1 2.1.Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, contexto do problema) 

 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
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o Estándar de aprendizaxe Bloque 1 3.1.Identifica patróns,regularidades e leis matemáticas 
en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e  
probabilísticos. 

o Estándar de aprendizaxe Bloque 1 4.2.Formúlase novos problemas a partir dun resolto 
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, establecendo conexións entre 
problema e realidade. 

 

c) Competencia dixital.  

o Estándar de aprendizaxe Bloque 1 11.1: Selecciona ferramentas tecnolóxicas adecuadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a súa 
dificultade impide ou non aconsella facelos manualmente. 

o Estándar de aprendizaxe Bloque 5 2.1.: Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas 
para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central e 
o rango de variables estatísticas cuantitativas. 

d) Aprender a aprender.  

o Estándar de aprendizaxe Bloque 2 7.2.: Formula alxébricamente unha situación da vida 
real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

o Estándar de aprendizaxe Bloque 5 1.5. Interpreta unha gráfica e a analiza, recoñecendo as 
súas propiedades máis características. 

e) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

o Estándar de aprendizaxe Bloque 1  8.1: Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo 
en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

o Estándar de aprendizaxe Bloque 1 8.2: Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

2.3. CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN 
Primeira avaliación 
Tema 1: Números naturais (11 sesións) 
BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
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– O sistema de numeración decimal. 
– O sistema de numeración romano. 
– Os números naturais. 
– Operacións básicas con números naturais. 
– Representación e ordenación de números naturais na recta numérica. 
– Operacións con calculadora. 
– Potencias de números naturais que teñen expoñentes naturais. 
– Potencias de base 10. 
– Utilización da notación científica para representar números grandes. 
– Cadrados perfectos. 
– Raíces cadradas. 
– Cálculo da raíz cadrada enteira. 
– Estimación e obtención de raíces aproximadas. 
– Xerarquía das operacións. 
– Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental. 
– Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo con calculadora e outros medios tecnolóxicos. 

 

Tema 2: Divisibilidade (12 sesións) 
BLOQUE 1: 
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
– Divisores e múltiplos. 
– Propiedades dos divisores e dos múltiplos. 
– Criterios de divisibilidade. 
– Números primos e números compostos. 
– A criba de Eratóstenes. 
– Descomposición en factores primos. 
– Os divisores dun número. 
– Cálculo do máximo común divisor (m.c.d). 
– Os múltiplos dun número. 
– Cálculo do mínimo común múltiplo (m.c.m). 
– Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental. 

 

Tema 3: Números enteiros (12 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
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– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
– Os números enteiros. 
– Representación na recta numérica 
– O valor absoluto. 
– Ordenación dos números enteiros. 
– Suma e resta de números enteiros. 
– Propiedades da suma e da resta. 
– Sumas e restas combinadas. 
– A multiplicación e a división. 
– As propiedades da multiplicación. 
– Potencias e raíces cadradas. 
– Operacións combinadas. 
– Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental. 

 

Tema 4: Fraccións (14 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
– As fraccións. 
– Fraccións impropias e propias. 
– Fraccións equivalentes. 
– Redución a común denominador. 
– Operacións básicas con fraccións. 
– Multiplicación e división de fraccións. 
– Potencias e raíces cadradas de fraccións. 
– Operacións combinadas. 
– Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental. 
 

Tema 5: Números decimais (11 sesións) 
BLOQUE 1:  
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– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
– As fraccións. 
– Os números decimais. 
– Clases de números decimais. 
– Representación na recta e ordenación dos números decimais. 
– Aproximación dos números decimais. 
– O erro cometido ao aproximar un número decimal. 
– Operacións básicas con números decimais: a suma, a resta, a multiplicación e a división. 
– Potencias e raíces cadradas con números decimais. 
–  Operacións combinadas. 
– Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental. 
 

Segunda avaliación 
Tema 6: Álxebra (10 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

 
BLOQUE 2:  
– Compresión dos conceptos que teñen relación coa álxebra. 
– Expresións alxébricas. 
– Monomios e operacións con monomios. 
– Ecuacións. 
– Regras de transformación dunha ecuación noutra equivalente. 
– Resolución de ecuacións. 
– Resolución de problemas de álxebra. 

 

Tema 7: Proporcionalidade (11 sesións) 
BLOQUE 1:  
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– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

 
BLOQUE 2:  
– Razón e proporción. 
– Propiedades das proporcións. 
– Magnitudes directamente proporcionais. 
– Proporcionalidade directa. 
– Porcentaxes. 
– Regra de tres directa. 
– Redución á unidade. 
– Descontos e aumentos. 
– Escalas. 
–  Magnitudes inversamente proporcionais. 
– Desenvolvemento de estratexias para o cálculo mental. 

 

Tema 8: Elementos básicos de xeometría (10 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

 
BLOQUE 3:  
– Puntos, rectas e planos. 
– Ángulos. 
– Tipos de ángulos. 
– Operacións básicas con ángulos. 
– Relacións entre ángulos: ángulos consecutivos, adxacentes e opostos polo vértice. 
– A mediatriz dun segmento. 
– A bisectriz dun ángulo. 
– Medida de ángulos. 
–  Operacións básicas con medidas de ángulos: sumas e restas. 
– Multiplicación dun ángulo por un número natural. 
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– Resolución de problemas con ángulos. 

 

Tema 9: Polígonos (10 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

 
BLOQUE 3:  
– Polígonos 
– Os elementos dun polígono. 
– Clases de polígonos. 
– Características dos polígonos regulares. 
– Os polígonos convexos. 
– Os triángulos. 
– A construción de triángulos. 
– As rectas e puntos notables dun triángulo: alturas, medianas, mediatices e bisectrices. 
–  O teorema de Pitágoras e as súas aplicacións. 
– Cuadriláteros. 
– Tipos de cuadriláteros. 
– A construción dos cuadriláteros. 
 
Tema 10: Circunferencia e círculo (11 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 3:  
– A circunferencia. 
– Posicións relativas dunha circunferencia e do círculo. 
– Posicións relativas de dúas circunferencias. 
– Os ángulos nunha circunferencia. 
– As circunferencias e os polígonos. 
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– Construcións xeométricas. 
– O círculo e as figuras circulares. 
– As figuras simétricas. 

 

Terceira avaliación 
Tema 11: Áreas e perímetros (20 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 3:  
– A área. 
– A área do rectángulo. 
– A área do cadrado. 
– A área do romboide. 
– A área do triángulo. 
– A área do rombo. 
– A área do trapecio. 
– A área do trapezoide. 
– A área do polígono regular. 
– A área do polígono irregular. 
– A lonxitude da circunferencia. 
– A área do círculo. 
– A área de figuras circulares. 
– A área de figuras planas. 
– A razón de semellanza. 
 

Tema 12: Funcións (16 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
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BLOQUE 4:  
– Coordenadas cartesianas. 
– As funcións. 
– As funcións dadas por unha táboa. 
– As funcións dadas por unha fórmula. 
– As funcións dadas por unha gráfica. 
– A gráfica dunha función. 
– As propiedades das funcións. 
– Puntos de corte cos eixes. 
– Crecemento e decrecemento. 
– Máximos e mínimos relativos. 
– Función lineal. 
– Función afín. 

 

Tema 13: Estatística e probabilidade (16 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 5:  
– Poboación e mostra. 
– Tipos de variables estatísticas. 
– Táboas de frecuencias. 
– Medidas estatísticas. 
– A media aritmética. 
– A moda. 
– A mediana. 
– Gráficos estatísticos. 
– Diagramas de barras. 
– Diagramas de sectores. 
– Experimentos e sucesos. 
– Regra de Laplace. 
– Tipos de sucesos segundo a súa probabilidade. 

 

3. CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
Os obxectivos, segundo o Decreto 86/2015 veñen especificados por etapa, e non por materia. 
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A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 
 
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) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 
g) 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. 
h) 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. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 
así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes 
á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
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pertencentes á comunidade lusófona. 
 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 



Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instrumento 

EA1.1: Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, co rigor e a 
precisión adecuada. 

 

Todo o curso 
 

O alumno expón de xeito adecuado o proceso que 
seguiu para resolver un problema, aínda que o 
resultado non sexa correcto. 
 

 Exposición da resolución dun 
problema ante a profesora. 
 

EA2.1: Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, contexto do problema) 
 

Todo o curso 
 

O alumno fai un uso correcto dos datos para a 
resolución dun problema. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA2.2: Valora a información dun enunciado e relaciónaa 
co número de solucións do problema 
 

Todo o curso 
 

O alumno elixe unha estratexia correcta para resolver 
o problema. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na clase e probas 
parciais. 
 

EA2.3: Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que ten que resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 
 

Todo o curso 
 

O alumno estima ben o resultado do problema 
podendo equivocarse no cálculo. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na clase e probas 
parciais. 
 

EA2.4: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 
 

Todo o curso 
 

O alumno dáse conta do que fixo para resolver o 
problema. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na clase e probas 
parciais. 
 

EA3.1: Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 
 

Todo o curso 
 

O alumno recoñece a similitude entre un problema 
proposto e outro resolto con anterioridade. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.1: Afonda nos problemas unha vez resoltos: 
revisando o proceso de resolución e os pasos e ideas 
importantes analizando a coherencia da solución ou 
buscando outras formas de resolución. 
 

Todo o curso 
 

O alumno comproba que a solución obtida é 
coherente.  
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.2: Formúlanse novos problemas a partir dun resolto: 
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo 
outros problemas parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais de interese, establecendo 
conexións entre o problema e a realidade  

Todo o curso 
 

O alumno é capaz de formular un problema análogo 
ao resolto. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
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EA5.1: Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: 
alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 
 

Todo o curso 
 

O alumno presenta os seus resultados de xeito 
argumentado. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA6.1: Identifica situacións problemáticas da realidade, 
susceptibles de conter problemas de interese. 
 

Todo o curso 
 

O alumno atopa un problema real relativo ao campo 
da materia tratada. 
 

 Observación na clase.  
 

EA6.2: Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático: identificando o problema ou 
problemas matemáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 
 

Todo o curso 
 

O alumno descompón o proceso de resolución  dun 
problema cotián. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA6.3: Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 
problemas dentro do campo das matemáticas. 
 

Todo o curso 
 

O alumno elixe adecuadamente as técnicas a utilizar 
para abordar un problema. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA6.4: Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 
 

Todo o curso 
 

O alumno asocia o resultado matemático co seu 
significado. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA6.5: Realiza simulacións e predicións, no contexto real, 
para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, 
propondo melloras que aumenten a súa eficacia. 
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz de adiantar un acontecemento 
mediante razoamento matemático. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA7.1: Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados. 
 

Todo o curso 
 

O alumno valora o que fixo. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA8.1: Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada. 
 

Todo o curso 
 

O alumno amosa gusto pola matemática. 
 

 Observación na aula. 
 

EA8.2: Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 
 

Todo o curso 
 

O alumno amosa interese polas matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
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EA8.3: Distingue entre problemas e exercicios e adopta a 
actitude adecuada para cada caso. 
 

Todo o curso 
 

O alumno valora a posibilidade de resolución dun 
enunciado. 
 

 Realización de exercicios e 
problemas na aula, e corrección. 
 

EA8.4: Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular preguntas e buscar 
respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos 
como na resolución de problemas. 
 

Todo o curso 
 

O alumno participa activamente na clase. 
 

 Observación na aula. 
 

EA9.1: Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as súas consecuencias e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
 

Todo o curso 
 

Valora e escolle un método adecuado para afrontar a 
resolución dun problema. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA10.1: Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvoltos, valorando a potencia e sinxeleza 
das ideas claves e aprendendo para situacións futuras 
similares. 
 

Todo o curso 
 

Valora a resolución dun problema para o seu uso 
futuro. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA11.1: Selecciona ferramentas tecnolóxicas adecuadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos cando a súa dificultade impide 
ou non aconsella facelos manualmente. 
 

Todo o curso 
 

Fai uso oportuno da calculadora e do ordenador. 
 

 Observación na aula. 
 

EA11.2: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 
 

Terceiro trimestre 
 

Usa o ordenador para facer unha gráfica. 
 

 Observación na aula. 
 

EA11.3: Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 
 

Terceiro trimestre 
 

Usa o ordenador para facer unha gráfica. 
 

 Observación na aula. 
 

EA12.1: Elabora documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do 
proceso de procura, análise e selección de información 
relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 
 

Terceiro trimestre 
 

Fai uso da Internet. 
 

 Observación na aula. 
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EA12.2: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
 

Terceiro trimestre 
 

Fai uso dun programa de presentación. 
 

 Observación na aula. 
 

EA12.3: Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe 
recollendo a información das actividades. Analizando 
puntos fortes e febles do seu proceso académico e 
establecendo pautas de mellora 

Todo o curso Fai autoavaliación usando TIC Observación na aula. 

 
Bloque 2: Números e álxebra 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

EA.1.1: Identifica os distintos tipos de números (naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente a 
información cuantitativa. 
 

Primeiro trimestre. 
 

O alumno distingue os tipos de números sendo capaz 
de poñelos en orde e de realizar correctamente as 
operacións básicas con valores sinxelos. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.1.2: Calcula o valor de expresións numéricas de 
distintos tipos de números mediante as operacións 
elementais e as potencias de expoñente natural aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 
 

Primeiro trimestre. 
 

O alumno opera  con números sinxelos de calquera 
tipo, priorizando correctamente as operacións. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.1.3.: Emprega adecuadamente os distintos tipos de 
números e as súas operacións, para resolver problemas 
cotiáns contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 
resultados obtidos. 
 

Primeiro trimestre. 
 

O alumno plantexa as operacións a partir de 
enunciados, obtén un resultado aínda que non sexa 
correcto e interprétao. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.2.1.: Recoñece novos significados e propiedades dos 
números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridade, divisibilidade e operacións elementais. 
 

Primeiro trimestre. 
 

O alumno recoñece os divisores dun número. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.2.2.: Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 
11 para descompor en factores primos números naturais 
e emprégaos en exercicios, actividades e problemas 
contextualizados. 
 

Primeiro trimestre. 
 

O alumno manexa os criterios de divisibilidade por 2, 
3 e 5 na factorización de números. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.2.3.: Identifica e calcula o máximo común divisor e o Primeiro trimestre O alumno executa sen erros o cálculo do mcm e do Realización de exercicios e 
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mínimo común múltiplo de dous ou máis números 
naturais mediante o algoritmo adecuado e aplícao en 
problemas contextualizados. 
 

 mcd de cantidades de non máis de tres cifras 
aplicando o algoritmo adecuado. 
 

problemas, corrección na  clase e 
probas parciais. 
 

EA.2.4.: Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 
 

Primeiro trimestre. 
 

O alumno executa sen erros a multiplicación e división 
de  potencias con expoñente natural. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.2.5.: Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o 
valor absoluto dun número enteiro comprendendo o seu 
significado e contextualizándoo en problemas da vida 
real. 
 

Primeiro trimestre. 
 

O alumno obtén o oposto e o valor absoluto de 
calquera número enteiro. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.2.6.: Realiza operacións de redondeo e truncamento 
de números decimais coñecendo o grao de aproximación 
e aplícao a casos concretos. 
 

Primeiro trimestre. 
 

Redondea e trunca correctamente números con parte 
decimal de tres cifras. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.2.7.: Realiza operacións de conversión entre números 
decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 
simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de 
problemas. 
 

Primeiro trimestre 
 

Converte unha fracción en número  decimal, simplifica 
correctamente unha fracción e acha fraccións 
equivalentes. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.2.8.: Utiliza a notación científica, valora o seu uso para 
simplificar cálculos e representar números moi grandes. 
 

Primeiro trimestre. 
 

Identifica números escritos en notación científica e 
convérteos. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.3.1.: Realiza operacións combinadas entre números 
enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, ben 
mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a notación 
máis adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 
 

Primeiro trimestre. 
 

Fai contas de forma axeitada a súa complexidade 
 

Exercicios resoltos e observación 
na aula. 
 

EA.4.1.: Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos ou aproximados valorando a 
precisión esixida na operación o no problema. 
 

Primeiro trimestre. 
 

Fai cálculo mental con números de dúas cifras. 
 

Observación na aula. 
 

EA.4.2.: Realiza cálculos con números naturais, enteiros, Primeiro trimestre.  Elixe a forma e opera correctamente. Observación na aula  
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fraccionarios e decimais decidindo a forma máis 
adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente 
e precisa. 
 

   

EA.5.1.: Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para 
resolver problemas en situacións cotiás. 
 

Segundo trimestre 
 

Recoñece a proporcionalidade directa e calcula 
porcentaxes. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.5.2.: Analiza situacións sinxelas e recoñece que 
interveñen magnitudes que non son directa nin 
inversamente proporcionais. 
 

Segundo trimestre. 
 

Decide se hai ou non proporcionalidade entre dúas 
magnitudes 
 

Exercicios resoltos e observación 
na aula. 
 

EA.6.1.: Describe situacións ou enunciados que dependen 
de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias 
lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, 
e opera con elas. 
 

Segundo trimestre. 
 

Escribe con expresións alxébricas algunhas 
proposicións sinxelas. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.6.2.: Identifica propiedades e leis xerais a partir do 
estudo de procesos numéricos recorrentes ou 
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e 
utilízaas para facer predicións. 
 

Segundo trimestre. 
 

Identifica a recorrencia e faipredicións. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA.6.3.: Utiliza as identidades alxébricas notables e as 
propiedades das operacións para transformar expresións 
alxébricas. 
 

Segundo trimestre. 
 

Desenvolve correctamente as igualdades notables que 
se lle propoñen. 
 

  Realización de 
exercicios, corrección na  clase e 
probas parciais 
 

EA.7.1.: Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), 
se un número (ou números) é (son) a súa solución. 
 

Segundo trimestre. 
 

Substitúe correctamente os valores dados como 
solucións nunha ecuación para comprobar o 
resultado. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais.  
 

EA.7.2.: Formula alxébricamente unha situación da vida 
real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e 
sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta o resultado obtido. 
 

Segundo trimestre. 
 

Transcribe un problema a súa forma alxébrica. Resolve 
ecuacións sinxelas de primeiro grao. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
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Bloque 3: Xeometría 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

EA1.1.: Recoñece e describe as propiedades 
características dos polígonos regulares, ángulos 
interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, 
simetrías, etc. 
 

Segundo trimestre. 
 

Indica sobre a figura plana os seus elementos 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA1.2.: Define os elementos característicos dos 
triángulos, trazándoos e coñecendo a propiedade común 
a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus 
lados como aos seus ángulos. 
 

Segundo trimestre. 
 

Clasifica correctamente os triángulos. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA1.3.: Clasifica os cuadriláteros e paralelogramos 
atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos e 
coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, 
lados e diagonais. 
 

Segundo trimestre. 
 

Identifica correctamente os paralelogramos 
propostos. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA1.4.: Identifica as propiedades xeométricas que 
caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo. 
 

Segundo trimestre. 
 

Define correctamente o que é unha circunferencia e 
un círculo, e distingue entre eles. 
 

Observación na aula. 
 

EA2.1.: Resolve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en 
contextos da vida real, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 
 

Segundo trimestre. 
 

Obtén a solución dun problema xeométrico sinxelo. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA2.2.: Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do 
círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector circular, 
e aplícaas para resolver problemas xeométricos. 
 

Segundo trimestre. 
 

Obtén correctamente a lonxitude da circunferencia e 
a área do círculo. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA3.1.: Comprende os significados aritmético e 
xeométrico do Teorema de Pitágoras e utilízaos para a 
procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do 
teorema construíndo outros polígonos sobre os lados do 
triángulo rectángulo. 
 

Segundo trimestre. 
 

Identifica ternas pitagóricas. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA3.2.: Aplica o Teorema de Pitágoras para calcular 
lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e 

Segundo trimestre. 
 

Aplica o Teorema de Pitágoras en  triángulos 
rectángulos. 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
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áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos 
ou en contextos reais. 
 

 parciais. 
 

EA4.1.: Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de 
semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras 
semellantes. 
 

Segundo trimestre. 
 

Indica se dúas figuras son ou non semellantes. 
 

Observación na aula, realización de 
exercicios, corrección na  clase e 
probas parciais. 
 

EA4.2.: Utiliza a escala para resolver problemas da vida 
cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de 
semellanza. 
 

Segundo trimestre. 
 

Fai uso directo da escala sobre un plano para obter o 
valor real. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA5.1.: Analiza e identifica as características de distintos 
corpos xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica 
adecuada. 
 

Terceiro trimestre 
 

Nomea correctamente os diferentes corpos 
xeométricos 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA5.2.: Constrúe seccións sinxelas dos corpos 
xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente 
e utilizando os medios tecnolóxicos adecuados. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Suxire cal é a sección obtida segundo sexa o corte. 
 

Observación na aula. 
 

EA6.1.: Resolve problemas da realidade mediante o 
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, 
utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica adecuadas. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Obtén área e volume dun corpo coñecido. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

  
Bloque 4: Funcións   
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

EA1.1.: Localiza puntos no plano a partir das súas 
coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas 
coordenadas. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Escribe correctamente as coordenadas dun punto 
suxerido no plano, e tamén representa o punto dadas 
as súas coordenadas. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA2.1.: Pasa dunhas formas de representación dunha 
función a outras e elixe a máis adecuada en función do 
contexto. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Obtén unha táboa dada unha fórmula e pinta a gráfica 
a partir da táboa. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA3.1.: Recoñece se unha gráfica representa ou non unha 
función. 

Terceiro trimestre. 
 

Dada unha gráfica di se corresponde a unha función. 
 

Observación na aula. 
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EA3.2.: Interpreta unha gráfica e a analiza, recoñecendo 
as súas propiedades máis características. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Distingue se a función e crecente ou decrecente, e se 
hai máximos e mínimos. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.1.: Recoñece e representa unha función lineal a partir 
da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 
pendente da recta correspondente. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Calcula a pendente da recta dada por unha función 
lineal coñecendo dous puntos da mesma. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.2.: Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica 
ou táboa de valores. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Escribe a ecuación da recta partindo de dous puntos 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.3.: Escribe a ecuación correspondente á relación 
lineal existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Asocia a ecuación que corresponde a unha proporción 
directa. 
 

Realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.4.: Estuda situacións reais sinxelas e apoiándose en 
recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático 
funcional (lineal ou afín) máis adecuado para explicalas e 
realiza predicións e simulacións sobre o seu 
comportamento. 
 

Terceiro trimestre. 
 

A vista dunha gráfica  escolle a forma do seu modelo 
como función lineal ou afín. 
 

Observación na aula 
 

 
Bloque 5: Estatística e Probabilidade   
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

EA1.1.: Define poboación, mostra e individuo desde o 
punto de vista da estatística, e aplícaos a casos concretos. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Diferenza entre poboación e mostra. 
 

Exercicios e observación na aula 
 

EA1.2.: Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de 
variables estatísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Dada unha variable é capaz de dicir se é cualitativa ou 
cuantitativa 
 

Exercicios e observación na aula. 
 

EA1.3.: Organiza datos, obtidos dunha poboación, de 
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula 
as súas frecuencias absolutas e relativas, e represéntaos 

Terceiro trimestre. 
 

Obtén as frecuencias absolutas e relativas a partir 
dunha táboa de datos. Represéntaos graficamente. 
 

realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
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graficamente. 
 

 

EA1.4.: Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo 
mediano), a moda (intervalo modal), e o rango, e 
emprégaos para resolver problemas. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Obtén correctamente media, mediana e moda dun 
conxunto de poucos datos. 
 

realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA1.5.: Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos 
en medios de comunicación. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Interpreta diagramas de barras  e gráficos de sectores. 
 

observación na aula. 
 

EA2.1.: Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas 
para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 
as medidas de tendencia central e o rango de variables 
estatísticas cuantitativas. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Utiliza a calculadora para obter a media. 
 

observación na aula. 
 

EA3.1.: Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Distingue experimentos aleatorios dos deterministas. 
 

observación na aula. 
 

EA3.2.: Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante 
a experimentación. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Obter a frecuencia relativa dun suceso a partir dun 
experimento sinxelo (lanzamento dunha moeda, dun 
dado,...) realizado na aula. 
 

observación na aula. 
 

EA3.3.: Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou da súa 
aproximación mediante a experimentación. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Interpreta o valor dado dunha probabilidade 
 

realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.1.: Describe experimentos aleatorios sinxelos e 
enumera todos os resultados posibles, apoiándose en 
táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelas. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Constrúe o diagrama de árbore asociado a un 
experimento aleatorio sinxelo. 
 

realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.2.: Distingue entre sucesos elementais equiprobables 
e non equiprobables. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Identifica os sucesos elementais. 
 

realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

EA4.3.: Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e 
exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 
 

Terceiro trimestre. 
 

Aplica a regra de Laplace para obter a probabilidade 
dun suceso en casos sinxelos. 
 

realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
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Ademáis da información recollida nas táboas anteriores, amósase en forma de lista aniñada a relación 
dentro de cada bloque dos criterios de avaliación cos estándares aos que son aplicables, e as 
competencias clave asociadas con cada estándar, mantendo tamén a relación coa temporalización o grao 
mínimo de consecución,  e os procedementos/instrumentos de avaliación. 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Criterio de avaliación: 1: Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema 

Estándar de aprendizaxe 1.1: Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión adecuada. 

Competencias clave asociadas: Comunicación Lingüística 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno expón de xeito adecuado o proceso que 
seguiu para resolver un problema, aínda que o resultado non sexa correcto. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: exposición da resolución dun 
problema ante a profesora. 

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

Estándar de aprendizaxe 2.1: Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, contexto do problema) 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno fai un uso correcto dos datos para a 
resolución dun problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.2: Valora a información dun enunciado e relaciónaa 
co número de solucións do problema 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno elixe unha estratexia correcta para 
resolver o problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.3: Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que ten que resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 

Competencias clave asociadas: sentido da iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno estima ben o resultado do problema 
podendo equivocarse no cálculo. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 



 - 41 - 
  

Estándar de aprendizaxe 2.4: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno dáse conta do que fixo para resolver o 
problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 3: Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

Estándar de aprendizaxe 3.1: Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas 
en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno recoñece a similitude entre un 
problema proposto e outro resolto con anterioridade. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 4: Profundar en problemas resoltos formulando pequenas 
variacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc. 

Estándar de aprendizaxe 4.1: Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando o 
proceso de resolución e os pasos e ideas importantes analizando a coherencia da 
solución ou buscando outras formas de resolución. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno comproba que a solución obtida é 
coherente.  
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 4.2: Formúlanse novos problemas a partir dun resolto: 
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, establecendo conexións entre 
o problema e a realidade  

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de formular un problema 
análogo ao resolto. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 5: Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos procesos de investigación.  
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Estándar de aprendizaxe 5.1: Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

Competencias clave asociadas: Comunicación lingüística 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno presenta os seus resultados de xeito 
argumentado. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 6: Desenvolver procesos de matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

Estándar de aprendizaxe 6.1: Identifica situacións problemáticas da realidade, 
susceptibles de conter problemas de interese. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno atopa un problema real relativo ao 
campo da materia tratada. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na clase.  

Estándar de aprendizaxe 6.2: Establece conexións entre un problema do mundo real e 
o mundo matemático: identificando o problema ou problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno descompón o proceso de resolución  
dun problema cotián. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 6.3: Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos 
que permitan a resolución dun problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno elixe adecuadamente as técnicas a 
utilizar para abordar un problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 6.4: Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno asocia o resultado matemático co seu 
significado. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 
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Estándar de aprendizaxe 6.5: Realiza simulacións e predicións, no contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, propondo melloras que aumenten a 
súa eficacia. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de adiantar un acontecemento 
mediante razoamento matemático. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 7: Valorar a modelización matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos  

Estándar de aprendizaxe 7.1: Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el 
e os seus resultados. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno valora o que fixo. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 8: Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

Estándar de aprendizaxe 8.1: Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno amosa gusto pola matemática. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 8.2: Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno amosa interese polas matemáticas. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 8.3: Distingue entre problemas e exercicios e adopta a 
actitude adecuada para cada caso. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno valora a posibilidade de resolución dun 
enunciado. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Realización de exercicios e 
problemas na aula, e corrección. 

Estándar de aprendizaxe 8.4: Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular preguntas e buscar respostas adecuadas, tanto no estudo 
dos conceptos como na resolución de problemas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno participa activamente na clase. 
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Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 
Criterio de avaliación: 9: Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

Estándar de aprendizaxe 9.1: Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as súas 
consecuencias e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Valora e escolle un método adecuado para 
afrontar a resolución dun problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 10: Reflexionar sobre as decisións tomadas aprendendo diso para 
situacións similares futuras. 

Estándar de aprendizaxe 10.1: Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves e aprendendo para 
situacións futuras similares. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Valora a resolución dun problema para o seu uso 
futuro. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 11: Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou 
analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

Estándar de aprendizaxe 11.1: Selecciona ferramentas tecnolóxicas adecuadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a súa 
dificultade impide ou non aconsella facelos manualmente. 

Competencias clave asociadas: Dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso oportuno da calculadora e do ordenador. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 11.2: Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Competencias clave asociadas: Dixital 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa o ordenador para facer unha gráfica. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 11.3: Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

Competencias clave asociadas: Dixital 
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Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa o ordenador para facer unha gráfica. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación: 12: Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación de 
xeito habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando 
información relevante na Internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións sobre eles e compartindo estes en redondas 
apropiadas para facilitar a interacción. 

Estándar de aprendizaxe 12.1: Elabora documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica adecuada e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 

Competencias clave asociadas: Dixital 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai uso da Internet. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 12.2: Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula. 

Competencias clave asociadas: Comunicación lingüística, Dixital 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai uso dun programa de presentación. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 12.3: Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe recollendo a información das 
actividades. Analizando puntos fortes e febles do seu proceso académico e establecendo 
pautas de mellora. 

Competencias clave asociadas: Comunicación lingüística, Dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai autoavaliación usando TIC. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

 
Bloque 2: Números e álxebra 

Criterio de avaliación: 1: Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e 
porcentaxes sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e 
intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

Estándar de aprendizaxe 1.1: Identifica os distintos tipos de números (naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente a información cuantitativa. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, conciencia e expresións 
culturais 
Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: O alumno distingue os tipos de números sendo 
capaz de poñelos en orde e de realizar correctamente as operacións básicas con 
valores sinxelos. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 
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Estándar de aprendizaxe 1.2: Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos 
de números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural 
aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: O alumno opera  con números sinxelos de 
calquera tipo, priorizando correctamente as operacións. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 1.3.: Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e 
as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados 
obtidos. 
 Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 

Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa as operacións a partir de 
enunciados, obtén un resultado aínda que non sexa correcto e interprétao. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 2: Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos 
números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando 
así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

Estándar de aprendizaxe 2.1.: Recoñece novos significados e propiedades dos números 
en contextos de resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións 
elementais. 
 Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 

Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: O alumno recoñece os divisores dun número. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.2.: Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para 
descompor en factores primos números naturais e emprégaos en exercicios, actividades 
e problemas contextualizados. 
 Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 

Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: O alumno manexa os criterios de divisibilidade por 
2, 3 e 5 na factorización de números. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.3.: Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo 
común múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo adecuado e 
aplícao en problemas contextualizados. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: O alumno executa sen erros o cálculo do mcm e 
do mcd de cantidades de non máis de tres cifras aplicando o algoritmo 
adecuado. 
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Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de exercicios e 
problemas, corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.4.: Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 
 Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 

Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: O alumno executa sen erros a multiplicación e 
división de  potencias con expoñente natural. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.5.: Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor 
absoluto dun número enteiro comprendendo o seu significado e contextualizándoo en 
problemas da vida real. 
 Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  

Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: O alumno obtén o oposto e o valor absoluto de 
calquera número enteiro. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.6.: Realiza operacións de redondeo e truncamento de 
números decimais coñecendo o grao de aproximación e aplícao a casos concretos. 
 Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
 Temporalización: Primeiro trimestre. 

Grao mínimo de consecución: Redondea e trunca correctamente números con 
parte decimal de tres cifras. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.7.: Realiza operacións de conversión entre números decimais 
e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na 
resolución de problemas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Converte unha fracción en número  decimal, 
simplifica correctamente unha fracción e acha fraccións equivalentes. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.8.: Utiliza a notación científica, valora o seu uso para 
simplificar cálculos e representar números moi grandes. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Identifica números escritos en notación científica 
e convérteos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación: 3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de 
operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 
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Estándar de aprendizaxe 3.1.: Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 
decimais e fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis 
e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e 
respectando a xerarquía das operacións. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Fai contas de forma axeitada a súa complexidade 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Exercicios resoltos e observación 
na aula. 

Criterio de avaliación: 4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con 
calculadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con 
números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes e estimando a coherencia e 
precisión dos resultados obtidos. 

Estándar de aprendizaxe 4.1.: Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar 
cálculos exactos ou aproximados valorando a precisión esixida na operación o no 
problema. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Fai cálculo mental con números de dúas cifras. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 4.2.: Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais decidindo a forma máis adecuada (mental, escrita ou con 
calculadora), coherente e precisa. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor.  
Temporalización: Primeiro trimestre.  
Grao mínimo de consecución: Elixe a forma e opera correctamente. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula  

Criterio de avaliación: 5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención 
e uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter 
elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida 
real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais. 

Estándar de aprendizaxe 5.1.: Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade 
numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para 
resolver problemas en situacións cotiás. 

Competencias clave asociadas: Conciencia e expresións culturais. Sentido da 
iniciativa e espírito emprendedor.  
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Recoñece a proporcionalidade directa e calcula 
porcentaxes. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 5.2.: Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen 
magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender. Comunicación lingüística.  
Temporalización: Segundo trimestre. 



 - 49 - 
  

Grao mínimo de consecución: Decide se hai ou non proporcionalidade entre 
dúas magnitudes 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Exercicios resoltos e observación 
na aula. 

Criterio de avaliación: 6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os 
patróns e leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, 
comunicalos, e realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as 
variables, e operar con expresións alxébricas. 

Estándar de aprendizaxe 6.1.: Describe situacións ou enunciados que dependen de 
cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante 
expresións alxébricas, e opera con elas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Escribe con expresións alxébricas algunhas 
proposicións sinxelas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 6.2.: Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de 
procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica 
e utilízaas para facer predicións. 

Competencias clave asociadas: Sociais e cívicas. 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Identifica a recorrencia e faipredicións. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 6.3.: Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades 
das operacións para transformar expresións alxébricas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Desenvolve correctamente as igualdades notables 
que se lle propoñen. 

  Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais 
Criterio de avaliación 7.: Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver 
problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas 
de ecuacións aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos e 
contrastando os resultados obtidos. 

Estándar de aprendizaxe 7.1.: Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un 
número (ou números) é (son) a súa solución. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Substitúe correctamente os valores dados como 
solucións nunha ecuación para comprobar o resultado. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais.  
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Estándar de aprendizaxe 7.2.: Formula alxébricamente unha situación da vida real 
mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender Comunicación lingüística. 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Transcribe un problema a súa forma alxébrica. 
Resolve ecuacións sinxelas de primeiro grao. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 
 

Bloque 3: Xeometría 
Criterio de avaliación 1.: Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e 
propiedades características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto 
físico, e abordar problemas da vida cotiá. 

Estándar de aprendizaxe 1.1.: Recoñece e describe as propiedades características dos 
polígonos regulares, ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, 
etc. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender. Conciencia e expresións 
culturais. Sociais e cívicas 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Indica sobre a figura plana os seus elementos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 1.2.: Define os elementos característicos dos triángulos, 
trazándoos e coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo 
tanto aos seus lados como aos seus ángulos. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, conciencia e expresións 
culturais.  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Clasifica correctamente os triángulos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 1.3.: Clasifica os cuadriláteros e paralelogramos atendendo ao 
paralelismo entre os seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a 
ángulos, lados e diagonais. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Identifica correctamente os paralelogramos 
propostos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 1.4.: Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os 
puntos da circunferencia e o círculo. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender. Conciencia e expresións 
culturais.  
Temporalización: Segundo trimestre. 
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Grao mínimo de consecución: Define correctamente o que é unha circunferencia 
e un círculo, e distingue entre eles. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

Criterio de avaliación 2.: Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas 
simples da xeometría analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, 
áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe matemática adecuado expresar 
o procedemento seguido na resolución. 

Estándar de aprendizaxe 2.1.: Resolve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando 
as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender. Conciencia e expresións 
culturais.  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Obtén a solución dun problema xeométrico 
sinxelo. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 2.2.: Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a 
lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas 
xeométricos. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Obtén correctamente a lonxitude da 
circunferencia e a área do círculo. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación 3.: Recoñecer o significado aritmético do Teorema de Pitágoras 
(cadrados de números, ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de 
cadrados construídos sobre os lados) e empregalo para resolver problemas 
xeométricos. 

Estándar de aprendizaxe 3.1.: Comprende os significados aritmético e xeométrico do 
Teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación 
do teorema construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Identifica ternas pitagóricas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 3.2.: Aplica o Teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes 
descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos 
xeométricos ou en contextos reais. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Aplica o Teorema de Pitágoras en  triángulos 
rectángulos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 
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Criterio de avaliación 4.: Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala 
ou razón de semellanza e a razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos 
semellantes. 

Estándar de aprendizaxe 4.1.: Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de 
semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras semellantes. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Indica se dúas figuras son ou non semellantes. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula, realización 
de exercicios, corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 4.2.: Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá 
sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. 

Competencias clave asociadas:  Sociais e cívicas 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Fai uso directo da escala sobre un plano para 
obter o valor real. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación 5.: Analizar distintos corpos xeométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar os seus elementos 
característicos (vértices arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar 
con planos, corpos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 

Estándar de aprendizaxe 5.1.: Analiza e identifica as características de distintos corpos 
xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica adecuada. 

Competencias clave asociadas: Comunicación lingüística  
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Nomea correctamente os diferentes corpos 
xeométricos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 5.2.: Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a 
partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos adecuados. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Suxire cal é a sección obtida segundo sexa o corte. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

Criterio de avaliación 6.: Resolver problemas que supoñan o cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e 
relacións dos poliedros. 

Estándar de aprendizaxe 6.1.: Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de 
áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica 
adecuadas. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Obtén área e volume dun corpo coñecido. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 
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Bloque 4: Funcións 

Criterio de avaliación 1.: Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas 
cartesianas. 

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

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Escribe correctamente as coordenadas dun punto 
suxerido no plano, e tamén representa o punto dadas as súas coordenadas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación 2.: Manexar as distintas formas de presentar unha función: 
linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras 
e elixindo a mellor delas en función do contexto. 

Estándar de aprendizaxe 2.1.: Pasa dunhas formas de representación dunha función a 
outras e elixe a máis adecuada en función do contexto. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Obtén unha táboa dada unha fórmula e pinta a 
gráfica a partir da táboa. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación 3.: Comprender o concepto de función. Recoñecer, interpretar e 
analizar as gráficas funcionais. 

Estándar de aprendizaxe 3.1.: Recoñece se unha gráfica representa ou non unha 
función. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Dada unha gráfica di se corresponde a unha 
función. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 3.2.: Interpreta unha gráfica e a analiza, recoñecendo as súas 
propiedades máis características. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Distingue se a función e crecente ou decrecente, e 
se hai máximos e mínimos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación 4.: Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, 
utilizándoas para resolver problemas. 

Estándar de aprendizaxe 4.1.: Recoñece e representa unha función lineal a partir da 
ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 

Competencias clave asociadas:  Conciencia e expresións culturais.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
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Grao mínimo de consecución: Calcula a pendente da recta dada por unha 
función lineal coñecendo dous puntos da mesma. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 4.2.: Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa 
de valores. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Escribe a ecuación da recta partindo de dous 
puntos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 4.3.: Escribe a ecuación correspondente á relación lineal 
existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Asocia a ecuación que corresponde a unha 
proporción directa. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 4.4.: Estuda situacións reais sinxelas e apoiándose en recursos 
tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis adecuado 
para explicalas e realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 

Competencias clave asociadas:  Dixital  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: A vista dunha gráfica  escolle a forma do seu 
modelo como función lineal ou afín. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula 

 
Bloque 5: Estatística e Probabilidade 

Criterio de avaliación 1.: Formular preguntas adecuadas para coñecer as características 
de interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para 
respondelas, utilizando os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas 
adecuadas, organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os 
parámetros relevantes e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos. 

Estándar de aprendizaxe 1.1.: Define poboación, mostra e individuo desde o punto de 
vista da estatística, e aplícaos a casos concretos. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Diferenza entre poboación e mostra. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Exercicios e observación na aula 

Estándar de aprendizaxe 1.2.: Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de 
variables estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Dada unha variable é capaz de dicir se é 
cualitativa ou cuantitativa 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Exercicios e observación na aula. 
Estándar de aprendizaxe 1.3.: Organiza datos, obtidos dunha poboación, de variables 
cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula as súas frecuencias absolutas e relativas, e 
represéntaos graficamente. 

Competencias clave asociadas:  Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Obtén as frecuencias absolutas e relativas a partir 
dunha táboa de datos. Represéntaos graficamente. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 1.4.: Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo 
mediano), a moda (intervalo modal), e o rango, e emprégaos para resolver problemas. 

Competencias clave asociadas:  Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Obtén correctamente media, mediana e moda 
dun conxunto de poucos datos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 1.5.: Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en 
medios de comunicación. 

Competencias clave asociadas:  Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Interpreta diagramas de barras  e gráficos de 
sectores. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

Criterio de avaliación 2.: Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar 
gráficas estatísticas, calcular parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos 
que respondan as preguntas formuladas previamente sobre a situación estudada. 

Estándar de aprendizaxe 2.1.: Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para 
organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central e o 
rango de variables estatísticas cuantitativas. 

Competencias clave asociadas:  Dixital.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Utiliza a calculadora para obter a media. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

Criterio de avaliación 3.: Diferenzar os fenómenos deterministas dos aleatorios, 
valorando a posibilidade que ofrecen as matemáticas para analizar e facer predicións 
razoables acerca do comportamento dos aleatorios a partir das regularidades obtidas 
ao repetir un número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa 
probabilidade. 

Estándar de aprendizaxe 3.1.: Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 
deterministas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Distingue experimentos aleatorios dos 
deterministas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 
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Estándar de aprendizaxe 3.2.: Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a 
experimentación. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Obter a frecuencia relativa dun suceso a partir 
dun experimento sinxelo (lanzamento dunha moeda, dun dado,...) realizado na 
aula. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe 3.3.: Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir 
do cálculo exacto da súa probabilidade ou da súa aproximación mediante a 
experimentación. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Interpreta o valor dado dunha probabilidade 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación 4.: Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de 
frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, 
sexa ou non posible a experimentación. 

Estándar de aprendizaxe 4.1.: Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera 
todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore 
sinxelas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Constrúe o diagrama de árbore asociado a un 
experimento aleatorio sinxelo. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 4.2.: Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. 
 Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  

Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Identifica os sucesos elementais. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe 4.3.: Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e 
como porcentaxe. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender.  
Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Aplica a regra de Laplace para obter a 
probabilidade dun suceso en casos sinxelos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de exercicios, 
corrección na  clase e probas parciais. 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que poranse en 
práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe. 
Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e traballarase: 
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional. 
Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á 
lectura. 
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois de breves explicacións de conceptos teóricos. Por último 
procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até alcanzar o resultado e a valoración 
deste. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
O alumnado participa no proxecto E-Dixgal, tanto a profesora como a totalidade do alumnado conta con 
ordenadores do proxecto. Outros recursos na aula son a pantalla dixital, e outra tipo velleda. 

 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
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A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias 

 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro Diferenzables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como resolvela. 
2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 

 
O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 
Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 

 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
No curso de primeiro de ESO o alumnado non pode ter materias pendentes procedentes doutros cursos 
anteriores. 

 
10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Non procede 

 

mailto:alumn@s
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11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
Para a avaliación inicial o alumnado, nunha proba escrita, responde un conxunto de preguntas con 
contidos correspondentes a etapa anterior. A vista dos resultados decídense as medidas de atención a 
diversidade, coa axuda do departamento de orientación. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
En base á avaliación inicial e a informes do departamento de orientación, fanse adaptacións curriculares 
individualizadas e organízanse reforzos educativos para o alumnado que o precise.  
No caso de alumnado de alto rendemento ofréceselles participar en actividades específicas. 
 
13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO 
CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas. 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO 
 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 
expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a 
aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental 
que as matemáticas teñen 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". 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. O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 
mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse 
ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de 
distribución de contidos ou doutra índole. A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non 
debe verse como un conxunto de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de 
xeito global.  
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os 
valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse 
nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao 
coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada 
vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados 
con fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade 
inmediata. Os procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das 
situacións e dos problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das 
competencias clave.  
 

1.1 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os 
símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo 
laboral.  
Forma parte da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a 
habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión, datos e argumentos, o que 
aumenta a posibilidade real de seguir aprendendo ao longo da vida, tanto no ámbito escolar ou 
académico como fora del, e favorece a participación efectiva na vida social.  
Así mesmo, estas competencias implican o coñecemento e manexo dos elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos xeométricos, 
etc.) en situacións reais ou simuladas da vida cotiá, e a posta en práctica de procesos de 
razoamento que levan á solución dos problemas ou á obtención de información. Estes procesos 
permiten aplicar esa información a unha maior variedade de situacións e contextos, seguir 
cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais, e estimar e axuizar a lóxica e validez 
da argumentacións e informacións. En consecuencia, a competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía supoñen a habilidade para seguir determinados 
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procesos de pensamento (como a indución e a dedución, entre outros) e aplicar algúns 
algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a validez dos 
razoamentos e a valorar o grao de certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos 
válidos.  
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía implican unha 
disposición favorable e de progresiva seguridade e confianza cara á información e ás situacións 
(problemas, incógnitas, etc.) que conteñen elementos ou soportes matemáticos, así como cara 
á súa utilización cando a situación o aconsella, baseadas no respecto e no gusto pola certeza e 
na súa procura a través do razoamento.  
Estas competencias cobran realidade e sentido na medida en que os elementos e razoamentos 
matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que os precisan. Xa 
que logo, a identificación de tales situacións, a aplicación de estratexias de resolución de 
problemas e a selección das técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñible están incluidas nela. En definitiva, a posibilidade 
real de utilizar a actividade matemática en contextos tan variados como sexa posible. Por iso, o 
seu desenvolvemento na educación obrigatoria alcanzarase na medida en que os 
coñecementos matemáticos se apliquen de xeito espontáneo a unha ampla variedade de 
situacións, provenientes doutros campos de coñecemento e da vida cotiá. O desenvolvemento 
da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ao final da 
educación obrigatoria implica utilizar espontaneamente -nos ámbitos persoal e social- os 
elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver 
problemas provenientes de situacións cotiás e para tomar decisións. En definitiva, supón aplicar 
aquelas destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha 
argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as 
ferramentas de apoio adecuadas, e integrando o coñecemento matemático con outros tipos de 
coñecemento para dar unha mellor resposta ás situacións da vida de distinto nivel de 
complexidade. 
 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES  
A incorporación do bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", que se enfoca 
na resolución de problemas en segundo de ESO, 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 proceso de 
ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de 
investigación. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados 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. 

 

2.1 RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROPIOS DA MATERIA 
Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
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Estándar de aprendizaxe MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 
Estándar de aprendizaxe MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas 
en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa eficacia e 
idoneidade. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando 
o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da 
solución ou procurando outras formas de resolución. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, 
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións 
entre o problema e a realidade. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatísticoprobabilística). 
Estándar de aprendizaxe MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo 
das matemáticas. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, 
para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
Estándar de aprendizaxe MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
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Estándar de aprendizaxe MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a 
actitude axeitada para cada caso. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, 
tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves, aprendendo 
para situacións futuras similares. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e 
gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo 
pautas de mellora. 
Estándar de aprendizaxe MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ideas e tarefas. 

 
Bloque 2: Números e álxebra 

Estándar de aprendizaxe MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 
axeitadamente a información cuantitativa. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos 
tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente 
natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
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Estándar de aprendizaxe MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as 
súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados 
obtidos. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números 
decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo 
na resolución de problemas. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para 
simplificar cálculos e representar números moi grandes. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números 
enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e 
respectando a xerarquía das operacións. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou 
no problema. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con 
calculadora), coherente e precisa. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que 
interveñen magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de 
cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante 
expresións alxébricas, e opera con elas. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do 
estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a 
linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as 
propiedades das operacións para transformar expresións alxébricas. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se 
un número ou uns números é ou son solución desta. 
Estándar de aprendizaxe MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real 
mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 
 

Bloque 3: Xeometría 
Estándar de aprendizaxe MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico 
do teorema de Pitágoras e utilizaos para a procura de ternas pitagóricas ou a 
comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo 
rectángulo. 
Estándar de aprendizaxe MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular 
lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en 
contextos xeométricos ou en contextos reais 
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Estándar de aprendizaxe MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de 
semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras semellantes. 
Estándar de aprendizaxe MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida 
cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. 
Estándar de aprendizaxe MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos 
xeométricos utilizando a linguaxe geométrica axeitada. 
Estándar de aprendizaxe MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, 
a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos 
axeitados. 
Estándar de aprendizaxe MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus 
desenvolvementos planos e reciprocamente. 
Estándar de aprendizaxe MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo 
de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica 
axeitadas. 
 

Bloque 4: Funcións 
Estándar de aprendizaxe MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 
función a outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto. 
Estándar de aprendizaxe MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha 
función. 
Estándar de aprendizaxe MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as 
súas propiedades máis características. 
Estándar de aprendizaxe MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir 
da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 
Estándar de aprendizaxe MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou 
táboa de valores. 
Estándar de aprendizaxe MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal 
existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. 
Estándar de aprendizaxe MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en 
recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis 
axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 

 
Bloque 5: Estatística e Probabilidade 

Estándar de aprendizaxe MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de 
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias 
absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo 
mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe o máis axeitado, e 
emprégaos para interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.1.3. Interpreta gráficos estadísticos sinxelos recollidos en 
medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas 
para organizar datos, xerar gráficos estadísticos e calcular as medidas de tendencia 
central, o rango e os cuartís. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 
estatística analizada. 
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Estándar de aprendizaxe MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos 
dos deterministas. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a 
experimentación. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a aproximación desta mediante a 
experimentación. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e 
enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en 
árbore sinxelos. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e 
non equiprobables. 
Estándar de aprendizaxe MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e 
como porcentaxe. 
 
 

 

2.2. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
Para cada perfil competencial faise elección dalgúns dos estándares de aprendizaxe do listado anterior 
que poden contribuir a acadar dito perfil. 

f) Comunicación lingüística. 

o Estándar de aprendizaxe MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

o Estándar de aprendizaxe  MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

g) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

o Estándar de aprendizaxe MAB1.3.1.Identifica patróns,regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e  
probabilísticos. 

o Estándar de aprendizaxe MAB1.4.2.Formúlase novos problemas a partir dun resolto 
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, establecendo conexións entre 
problema e realidade. 

 

h) Competencia dixital.  

o Estándar de aprendizaxe MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
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o Estándar de aprendizaxe MAB5.2.1.: Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para 
organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central, o 
rango e os cuartís. 

i) Aprender a aprender.  

o Estándar de Aprendizaxe  MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

o Estándar de Aprendizaxe  MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, 
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

j) Competencias sociais e cívicas.  

o Estándar de aprendizaxe MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 

k) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

o Estándar de aprendizaxe MAB1.8.1: Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

o Estándar de aprendizaxe MAB1.8.2: Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

2.3. CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN 
Primeira avaliación 
Tema 1: Divisibilidade e Números enteiros (11 sesións) 
BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
 
BLOQUE 2:  
– Múltiplos e divisores dun número. 
– Criterios de divisibilidade. 
– Propiedades dos múltiplos e dos divisores. 
– Números primos e números compostos. 
– Descomposición dun número en factores primos. 
– Descomposición dun número en factores primos. 
– Cálculo dos divisores dun número. 
– Cálculo do máximo común divisor (m.c.d) e o mínimo común múltiplo (m.c.m). 
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– Os números enteiros. 
– Representación na recta numérica e ordenación de números enteiros. 
– O valor absoluto dun número enteiro. 
– Suma, resta, multiplicación e división de números enteiros. 
– Operacións combinadas con números enteiros. 

 

Tema 2: Fraccións e decimais (12 sesións) 
BLOQUE 1: 
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
– As fraccións. 
– Fraccións equivalentes. 
– Fracción irreducible. 
– Redución de fraccións a común denominador. 
– Representación na recta numérica de fraccións. 
– Ordenación de fraccións  
– Suma, resta, multiplicación e división de fraccións. 
– Operacións combinadas con fraccións. 
– Os números decimais.  
– Números decimais exactos, periódicos puros e periódicos mixtos. 
– Conversión de números decimais a fraccións. 
– Fracción xeneratriz. 
– Aproximación de números decimais por truncamento e por redondeo. 
– Erro na aproximación. 
– Operacións básicas con números decimais. 

Tema 3: Potencias (12 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
– Potencias de base enteira e expoñente natural. 
– Potencias de base unha fracción e expoñente natural. 
– Potencias de expoñente enteiro. 
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– Potencias de expoñente 0. 
– Produto e cociente de potencias da mesma base. 
– Potencia dun produto e dun cociente. 
– Potencia da potencia. 
– A raíz cadrada. 
– A raíz cadrada enteira. 
– A raíz cadrada dunha fracción. 
– A notación científica. 
– Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental. 

Tema 4: Álxebra (14 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
– Expresións alxebraicas. 
– Valor numérico dunha expresión alxebraica. 
– Monomios e as súas propiedades. 
– Suma, resta, multiplicación e división de monomios. 
– Polinomios e os seus elementos. 
– Valor numérico dun polinomio. Raíces dun polinomio. 
– Suma, resta e multiplicación de polinomios. 
– Produtos notables: cadrado dunha suma, cadrado dunha resta e produto de suma por diferenza. 
– Operacións combinadas con polinomios 

Tema 5: Ecuacións (11 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
– Ecuacións e os seus elementos. 
– Solucións dunha ecuación. 
– Identidades. 
– Transformación de ecuacións.  
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– Ecuacións equivalentes. 
– Resolución da ecuación de primeiro grao. 
– Resolución gráfica da ecuación de primeiro grao. 
– Resolución da ecuación de segundo grao. 

Segunda avaliación 
Tema 6: Sistemas de ecuacións (10 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

 
BLOQUE 2:  
– Compresión de diversos conceptos relacionados coa álxebra. 
– Ecuacións lineais  
– Ecuacións lineais con dúas incógnitas 
– Sistemas de ecuacións lineais. 
– Resolución gráfica de ecuacións. 
– Resolución de problemas de álxebra. 

 

Tema 7: Proporcionalidade (11 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

 
BLOQUE 2:  
– Razón e proporción. 
– Propiedades das proporcións. 
– Magnitudes directamente proporcionais. 
– Proporcionalidade directa. 
– Porcentaxes. 
– Regra de tres directa e inversa. 
– Redución á unidade. 
– Descontos e aumentos. 
– Escalas*. 
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–  Magnitudes inversamente proporcionais. 
– Desenvolvemento de estratexias para o cálculo mental. 

 

Tema 8: Semellanza (10 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe numérica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

 
BLOQUE 3:  
– Segmentos 
– Teorema de Tales. 
– División de segmentos en partes proporcionais. 
– Figuras semellantes*. 
– Relacións entre figuras e polígonos semellantes*. 
– Triángulos semellantes. 
– Teorema da altura e o cateto. 
– Escala* 
– Corpos semellantes. 

Tema 9: Poliedros (10 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe xeométrica apropiada. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

 
BLOQUE 3:  
– Polígonos e as súas propiedades características*. 
– Poliedros. 
– Os elementos dun poliedro. 
– Clases de poliedros. 
– Características dos poliedros regulares. 
– Os prismas. 
– Área e volume dun prisma. 
– Pirámides. 
– Áreas e volumes dunha pirámide. 
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Tema 10: Corpos redondos  (11 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Uso da linguaxe xeométrica apropiada. 
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos. 
– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 
– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
BLOQUE 3:  
– Corpos de revolución. 
– Elementos do cilindro. 
– Desenvolvemento plano dun cilindro. 
– Áreas e volume dun cilindro. 
– Elementos xeométricos do cono. 
– Relación entre a xeratriz, o radio e tamén a altura dun cono. 
– Tronco dun cono. 
– Áreas e volume dun cono. 
– A esfera e os seus elementos. 
– Área e volume dunha esfera. 
– Corpos e superficies esféricos. 
– A tomografía un corpo xeométrico. 

Terceira avaliación 
Tema 11: Funcións (20 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Uso da linguaxe específica das funcións. 

– Utilización de diferentes métodos de representación dun concepto matemático. 

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 

– Interpretación dos resultados obtidos. 

– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 

– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 

– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 
– Utilización de medios tecnolóxicos para representar e analizar funcións. 
BLOQUE 4:  
– Concepto de función. 
– Formas de representación dunha función. 
– Sistema de coordenadas cartesianas. 
– Dominio e percorrido dunha función. 
– Continuidade. 
– Puntos de corte cos eixes. 
– Crecemento e decrecemento. 
– Máximos e mínimos relativos. 
– Análise da gráfica dunha función. 
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– Funcións lineais. 
– Funcións afíns. 
– Función constante. 
– Ecuación dunha recta. 
– As funcións cuadráticas. 
– Funcións de proporcionalidade inversa. 

Tema 12: Estatística (17 sesións) 
BLOQUE 1:  
– Uso da linguaxe estatística específica. 

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 

– Reflexión sobre os resultados obtidos. 

– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 

– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 

– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 

– Utilización de medios tecnolóxicos para a representación de gráficos estatísticos e para o cálculo de parámetros 
estatísticos. 

BLOQUE 5:  
– Poboación e mostra. 

– Variables estatísticas. 

– Clasificación das variables estatísticas. 

– Frecuencia absoluta e frecuencia relativa. 

– Frecuencias acumuladas. 

– Táboas de frecuencias. 

– Representación gráfica de datos. 

– Diagramas de barras. 

– Diagramas de sectores. 

– Diagramas de liña. 

– Climogramas. 

– PIctogramas. 

– Pirámides de poboación. 

– Parámetros de centralización. 

– Parámetros de dispersión. 

– Varianza e desviación típica. 

Tema 13: Probabilidade (15) 
BLOQUE 1:  
– Uso da linguaxe específica da probabilidade. 

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 

– Reflexión sobre os resultados obtidos. 

– Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 

– Formúlase a resolución de problemas como retos e amosa interese en resolvelos. 

– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades. 

– Utilización de medios tecnolóxicos para resolver situacións relacionadas coa probabilidade. 
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BLOQUE 5:  
– Experimentos aleatorios. 

– Espazo da mostra. 

– Determinación do espazo da mostra. 

– Experimentos compostos. 

– Diagramas en árbore. 

– Sucesos. 

– Tipos de sucesos. 

– Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun suceso. 

– Probabilidade dun suceso. 

– Propiedades da probabilidade. 

– Probabilidade do suceso contrario. 

– Regra de Laplace. 

– Probabilidade en sucesos compostos. 

 
3. CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 
Os obxectivos, segundo o Decreto 86/2015 veñen especificados por etapa, e non por materia. 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 
 
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) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 
g) 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. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
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textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 
así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes 
á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 

O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe son os mínimos esixibles para superar a 
materia. 



Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema). 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

   Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB1.2.2 Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

   Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
 

 Observación na aula 
 

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

   Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
 

   Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 
 

   Todo o curso 
 

    O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística). 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

   Observación na aula 
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MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza 
das ideas claves, aprendendo para situacións futuras 
similares. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno non é capaz de resolver a cuestión, nin de 
plantexala 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno non é capaz de resolver a cuestión, nin de 
plantexala 
 

   Observación na aula 
 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

   Todo o curso 
 

 O alumno non é capaz de resolver a cuestión, nin de 
plantexala 

   Observación na aula 
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analizar e comprender propiedades xeométricas. 
 

 

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
 

   Todo o curso 
 

   O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora  
 

   Observación na aula 
 

 
Bloque 2: Números e álxebra 

Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a 
información cuantitativa. 
 

 1ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e 
as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 
contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 
resultados obtidos. 
 

 1ª Avaliación 
 

O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias 
de expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 
 

 1ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre 
números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na 
resolución de problemas. 
 

 1ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula  
 

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso 
para simplificar cálculos e representar números moi 
grandes. 
 

 1ª Avaliación 
 

O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números  Todo o curso O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero  Observación na aula, Observación 
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enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante 
o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 
ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis 
axeitada e respectando a xerarquía das operacións. 
 

 comete erros 
 

na aula 
 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis 
axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. 
 

 Todo o curso 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a 
precisión esixida na operación ou no problema. 
 

 Todo o curso 
 

O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para 
resolver problemas en situacións cotiás. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que 
interveñen magnitudes que non son directa nin 
inversamente proporcionais. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula 
 

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que 
dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións 
alxébricas, e opera con elas. 
 

 1ª Avaliación e 2ª 
Avaliación 
 

O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do 
estudo de procesos numéricos recorrentes ou 
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e 
utilízaas para facer predicións. 
 

 1ª Avaliación e 2ª 
Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin de 
situarse en como resolvela 
 

 Observación na aula 
 

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as 
propiedades das operacións para transformar expresións 
alxébricas. 
 

 1ª Avaliación e 2ª 
Avaliación 
 

O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
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MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un 
sistema), se un número ou uns números é ou son solución 
desta. 
 

 1ª Avaliación e 2ª 
Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo sen 
erros 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da 
vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, 
e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta o resultado obtido. 
 

 1ª Avaliación e 2ª 
Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Observación 
na aula 
 

 
Bloque 3: Xeometría 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e 
xeométrico do teorema de Pitágoras e utilizaos para a 
procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do 
teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do 
triángulo rectángulo. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

  Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular 
lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e 
áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos 
ou en contextos reais 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

  Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón 
de semellanza e a razón de superficies e volumes de 
figuras semellantes. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros  
 

  Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da 
vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de 
semellanza. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

  Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos 
xeométricos utilizando a linguaxe geométrica axeitada. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

  Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos 
xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente 

 2ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin de 
situarse en como resolvela 

 Observación na aula 
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e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. 
 

 

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos 
seus desenvolvementos planos e reciprocamente. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

  Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, 
utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

  Observación na aula, Proba 
escrita 
 

  
Bloque 4: Funcións   
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

 MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 
función a outras, e elixe a máis adecuada en función do 
contexto. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non 
unha función. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a 
partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 
pendente da recta correspondente. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da 
gráfica ou táboa de valores. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación 
lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose 
en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático 
funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e 
realiza predicións e simulacións sobre o seu 
comportamento. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin de 
situarse en como resolvela 
 

 Observación na aula 
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Bloque 5: Estatística e Probabilidade   
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

 MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de 
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula 
e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e 
acumuladas, e represéntaos graficamente. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana 
(intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango e 
os cuartís, elixe o máis axeitado, e emprégaos para 
interpretar un conxunto de datos e para resolver 
problemas. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos 
recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos 
da vida cotiá. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula 
 

 MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas 
tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos 
estadísticos e calcular as medidas de tendencia central, o 
rango e os cuartís. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin de 
situarse en como resolvela 
 

 Observación na aula 
 

 MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información resumida e 
relevante sobre unha variable estatística analizada. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin de 
situarse en como resolvela 
 

 Observación na aula 
 

 MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso 
mediante a experimentación. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula 
 

 MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno 
aleatorio a partir do cálculo exacto da súa probabilidade 
ou a aproximación desta mediante a experimentación. 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin de 
situarse en como resolvela 
 

 Observación na aula 
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 MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e 
enumera todos os resultados posibles, apoiándose en 
táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados 
a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e 
exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo pero 
comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

  



Ademáis da información recollida nas táboas anteriores, amósase en forma de lista aniñada a relación 
dentro de cada bloque dos criterios de avaliación cos estándares aos que son aplicables, e as 
competencias clave asociadas con cada estándar, mantendo tamén a relación coa temporalización o grao 
mínimo de consecución,  e os procedementos/instrumentos de avaliación. 

No referido as competencias claves asociadas cos estándares de aprendizaxe non se lista a Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía, xa que está presente en todos eles. 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Criterio de Avaliación  B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido 
na resolución dun problema. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

  Competencias clave asociadas: Comunicación lingüística 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito 
autónomo pero comete erros 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

 Estándar de aprendizaxe MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

  Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda 
da profesora 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.2.2 Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

  Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda 
da profesora 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

  Competencias clave asociadas: Sentido de iniciativa e espíritu 
emprendedor 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito 
autónomo pero comete erros 
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  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 

  Competencias clave asociadas: Sentido de iniciativa e espíritu 
emprendedor 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a 
cuestión, nin de situarse en como resolvela 
 Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

 Competencias clave asociadas: Sentido de iniciativa e espíritu 
emprendedor 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda 
da profesora 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación  B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar 
patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

  Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito 
autónomo pero comete erros 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación  B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas 
variacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

  Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución:  O alumno non é capaz de plantexar a 
cuestión, nin de situarse en como resolvela 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e 
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conclusións obtidas nos procesos de investigación. 
 Estándar de aprendizaxe MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística). 

  Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Comunicación 
lingüística, Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda 
da profesora 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de situacións problemáticas da realidade. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

  Competencias clave asociadas: Sentido de iniciativa e espíritu 
emprendedor 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a 
cuestión, nin de situarse en como resolvela 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

  Competencias clave asociadas: Sentido de iniciativa e espíritu 
emprendedor 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a 
cuestión, nin de situarse en como resolvela 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

  Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda 
da profesora 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 
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 Estándar de aprendizaxe MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, 
valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

  Competencias clave asociadas: Sentido de iniciativa e espíritu 
emprendedor 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a 
cuestión, nin de situarse en como resolvela 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso 
para situacións similares futuras. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e 
os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves, 
aprendendo para situacións futuras similares. 

  Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a 
cuestión, nin de situarse en como resolvela 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou 
analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

  Competencias clave asociadas: Dixital 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda 
da profesora 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de aprendizaxe MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

  Competencias clave asociadas: Dixital 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de resolver a 
cuestión, nin de plantexala 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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 Estándar de aprendizaxe MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

  Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de resolver a 
cuestión, nin de plantexala 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

 Competencias clave asociadas: Dixital 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de resolver a 
cuestión, nin de plantexala 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación 
de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

 Estándar de aprendizaxe MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

 Competencias clave asociadas: Dixital. 
  Temporalización: Todo o curso 
  Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda 
da profesora  
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

  
 

Bloque 2: Números e álxebra 
Criterio de Avaliación B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e 
porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 
axeitadamente a información cuantitativa. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 
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Estándar de Aprendizaxe MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as 
súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados 
obtidos. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Criterio de Avaliación B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 
contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do 
concepto e dos tipos de números. 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números 
decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo 
na resolución de problemas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación na aula  
Estándar de Aprendizaxe MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para 
simplificar cálculos e representar números moi grandes. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Criterio de Avaliación B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 
combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números 
enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e 
respectando a xerarquía das operacións. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Criterio de Avaliación B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con 
calculadora), usando estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, 
fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión dos resultados 
obtidos. 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con 
calculadora), coherente e precisa. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou 
no problema. 

Competencias clave asociadas: Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Criterio de Avaliación B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso 
da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos 
descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan 
variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversamente proporcionais. 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Sentido de iniciativa e 
espíritu emprendedor 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que 
interveñen magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e 
leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar 
predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións 
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alxébricas. 
Estándar de Aprendizaxe MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen 
de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante 
expresións alxébricas, e opera con elas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 1ª Avaliación e 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do 
estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a 
linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. 

Competencias clave asociadas: Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 
Temporalización: 1ª Avaliación e 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as 
propiedades das operacións para transformar expresións alxébricas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 1ª Avaliación e 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Criterio de Avaliación B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas 
mediante a formulación de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións, 
aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e contrastando os resultados 
obtidos. 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se 
un número ou uns números é ou son solución desta. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 1ª Avaliación e 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
sen erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 

Estándar de Aprendizaxe MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real 
mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Sentido de iniciativa e 
espíritu emprendedor 
Temporalización: 1ª Avaliación e 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Observación 
na aula 
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Bloque 3: Xeometría 

Criterio de Avaliación B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras 
(cadrados de números e ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados 
construídos sobre os lados), e empregalo para resolver problemas xeométricos. 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico 
do teorema de Pitágoras e utilizaos para a procura de ternas pitagóricas ou a 
comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo 
rectángulo. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular 
lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en 
contextos xeométricos ou en contextos reais 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala 
ou razón de semellanza e a razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos 
semellantes. 
Estándar de Aprendizaxe MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de 
semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras semellantes. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Sentido de iniciativa e 
espíritu aprendedor. 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros  
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou 
razón de semellanza e a razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida 
cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Sentido de iniciativa e 
espíritu emprendedor 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula, Proba 
escrita 
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Criterio de Avaliación B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, 
desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos obtidos mediante seccións, 
simetrías, etc.). 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos 
xeométricos utilizando a linguaxe geométrica axeitada. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Conciencia y expresións 
culturais 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, 
a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos 
axeitados. 

Competencias clave asociadas: Dixital, Sentido de iniciativa e espíritu 
emprenndedor 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus 
desenvolvementos planos e reciprocamente. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Sentido de iniciativa e 
espíritu emprenndedor 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos 
poliedros. 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo 
de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica 
axeitadas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender, Sentido de iniciativa e 
espíritu emprendedor 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula, Proba 
escrita 

 
Bloque 4: Funcións 

Criterio de Avaliación B4.1. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, 
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táboa numérica, gráfica e ecuación), pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas 
en función do contexto. 

Estándar de Aprendizaxe MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 
función a outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación B4.2. Comprender o concepto de función, e recoñecer, interpretar e 
analizar as gráficas funcionais. 

Estándar de Aprendizaxe MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha 
función. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación B4.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas para 
resolver problemas. 

Estándar de Aprendizaxe MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir 
da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou 
táboa de valores. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno só resolve a cuestión coa axuda da 
profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal 
existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
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Estándar de Aprendizaxe MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en 
recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis 
axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
 

 
Bloque 5: Estatística e Probabilidade 

Criterio de Avaliación  B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de 
interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas, 
utilizando os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas axeitadas, organizando os datos 
en táboas e construíndo gráficas, calculando os 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de 
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias 
absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo 
mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe o máis axeitado, e 
emprégaos para interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos 
en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas 
estatísticas, calcular parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan ás 
preguntas formuladas previamente sobre a situación estudada. 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas 
para organizar datos, xerar gráficos estadísticos e calcular as medidas de tendencia 
central, o rango e os cuartís. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
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Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 
estatística analizada. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a 
posibilidade que ofrecen as matemáticas para analizar e facer predicións razoables acerca do 
comportamento dos aleatorios a partir das regularidades obtidas ao repetir un número 
significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabilidade. 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos 
dos deterministas. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a 
experimentación. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a aproximación desta mediante a 
experimentación. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, nin 
de situarse en como resolvela 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de Avaliación  B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia 
relativa e como medida de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a 
experimentación. 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e 
enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en 
árbore sinxelos. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 



 - 97 - 
  

Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables 
e non equiprobables. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e 
como porcentaxe. 

Competencias clave asociadas: Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno  resolve a cuestión de xeito autónomo 
pero comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, poranse en práctica 
tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe. 
Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e traballarase: 
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional. 
Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á 
lectura. 
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois de breves explicacións de conceptos teóricos. Por último 
procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até alcanzar o resultado e a valoración 
deste. 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
O libro de texto proposto preséntase en tres volumes baixo os títulos Mat 2.1, Mat 2.2 e Mat 2.3 da 
editorial Vicens Vives. 
O alumnado conta con ordenadores na aula do proxecto Abalar, con pizarra dixital e con outra tipo 
Velleda. 

 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias 
 

 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro diferenciables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como resolvela. 
2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 
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O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 
Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 

 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
Para recuperar a materia pendente dun curso anterior, elaboraranse boletíns de exercicios e problemas 
correspondentes aos temas estudados  nese curso e, entregaranse un cada quince días 
aproximadamente, ao alumnado que deba recuperar a materia. 
Nos quince días seguintes á entrega, o alumnado debe devolvelos resoltos para ser corrixidos e 
cualificados. 
A materia do curso dividirase  en dúas partes e haberá unha proba escrita para cada unha delas. 
Os boletíns entregados cualifícanse sobre tres puntos, e os exames escritos sobre os sete puntos 
restantes. 
Para aprobar cada parte hai que acadar cinco puntos totais. De non ser así, haberá que presentarse a 
unha  proba final escrita para recuperar as partes suspensas. Esta proba cualifícase sobre dez puntos. 
A cualificación  da avaliación ordinaria será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada parte. 
No mes de setembro, nas datas fixadas polo centro, haberá un exame extraordinario. A súa cualificación 
será sobre dez puntos e haberá que obter un mínimo de cinco puntos para superar a materia. 

 
10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Non procede 

 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
Para a avaliación inicial o alumnado, nunha proba escrita, responde un conxunto de preguntas con 
contidos correspondentes ao curso anterior. A vista dos resultados decídense as medidas de atención a 
diversidade, coa axuda do departamento de orientación. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
En base á avaliación inicial e a informes do departamento de orientación, fanse adaptacións curriculares 
individualizadas e organízanse reforzos educativos para o alumnado que o precise.  
No caso de alumnado de alto rendemento ofréceselles participar en actividades específicas. 
 

mailto:alumn@s
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO 
CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas. 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 3º DE ESO 

(Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas) 
 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 
expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a 
aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental 
que as matemáticas teñen 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". 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. O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 
mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse 
ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de 
distribución de contidos ou doutra índole. A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non 
debe verse como un conxunto de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de 
xeito global.  
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os 
valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse 
nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao 
coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada 
vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados 
con fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade 
inmediata. Durante o primeiro curso é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no 
cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo mental, 
estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han 
contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave.  
O Instituto Ricardo Carballo Calero atópase no barrio ferrolán de Caranza, e os alumnos de 
terceiro de ESO proceden maioritariamente do propio Centro. No presente curso soamente 
unha alumna optaba polas  matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas, e non se lle 
Permitiu por non ser dabondo para facer un grupo. O motivo de non ter máis interesados nesa 
materia débese a lo menos en parte, a un temor xerado de non poder acceder despois ao 
bacharelato dado o xeito en que a Lei quedou enunciada. 
 

1.1. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os 
símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo 
laboral.  
Forma parte da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a 
habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión, datos e argumentos, o que 
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aumenta a posibilidade real de seguir aprendendo ao longo da vida, tanto no ámbito escolar ou 
académico como fora del, e favorece a participación efectiva na vida social.  
Así mesmo, estas competencias implican o coñecemento e manexo dos elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos xeométricos, 
etc.) en situacións reais ou simuladas da vida cotiá, e a posta en práctica de procesos de 
razoamento que levan á solución dos problemas ou á obtención de información. Estes procesos 
permiten aplicar esa información a unha maior variedade de situacións e contextos, seguir 
cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais, e estimar e axuizar a lóxica e validez 
da argumentacións e informacións. En consecuencia, a competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía supoñen a habilidade para seguir determinados 
procesos de pensamento (como a indución e a dedución, entre outros) e aplicar algúns 
algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a validez dos 
razoamentos e a valorar o grao de certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos 
válidos.  
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía implican unha 
disposición favorable e de progresiva seguridade e confianza cara á información e ás situacións 
(problemas, incógnitas, etc.) que conteñen elementos ou soportes matemáticos, así como cara 
á súa utilización cando a situación o aconsella, baseadas no respecto e no gusto pola certeza e 
na súa procura a través do razoamento.  
Estas competencias cobran realidade e sentido na medida en que os elementos e razoamentos 
matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que os precisan. Xa 
que logo, a identificación de tales situacións, a aplicación de estratexias de resolución de 
problemas e a selección das técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñible están incluidas nela. En definitiva, a posibilidade 
real de utilizar a actividade matemática en contextos tan variados como sexa posible. Por iso, o 
seu desenvolvemento na educación obrigatoria alcanzarase na medida en que os 
coñecementos matemáticos se apliquen de xeito espontáneo a unha ampla variedade de 
situacións, provenientes doutros campos de coñecemento e da vida cotiá. O desenvolvemento 
da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ao final da 
educación obrigatoria implica utilizar espontaneamente -nos ámbitos persoal e social- os 
elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver 
problemas provenientes de situacións cotiás e para tomar decisións. En definitiva, supón aplicar 
aquelas destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha 
argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as 
ferramentas de apoio adecuadas, e integrando o coñecemento matemático con outros tipos de 
coñecemento para dar unha mellor resposta ás situacións da vida de distinto nivel de 
complexidade. 
 

2. CONTRIBUCIÓN O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
A incorporación do bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", que se enfoca 
na resolución de problemas en terceiro de ESO, 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 proceso de 
ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de 
investigación. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados 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 
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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. 
 

2.1. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Estándar de aprendizaxe MACB1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión axeitados. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, contexto do problema). 
Estándar de aprendizaxe MACB1.2.2.: Valora a información dun enunciado e a relaciona 
co número de solucións do problema. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.2.3.: Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas a resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.2.4.: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.3.1.: Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.4.1.: Afonda nos problemas unha vez resoltos: 
revisando o proceso de resolución e os pasos e ideas importantes, analizando a 
oherencia da solución ou buscando outras formas de resolución. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.4.2.: Formúlase novos problemas, a partir dun resolto: 
variando os datos, propoñendo novas preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, establecendo 
conexións entre o problema e a realidade. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.5.1.: Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica, 
estatístico-probabilística. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.6.1.: Identifica situacións problemáticas da realidade, 
susceptibles de conter problemas de interese. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.6.2.: Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema ou problemas matemáticos que 
subxacen 
Estándar de aprendizaxe MACB1.6.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.6.4.: Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.7.1.: Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados valorando outras opinións. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.8.1.: Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo 
en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 
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Estándar de aprendizaxe MACB1.8.2.: Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.8.3.: Distingue entre problemas e exercicios e adopta a 
actitude axeitada para cada caso. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.8.4.: Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular/se preguntas e buscar respostas adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.9.1.: Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.10.1.: Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves, aprendendo 
para situacións futuras similares. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.11.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
as utiliza para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impide ou non aconsella facelos manualmente. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.11.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.11.3.: Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.11.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.12.1.: Elabora documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de busca, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e os comparte 
para a súa discusión ou difusión. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.12.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.12.3.: Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso académico e 
establecendo pautas de mellora. 

 
BLOQUE 2: Números  e álxebra 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.1.: Recoñece distintos tipos de números (naturais, 
enteiros, racionais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.1.2.: Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha 
fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, indicando neste caso, o 
grupo de decimais que se repiten ou forman período. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.1.3.: Acha a fracción xeratriz correspondente a un 
decimal exacto ou periódico. 
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Estándar de aprendizaxe MACB2.1.4.: Expresa números moi grandes e moi pequenos en 
notación científica, e opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas 
contextualizados. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.1.5.: Distingue e emprega técnicas adecuadas para 
realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas 
contextualizados, xustificando os seus procedementos. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.1.6.: Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e 
redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en 
cada caso para determinar o procedemento máis adecuado. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.1.7.: Expresa o resultado dun problema, utilizando a 
unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é 
necesario coa marxe de erro ou precisión requiridos, de acordo coa natureza dos datos. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.1.8.: Calcula o valor de expresións numéricas de 
números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as 
potencias de expoñente enteiro aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.1.9.: Emprega números racionais para resolver 
problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.1.10.: Factoriza expresións numéricas sinxelas que 
conteñan raíces, opera con elas simplificando os resultados. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.2.1.: Calcula termos dunha sucesión numérica 
recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.2.2.: Obtén unha lei de formación ou fórmula para o 
termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.2.3.: Identifica progresións aritméticas e xeométricas, 
expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos “n” primeiros termos, e emprégaas para 
resolver problemas. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.2.4.: Valora e identifica a presenza recorrente das 
sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.3.1.: Realiza operacións con polinomios e utilízaos en 
exemplos da vida cotiá. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.3.2.: Coñece e utiliza as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun 
contexto axeitado. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.3.3.: Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras 
mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades notables e extracción do 
factor común. 
Estándar de aprendizaxe MACB2.4.1.: Formula alxebricamente unha situación da vida 
cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o 
resultado obtido. 

BLOQUE 3: Xeometría 
Estándar de aprendizaxe MACB3.1.1.: Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz 
dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos 
sinxelos. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.1.2.: Manexa as relacións entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas 
xeométricos sinxelos. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.1.3.: Identifica e describe os elementos e as 
propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de revolución principais. 
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Estándar de aprendizaxe MACB3.2.1.: Calcula o perímetro e a área de polígonos e de 
figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas 
axeitadas. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.2.2.: Divide un segmento en partes proporcionais a 
outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos 
de dous polígonos semellantes. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.2.3.: Recoñece triángulos semellantes e, en situacións 
de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en 
contextos diversos. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.2.4.: Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, 
conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.3.1.: Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes 
e de superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.4.1.: Identifica os elementos máis característicos 
dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras 
de arte. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.4.2.: Xera creacións propias mediante a composición de 
movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.5.1.: Identifica os principais poliedros e corpos de 
revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para referirse aos elementos principais. 
Estándar de aprendizaxe MACB3.5.2.: Identifica centros, eixes e planos de simetría en 
figuras planas, poliedros e na natureza, na arte e construcións humanas. 

 
BLOQUE 4: FUNCIÓNS 

Estándar de aprendizaxe MACB4.1.1.: Interpreta o comportamento dunha función dada 
graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 
Estándar de aprendizaxe MACB4.1.2.: Identifica as características máis relevantes dunha 
gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 
Estándar de aprendizaxe MACB4.1.3.: Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado describindo o fenómeno exposto. 
Estándar de aprendizaxe MACB4.1.4.: Asocia razoadamente expresións analíticas a 
funcións dadas graficamente. 
Estándar de aprendizaxe MACB4.2.1.: Determina as formas de expresión da ecuación da 
recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), 
identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 
Estándar de aprendizaxe MACB4.2.2.: Obtén a expresión analítica da función lineal 
asociada a un enunciado e represéntaa. 
Estándar de aprendizaxe MACB4.3.1.: Calcula os elementos característicos dunha 
función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. 
Estándar de aprendizaxe MACB4.3.2.: Identifica e describe situacións da vida cotiá que 
poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

Estándar de aprendizaxe MACB5.1.1.: Distingue poboación e a mostra, e xustifica as 
diferenzas en problemas contextualizados 
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Estándar de aprendizaxe MACB5.1.2.: Valora a representatividade dunha mostra a 
través do procedemento de selección, en casos sinxelos 
Estándar de aprendizaxe MACB5.1.3.: Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 
Estándar de aprendizaxe MACB5.1.4.: Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos 
de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 
Estándar de aprendizaxe MACB5.1.5.: Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, 
en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 
Estándar de aprendizaxe MACB5.2.1.: Calcula e interpreta as medidas de posición 
(media, moda median e cuartís) dunha variable estatística, utilizando a calculadora e a 
folla de cálculo, para comparar a representatividade da media e describir os datos. 
Estándar de aprendizaxe MACB5.2.2.: Calcula e interpreta os parámetros de dispersión 
(rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha variable 
Estándar de aprendizaxe MACB5.3.1.: Utiliza un vocabulario axeitado para describir, 
analizar e interpretar información estatística dos medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá. 
Estándar de aprendizaxe MACB5.3.2.: Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para 
organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central 
e dispersión. 
Estándar de aprendizaxe MACB5.3.3.: Emprega medios  tecnolóxicos para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada 
Estándar de aprendizaxe MACB5.4.1.: Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas 
Estándar de aprendizaxe MACB5.4.2.: Utiliza o vocabulario axeitado para describir e 
cuantificar situacións relacionadas co azar. 
Estándar de aprendizaxe MACB5.4.3.: Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 
aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, mediante a regra de Laplace, 
enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias persoais. 
Estándar de aprendizaxe MACB5.4.4.: Toma a decisión correcta tendo en conta as 
probabilidades das distintas opcións en situacións de incerteza. 

 

2.2. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
Para cada perfil competencial faise elección dalgúns dos estándares de aprendizaxe do listado anterior 
que poden contribuir a acadar dito perfil. 

a) Comunicación lingüística. 

o MACB 1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, co rigor e a precisión axeitados. 

o MACB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, 
utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística). 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
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o Estándar de aprendizaxe MACB1.3.1.Identifica patróns,regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e  
probabilísticos. 

o Estándar de aprendizaxe MACB1.4.2.Formúlase novos problemas a partir dun resolto 
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, establecendo conexións entre 
problema e realidade. 

c) Competencia dixital.  

o MACB1.11.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e as utiliza para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impide ou non 
aconsella facelos manualmente. 

d) Aprender a aprender.  

o MACB1.2.2.: Valora a información dun enunciado e a relaciona co número de solucións do 
problema. 

o MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo 
novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou 
máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

e) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

o MACB1.8.2.: Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación 

o MACB1.8.4.: Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 
formular/se preguntas e buscar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como 
na resolución de problemas 

o MACB1.9.1.: Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

2.3. CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN: 
PRIMEIRA AVALIACIÓN 

Tema 1: Números racionais (11 sesións) 

BLOQUE 1:  
– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con números racionais. 
– Introdución ao uso de diferentes estratexias de resolución gráfica de problemas. 
– Formulación de pequenas investigacións escolares. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
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– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: introdución á calculadora WIRIS. 
 
BLOQUE 2:  
– Os números naturais, enteiros e fraccionarios. 
– Fraccións equivalentes. 
– A fracción irredutible. 
– Redución de fraccións a común denominador. 
– As fraccións e os números decimais. 
– Fracción xeneratriz. 
– Número decimal exacto, periódico puro e periódico mixto. 
– Operacións básicas con fraccións: suma, resta, multiplicación e división. 
– Potencia e raíz cadrada dunha fracción. 
– Operacións combinadas con fraccións. 
– Concepto de número racional. 
– Introdución ao conxunto dos números irracionais. 

 

Tema 2: Números reais (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo números reais. 
– Uso de contraexemplos para demostrar a falsidade de enunciados. 
– Formulación de pequenas investigacións escolares en contextos xeométricos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: cálculo con números decimais. 
 
BLOQUE 2:  

– Concepto de número real. 
– Os números reais e a recta numérica. 
– Valor absoluto dun número real. 
– Aproximacións por redondeo. 
– Erro absoluto e erro relativo. 
– Cifras significativas dunha cantidade. 
– Operacións básicas con números reais: suma, resta, multiplicación e división. 
– Potencias de números reais. 
– Raíces de números reais. 
– Notación científica: as potencias de base 10. 
– Operacións de suma, resta, multiplicación e división en notación científica. 
– A proporción áurea. 

 

Tema 3: Polinomios (9 sesións) 

BLOQUE 1:  



 - 110 - 
  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con polinomios. 
– Uso de estratexias de resolución por indución completa. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: obtención do valor numérico e das 

raíces dun polinomio e realización de operacións con polinomios. 
 
BLOQUE 2:  

– Concepto e elementos do monomio. 
– Monomios semellantes. 
– Operacións básicas con monomios. 
– Os polinomios. 
– Clasificacións de polinomios: polinomios completos e ordenados. 
– Raíces dun polinomio. 
– Operacións de suma e resta con polinomios. 
– O produto de polinomios. 
– Produtos notables. 
– Algoritmo xeral para a división de polinomios. 
– Regra de Ruffini. 
– Factorización de polinomios: factor común, produtos notables e método de Ruffini. 
– As fraccións alxébricas. 

 

Tema 4: Ecuacións (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con ecuacións. 
– Uso de estratexias de ensaio e erro. 
– Formulación de pequenas investigacións escolares. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de ecuacións. 
 
BLOQUE 2: CONTIDOS 

– As ecuacións, os seus elementos e características. 
– Identidades. 
– Ecuacións equivalentes. 
– Obtención dunha ecuación equivalente. 
– Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
– Ecuacións de segundo grao cunha incógnita: Resolución e número de solucións. 
– Resolución de ecuacións de segundo grao que son incompletas. 
– Resolución de ecuacións de segundo grao completas. 
– Ecuacións de grao maior que dous: ecuacións bicadradas. 
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– Resolución de problemas con ecuacións: métodos e estratexias que se poden seguir. 
 

Tema 5: Sistemas de ecuacións lineais (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con sistemas de ecuacións. 
– Uso de estratexias de razoamento inverso. 
– Formulación de pequenas investigacións escolares. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: resolución de sistemas de ecuacións e 

encriptación de mensaxes. 
 
BLOQUE 2: CONTIDOS 

– Ecuacións lineais con dúas incógnitas. 
– Posibles solucións dunha ecuación lineal e a súa representación gráfica. 
– Sistemas de ecuacións lineais. 
– Sistemas de ecuacións equivalentes. 
– Clasificación de sistemas de ecuacións lineais. 
– Resolución alxébrica de sistemas de ecuacións lineais con dúas ecuacións e dúas incógnitas: Método 

de substitución, método de igualación e método de redución. 
– Resolución gráfica de sistemas de ecuacións lineais con dúas ecuacións e dúas incógnitas. 
– Resolución de problemas con sistemas de ecuacións. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

Tema 6: Sucesións e Progresións (8 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con sucesións e progresións. 
– Uso de estratexias de procura de regularidades. 
– Formulación de pequenas investigacións escolares en contextos xeométricos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: cálculo de termos e suma de termos 

consecutivos dunha progresión. 
 
BLOQUE 2:  

– Sucesións de números reais. 
– Elementos dunha sucesión. 
– Sucesións recorrentes: a serie de Fibonacci. 
– Progresións aritméticas. 
– Termo xeral dunha progresión aritmética. 
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– Suma dos primeiros n termos dunha progresión aritmética. 
– Interpolación de n medios aritméticos. 
– Progresións xeométricas. 
– Termo xeral dunha progresión xeométrica. 
– Suma dos primeiros n termos dunha progresión xeométrica. 
– Suma de todos os termos que ten unha progresión xeométrica. 
– Interpolación de n medios xeométricos 
– Cálculo de intereses simples e compostos. 

 

Tema 7: Relacións xeométricas (8 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo sobre relacións xeométricas. 
– Uso de estratexias de descomposición do problema. 
– Formulación de pequenas investigacións escolares en contextos xeométricos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe:  obtención dos puntos notables que 

ten un triángulo. 
 
BLOQUE 3:  

– Puntos, rectas e planos. 
– Lugares xeométricos do plano. 
– Teorema de Tales e as súas aplicacións. 
– Semellanza e razón de semellanza. 
– Escalas e os seus tipos. 
– Teorema de Pitágoras e as súas aplicacións. 
– Teoremas da altura e do cateto. 

 

Tema 8: Figuras planas e movementos no plano (8 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con figuras planas e movementos. 
– Uso de estratexias da experimentación coa posible solución. 
– Reflexión sobre os resultados obtidos e comprobación das solucións. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de figuras planas e o 

seu movemento no espazo. 
 
BLOQUE 3:  

– Figuras planas e cálculo da súa área e perímetro. 
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– Transformacións xeométricas e figuras homólogas. 
– Movementos no plano, directos e inversos. 
– Vectores fixos e vectores libres. 
– Suma de vectores libres. 
– Eixes de coordenadas. 
– Translacións. 
– Simetrías centrais. 
– Xiros e determinación do centro de xiro. 
– Simetrías axiais. 
– Composición de movementos. 
– Mosaicos regulares e semirregulares. 
– Resolución de problemas cotiáns relacionados coas figuras planas e o seu movemento no plano. 

 

Tema 9: Corpos xeométricos (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con corpos xeométricos. 
– Uso de estratexias de modificación do enunciado para transformar o problema noutro equivalente 

máis sinxelo. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de poliedros e 

obtención da súa área e do seu volume. 
 
BLOQUE 3:  

– Poliedros. Elementos, tipos e fórmula de Euler*. 
– Poliedros regulares e os seus planos e eixes de simetría* 
– Principio de Cavalieri para áreas e volumes*. 
– Prismas: cálculo de áreas e volumes*. 
– Pirámides e troncos de pirámide: cálculo de áreas e volumes*. 
– Corpos de revolución. 
– Cilindros: cálculo de áreas e volumes*. 
– Conos e troncos de cono: cálculo de áreas e volumes. 
– Esferas e seccións da esfera: cálculo de áreas e volumes. 
– A esfera terrestre e as coordenadas xeográficas. 
– Horas e fusos horarios. 
– Resolución de problemas cotiáns relacionados cos corpos xeométricos*. 
 
Tema 10: Funcións e gráficas (8 sesións) 
BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con funcións. 
– Uso de estratexias de resolución gráfica de problemas. 
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– Formulación de pequenas investigacións escolares en contextos xeométricos. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de gráficas de funcións 

a partir da súa expresión analítica. 
 
BLOQUE 4: CONTIDOS 

– Funcións: variables e formas de expresalas. 
– Dominio e percorrido dunha función. 
– Periodicidade dunha función. 
– Puntos de corte dunha función cos eixes. 
– Simetrías dunha función: respecto do eixe de ordenadas e respecto da orixe de coordenadas. 
– Continuidade dunha función e obtención de puntos de descontinuidade. 
– Intervalos de crecemento e decrecemento dunha función. 
– Máximos e mínimos absolutos e relativos dunha función. 
– Estudo cualitativo dunha función. 
– Resolución de problemas cotiáns relacionados coas funcións. 

 

Terceira avaliación 
 

Tema 11: Funcións elementais (10 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con funcións. 
– Uso de estratexias de particularización do problema para resolver actividades con expresións 

alxébricas complexas. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: estudo da posición relativa de dúas 

rectas dadas as súas ecuacións ecuacións e representación de gráficas de funcións. 
 
BLOQUE 4:  

– Identificación e representación de funcións afíns. 
– Identificación e representación de funcións lineais. 
– Ecuación da recta e formas de representala. 
– Posicións relativas de dúas rectas. 
– Identificación e representación de funcións cuadráticas. 

 

Tema 12: Estatística (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo con variables estatísticas. 



 - 115 - 
  

– Uso de esquemas ou gráficos para representar os datos e as relacións do enunciado. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: xeración de números aleatorios. 
 
BLOQUE 5:  

– Poboación, mostra e individuo. 
– As variables estatísticas e os seus tipos. 
– Etapas dunha investigación estatística. 
– As frecuencias e os seus tipos. 
– Interpretación e construción de táboas de frecuencias. 
– Gráficos estatísticos e os seus tipos. 
– Interpretación e construción de gráficos estatísticos. 

 

Tema 13: Parámetros estatísticos (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo relativo aos parámetros estatísticos. 
– Uso de estratexias de organización dos datos dos enunciados en diagramas, táboas, etc. 
– Formulación de pequenas investigacións escolares en contextos xeométricos 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: cálculo dos parámetros estatísticos 

dunha distribución. 
 
BLOQUE 5:  

– Parámetros estatísticos e os seus tipos. 
– Parámetros de centralización e o seu cálculo. 
– Cuartís e o seu cálculo. 
– Parámetros de dispersión e o seu cálculo. 
– Diagrama de caixa e bigotes. 
– Interpretación conxunta da media e da desviación típica: o coeficiente de variación. 
 

Tema 14: Probabilidade (10 sesións) 

BLOQUE 1:  

– Planificación do proceso de resolución de problemas. 
– Uso da linguaxe apropiada relativa ao traballo relacionado coa probabilidade. 
– Uso de estratexias de redución ao absurdo para demostrar afirmacións. 
– Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e enfrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
– Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: análise dunha traxectoria parabólica 

con GeoGebra. 
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BLOQUE 5: CONTIDOS 

– Experimentos aleatorios. 
– Espazo da mostra dun suceso aleatorio. 
– Sucesos e os seus tipos. 
– Operacións con sucesos. 
– Probabilidade dun suceso. 
– Propiedades da probabilidade. 
– Regra de Laplace. 
– Frecuencia relativa dun suceso e probabilidade. 
 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
Os obxectivos, segundo o Decreto 86/2015 veñen especificados por etapa, e non por materia. 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 
 
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) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 
g) 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. 
h) 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. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 
así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes 
á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 



 - 117 - 
  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 
 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instrumento 

MACB1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a 
precisión axeitados. 
 

 Todo o curso. 
 

 Explica razoadamente cómo se resolveu o problema. 
 

 Observación na clase. 
 

MACB1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 
problema). 
 

 Todo o curso. 
 

 Entende o enunciado dos problemas. 
 

 Observación na clase. 
 

MACB1.2.2.: Valora a información dun enunciado e a 
relaciona co número de solucións do problema. 
 

 Todo o curso. 
 

 O alumno elixe unha estratexia correcta para resolver 
o problema. 
 

 Realización de problemas, 
corrección na clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.2.3.: Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas a resolver, valorando a 
súa utilidade e eficacia. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno estima ben o resultado do problema 
podéndose equivocar no cálculo. 
 

Realización de problemas, 
corrección na clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.2.4.: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno dáse conta do que fixo para resolver o 
problema. 
 

 realización de problemas, 
corrección na clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.3.1.: Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno recoñece a similitude entre un problema 
proposto e outro resolto con anterioridade. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.4.1.: Afonda nos problemas unha vez resoltos: 
revisando o proceso de resolución e os pasos e ideas 
importantes, analizando a coherencia da solución ou 
buscando outras formas de resolución. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno busca alternativas para chegar a solución. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.4.2.: Formúlase novos problemas, a partir dun 
resolto: variando os datos, propoñendo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, formulando 
casos particulares ou máis xerais de interese, 
establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

 Todo o curso 
 

 O alumno é capaz de formular un problema análogo 
ao resolto. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
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MACB1.5.1.: Expón e defende o proceso seguido ademais 
das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: 
alxébrica, gráfica, xeométrica, estatístico-probabilística. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno presenta os seus resultados de xeito 
argumentado. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.6.1.: Identifica situacións problemáticas da 
realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno atopa un problema relativo ao campo da 
materia tratada. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.6.2.: Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou problemas matemáticos que subxacen 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno descompón o proceso de resolución  dun 
problema cotián. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.6.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno elixe adecuadamente as técnicas a utilizar 
para abordar un problema. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.6.4.: Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno asocia o resultado matemático co seu 
significado. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.7.1.: Reflexiona sobre o proceso, obtén 
conclusións sobre el e os seus resultados valorando 
outras opinións. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno valora o que fixo. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.8.1.: Desenvolve actitudes adecuadas para o 
traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno amosa interese polas matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
 

MACB1.8.2.: Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno amosa interese pola matemática. 
 

 Observación na aula. 
 

MACB1.8.3.: Distingue entre problemas e exercicios e 
adopta a actitude axeitada para cada caso. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno valora a posibilidade de resolución dun 
enunciado. 
 

 Realización de exercicios e 
problemas na aula, e corrección. 
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MACB1.8.4.: Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular/se preguntas e 
buscar respostas adecuadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 
 

 Todo o curso 
 

 O alumno participa activamente na clase. 
 

 Observación na aula. 
 

MACB1.9.1.: Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou 
de modelización, valorando as consecuencias destas e a 
súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
 

 Todo o curso 
 

 Valora e escolle un método adecuado para afrontar a 
resolución dun problema. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.10.1.: Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza 
das ideas claves, aprendendo para situacións futuras 
similares. 
 

 Todo o curso 
 

 Valora a resolución dun problema para o seu uso 
futuro. 
 

 realización de problemas, 
corrección na  clase e probas 
parciais. 
 

MACB1.11.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e as utiliza para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade 
destes impide ou non aconsella facelos manualmente. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso oportuno da calculadora e do ordenador. 
 

 Observación na aula. 
 

MACB1.11.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 
 

 Usa o ordenador para facer unha gráfica. 
 

 Observación na aula. 
 

MACB1.11.3.: Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
 

Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 

 Usa o ordenador para facer unha gráfica. 
 

 Observación na aula. 
 

MACB1.11.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 

  O alumno usa o ordenador para o estudio de 
algunhas características xeométricas 
 

 Observación na aula. 
 

MACB1.12.1.: Elabora documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do 
proceso de busca, análise e selección de información 
relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e os 
comparte para a súa discusión ou difusión. 

 Terceiro trimestre 
 

 Fai uso da Internet. 
 

 Observación na aula. 
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MACB1.12.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Fai uso de programas de presentación. 
 

 Observación na aula. 
 

MACB1.12.3.: Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe 
recollendo a información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles de seu proceso académico e 
establecendo pautas de mellora. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai autoavaliación usando TIC. 
 

 Observación na aula. 
 

  
BLOQUE 2: Números  e álxebra   
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MACB2.1.1.: Recoñece distintos tipos de números 
(naturais, enteiros, racionais), indica o criterio utilizado 
para a súa distinción e utilízaos para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Asocia cada número co conxunto ao que pertence 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais. 
 

MACB2.1.2.: Distingue, ao achar o decimal equivalente a 
unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos 
periódicos, indicando neste caso, o grupo de decimais 
que se repiten ou forman período. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Converte unha fracción nun número decimal e o 
escribe de xeito correcto. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais. 
 

MACB2.1.3.: Acha a fracción xeratriz correspondente a un 
decimal exacto ou periódico. 
 

 Primeiro trimestre. 
 

 Converte un número decimal exacto ou periódico en 
fracción. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais. 
 

MACB2.1.4.: Expresa números moi grandes e moi 
pequenos en notación científica, e opera con eles, con e 
sen calculadora, e utilízaos en problemas 
contextualizados. 
 

 Primeira avaliación. 
 

 Cambia de notación os números propostos. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais  
 

MACB2.1.5.: Distingue e emprega técnicas adecuadas 
para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun 
número en problemas contextualizados, xustificando os 
seus procedementos. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Aproxima por defecto e por exceso coa precisión 
indicada. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
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MACB2.1.6.: Aplica axeitadamente técnicas de 
truncamento e redondeo en problemas contextualizados, 
recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para 
determinar o procedemento máis adecuado. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Trunca e redondea números coa precisión indicada. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.1.7.: Expresa o resultado dun problema, 
utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe 
de erro ou precisión requiridos, de acordo coa natureza 
dos datos. 
 

 Primeiro trimestres 
 

 Da o resultado coa marxe de erro requirida. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.1.8.: Calcula o valor de expresións numéricas de 
números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente 
enteiro aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Resolve operacións combinadas, incluíndo a potencia. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.1.9.: Emprega números racionais para resolver 
problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da 
solución. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Resolve problemas sinxelos con números racionais. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.1.10.: Factoriza expresións numéricas sinxelas 
que conteñan raíces, opera con elas simplificando os 
resultados. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Opera con raíces. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.2.1.: Calcula termos dunha sucesión numérica 
recorrente usando a lei de formación a partir de termos 
anteriores. 
 

 Segundo trimestre. 
 

 Continúa unha sucesión dada. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.2.2.: Obtén unha lei de formación ou fórmula 
para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números 
enteiros ou fraccionarios. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Obtén o termo xeral dunha sucesión. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.2.3.: Identifica progresións aritméticas e 
xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma 
dos “n” primeiros termos, e emprégaas para resolver 
problemas. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Obtén a suma dos “n” primeiros termos dunha 
progresión. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
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MACB2.2.4.: Valora e identifica a presenza recorrente das 
sucesións na natureza e resolve problemas asociados a 
estas. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Resolve problemas sinxelos nos que aparece unha 
sucesión. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.3.1.: Realiza operacións con polinomios e utilízaos 
en exemplos da vida cotiá. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Opera polinomios con poucos erros. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.3.2.: Coñece e utiliza as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Desenvolve as identidades notables. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.3.3.: Factoriza polinomios de grao 4 con raíces 
enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, 
identidades notables e extracción do factor común. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras 
combinando as diferentes técnicas. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB2.4.1.: Formula alxebricamente unha situación da 
vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Resolve ecuacións polinómicas até grado 2 e sistemas 
lineares de 2 ecuacións con 2 incógnitas. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

 
Bloque 3: Xeometría 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MACB3.1.1.: Coñece as propiedades dos puntos da 
mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e 
utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Coñece os conceptos de bisectriz e a mediatriz, e é 
capaz de usalos. 
 

 Observación na aula.  
 

MACB3.1.2.: Manexa as relacións entre ángulos definidos 
por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por 
unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos. 
 

 Segundo trimestre. 
 

  Recoñece os ángulos iguais formados ao cortar rectas 
paralelas cunha secante. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB3.1.3.: Identifica e describe os elementos e as 
propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos 
de revolución principais. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Recoñece os elementos dos corpos regulares no 
plano e no espazo. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB3.2.1.: Calcula o perímetro e a área de polígonos e  Segundo trimestre  Soluciona problemas implicando o cálculo da área  Observación na aula. Realización e 



 - 124 - 
  

de figuras circulares en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas e técnicas axeitadas. 
 

 e/ou perímetro dunha figura circular. 
 

corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB3.2.2.: Divide un segmento en partes proporcionais 
a outros dados e establece relacións de 
proporcionalidade entre os elementos homólogos de 
dous polígonos semellantes. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Divide un segmento en partes iguais. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB3.2.3.: Recoñece triángulos semellantes e, en 
situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para 
o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Aplica o teorema de Tales. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB3.2.4.: Calcula áreas e volumes de poliedros, 
cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Calcula área e volume dos corpos xeométricos 
elementais. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB3.3.1.: Calcula dimensións reais de medidas de 
lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Obtén a dimensión do representado nun plano a 
partir da escala e da medida. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB3.4.1.: Identifica os elementos máis característicos 
dos movementos no plano presentes na natureza, en 
deseños cotiáns ou obras de arte. 
 

 Segundo trimestre. 
 

 Identifica translacións e xiros. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB3.4.2.: Xera creacións propias mediante a 
composición de movementos, empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Usa un programa para compoñer movementos. 
 

 Observación na aula.  
 

MACB3.5.1.: Identifica os principais poliedros e corpos de 
revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para 
referirse aos elementos principais. 
 

 Segundo trimestre. 
 

 Nomea correctamente os corpos xeométricos. 
 

 Observación na aula.  
 

MACB3.5.2.: Identifica centros, eixes e planos de simetría 
en figuras planas, poliedros e na natureza, na arte e 
construcións humanas. 
 

 Segundo trimestre. 
 

 Localiza centros, eixes e planos de simetría. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MACB4.1.1.: Interpreta o comportamento dunha función 
dada graficamente e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 

 Interpreta a representación gráfica dunha función. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB4.1.2.: Identifica as características máis relevantes 
dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 

 Identifica as características máis relevantes dunha 
gráfica. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB4.1.3.: Constrúe unha gráfica a partir dun 
enunciado contextualizado describindo o fenómeno 
exposto. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 
 

 Constrúe unha gráfica coa información que lle dan. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB4.1.4.: Asocia razoadamente expresións analíticas a 
funcións dadas graficamente. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 
 

 Relaciona unha gráfica coa súa expresión alxébrica. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB4.2.1.: Determina as formas de expresión da 
ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto 
pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica 
puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Determina á expresión da ecuación da recta, 
identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa 
graficamente. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB4.2.2.: Obtén a expresión analítica da función lineal 
asociada a un enunciado e represéntaa. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Representa unha función lineal a partir da expresión 
analítica. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB4.3.1.: Calcula os elementos característicos dunha 
función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Representa graficamente unha parábola a partir da 
súa expresión. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB4.3.2.: Identifica e describe situacións da vida cotiá 
que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios 
tecnolóxicos cando sexa necesario. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Representa funcións cuadráticas usando programas. 
 

 Observación na aula.  
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MACB5.1.1.: Distingue poboación e a mostra, e xustifica 
as diferenzas en problemas contextualizados. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Distingue entre poboación e mostra 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB5.1.2.: Valora a representatividade dunha mostra a 
través do procedemento de selección, en casos sinxelos 
 

 Terceiro trimestre 
 

  Razoa se unha mostra é ou non representativa 
 

 Observación na aula.  
 

MACB5.1.3.: Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon 
exemplos. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Exemplifica distintos tipos de variables. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB5.1.4.: Elabora táboas de frecuencias, relaciona os 
tipos de frecuencias e obtén información da táboa 
elaborada. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Elabora táboas de frecuencias. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB5.1.5.: Constrúe, coa axuda de ferramentas 
tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos 
adecuados a distintas situacións relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociais, económicos e da 
vida cotiá. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Usa programas para xerar gráficos estatísticos. 
 

 Observación na aula.  
 

MACB5.2.1.: Calcula e interpreta as medidas de posición 
(media, moda median e cuartís) dunha variable 
estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, 
para comparar a representatividade da media e describir 
os datos. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Calcula as medidas de posición dunha variable 
estatística. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB5.2.2.: Calcula e interpreta os parámetros de 
dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación 
típica) dunha variable 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Calcula os parámetros de dispersión dunha variable 
estatística. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB5.3.1.: Utiliza un vocabulario axeitado para  Terceiro trimestre  Manexa o vocabulario usado en estatística.  Observación na aula.  
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describir, analizar e interpretar información estatística 
dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida 
cotiá. 
 

   

MACB5.3.2.: Emprega a calculadora e medios 
tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e 
dispersión. 
 

 Terceiro trimestre. 
 

 Usa un programa xerador de gráficos estatísticos 
 

 Observación na aula.  
 

MACB5.3.3.: Emprega medios  tecnolóxicos para 
comunicar información resumida e relevante sobre unha 
variable estatística analizada 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Usa un programa de presentación. 
 

 Observación na aula.  
 

MACB5.4.1.: Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas 
 

 terceiro trimestre 
 

 Diferenza entre experimento aleatorio e 
determinista. 
 

 Observación na aula.  
 

MACB5.4.2.: Utiliza o vocabulario axeitado para describir 
e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Usa terminoloxía estatística específica. 
 

 Observación na aula.  
 

MACB5.4.3.: Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando 
os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras 
estratexias persoais. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Aplica a regra de Laplace. 
 

 Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e 
nas probas parciais 
 

MACB5.4.4.: Toma a decisión correcta tendo en conta as 
probabilidades das distintas opcións en situacións de 
incerteza. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Fai eleccións baseadas nos conceptos da 
probabilidade. 
 

 Observación na aula.  
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Ademáis da información recollida nas táboas anteriores, amósase en forma de lista aniñada a relación 
dentro de cada bloque dos criterios de avaliación cos estándares aos que son aplicables, e as 
competencias clave asociadas con cada estándar, mantendo tamén a relación coa temporalización o grao 
mínimo de consecución,  e os procedementos/instrumentos de avaliación. 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Criterio de avaliación  B1.1.: Planificación do proceso de resolución de problemas. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión axeitados. 

Competencias clave: Comunicación lingüística. 
Temporalización: Todo o curso. 
Grao mínimo de consecución: Explica razoadamente cómo se resolveu o 
problema. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na clase. 

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

Estándar de aprendizaxe MACB1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, contexto do problema). 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Todo o curso. 
Grao mínimo de consecución: Entende o enunciado dos problemas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na clase. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.2.2.: Valora a información dun enunciado e a relaciona 
co número de solucións do problema. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Todo o curso. 
Grao mínimo de consecución: O alumno elixe unha estratexia correcta para 
resolver o problema. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.2.3.: Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas a resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno estima ben o resultado do problema 
podéndose equivocar no cálculo. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.2.4.: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
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Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno dáse conta do que fixo para resolver o 
problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación  B1.3.: Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar 
patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 
predicións. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.3.1.: Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno recoñece a similitude entre un problema 
proposto e outro resolto con anterioridade. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación  B1.4.: Afondar en problemas resoltos formulando pequenas 
variacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.4.1.: Afonda nos problemas unha vez resoltos: 
revisando o proceso de resolución e os pasos e ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou buscando outras formas de resolución. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno busca alternativas para chegar a 
solución. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.4.2.: Formúlase novos problemas, a partir dun resolto: 
variando os datos, propoñendo novas preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, establecendo 
conexións entre o problema e a realidade. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno é capaz de formular un problema 
análogo ao resolto. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación  B1.5.: Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados 
e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.5.1.: Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica, 
estatístico-probabilística. 

Competencias clave asociadas: Comunicación lingüística 
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Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno presenta os seus resultados de xeito 
argumentado. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación  B1.6.: Desenvolver procesos de matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.6.1.: Identifica situacións problemáticas da realidade, 
susceptibles de conter problemas de interese. 

Competencias clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno atopa un problema relativo ao campo da 
materia tratada. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.6.2.: Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema ou problemas matemáticos que 
subxacen 

Competencias clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno descompón o proceso de resolución  
dun problema cotián. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.6.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno elixe adecuadamente as técnicas a 
utilizar para abordar un problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.6.4.: Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 

Competencias clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno asocia o resultado matemático co seu 
significado. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación  B1.7.: Valorar a modelización matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 
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Estándar de aprendizaxe MACB1.7.1.: Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados valorando outras opinións. 

Competencias clave asociadas: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor  
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno valora o que fixo. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación  B1.8.: Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.8.1.: Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo 
en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

Competencias clave: Competencias sociais e cívicas. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno amosa interese polas matemáticas. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.8.2.: Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

Competencias clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno amosa interese pola matemática. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.8.3.: Distingue entre problemas e exercicios e adopta a 
actitude axeitada para cada caso. 

Competencias clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno valora a posibilidade de resolución dun 
enunciado. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Realización de exercicios e 
problemas na aula, e corrección. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.8.4.: Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular/se preguntas e buscar respostas adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno participa activamente na clase. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 

Criterio de avaliación  B1.9.: Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.9.1.: Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

Competencias clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución Valora e escolle un método adecuado para 
afrontar a resolución dun problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 
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Criterio de avaliación  B1.10.: Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo diso 
para situacións similares futuras. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.10.1.: Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves, aprendendo 
para situacións futuras similares. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución Valora a resolución dun problema para o seu uso 
futuro. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación  B1.11.: Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou 
analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.11.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
as utiliza para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impide ou non aconsella facelos manualmente. 

Competencias clave: Competencia dixital. 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución Fai uso oportuno da calculadora e do ordenador. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.11.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Competencias clave: Competencia dixital. 
Temporalización Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución Usa o ordenador para facer unha gráfica. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.11.3.: Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución Usa o ordenador para facer unha gráfica. 

 Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 
Estándar de aprendizaxe MACB1.11.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

Competencias clave: Competencia dixital. 
Temporalización: Segundo e/ou terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución:  O alumno usa o ordenador para o estudio de 
algunhas características xeométricas 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación  B1.12.: Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación 
de modo habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando 
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información relevante en Internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións dos mesmos e compartindo estes en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.12.1.: Elabora documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do proceso de busca, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e os comparte 
para a súa discusión ou difusión. 

Competencias clave: Competencia dixital. 
Temporalización Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución Fai uso da Internet. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.12.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Competencias clave asociadas: Comunicación lingüística, Dixital 
Temporalización Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución Fai uso de programas de presentación. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACB1.12.3.: Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso académico e 
establecendo pautas de mellora. 

Competencias clave asociadas: Comunicación lingüística, Dixital 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución Fai autoavaliación usando TIC. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación Observación na aula. 
 

BLOQUE 2: Números  e álxebra 
Criterio de avaliación  B2.1.: Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e 
outros números radicais para operalos, utilizando a forma de cálculo e notación 
adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentando os resultados coa 
precisión requirida. 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.1.: Recoñece distintos tipos de números (naturais, 
enteiros, racionais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Asocia cada número co conxunto ao que pertence 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.2.: Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha 
fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, indicando neste caso, o 
grupo de decimais que se repiten ou forman período. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
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Grao mínimo de consecución: Converte unha fracción nun número decimal e o 
escribe de xeito correcto. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.3.: Acha a fracción xeratriz correspondente a un 
decimal exacto ou periódico. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Primeiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Converte un número decimal exacto ou periódico 
en fracción. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.4.: Expresa números moi grandes e moi pequenos en 
notación científica, e opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas 
contextualizados. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Primeira avaliación. 
Grao mínimo de consecución: Cambia de notación os números propostos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais  

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.5.: Distingue e emprega técnicas adecuadas para 
realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas 
contextualizados, xustificando os seus procedementos. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aproxima por defecto e por exceso coa precisión 
indicada. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.6.: Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e 
redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en 
cada caso para determinar o procedemento máis adecuado. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Trunca e redondea números coa precisión 
indicada. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.7.: Expresa o resultado dun problema, utilizando a 
unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é 
necesario coa marxe de erro ou precisión requiridos, de acordo coa natureza dos datos. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Primeiro trimestres 
Grao mínimo de consecución: Da o resultado coa marxe de erro requirida. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 
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Estándar de aprendizaxe MACB2.1.8.: Calcula o valor de expresións numéricas de 
números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as 
potencias de expoñente enteiro aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Resolve operacións combinadas, incluíndo a 
potencia. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 
 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.9.: Emprega números racionais para resolver 
problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Resolve problemas sinxelos con números 
racionais. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB2.1.10.: Factoriza expresións numéricas sinxelas que 
conteñan raíces, opera con elas simplificando os resultados. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Opera con raíces. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Criterio de avaliación  B2.2.: Obter e manipular expresións simbólicas que describan 
sucesións numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 
recusivos. 

Estándar de aprendizaxe MACB2.2.1.: Calcula termos dunha sucesión numérica 
recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Continúa unha sucesión dada. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB2.2.2.: Obtén unha lei de formación ou fórmula para o 
termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén o termo xeral dunha sucesión. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB2.2.3.: Identifica progresións aritméticas e xeométricas, 
expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos “n” primeiros termos, e emprégaas para 
resolver problemas. 
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Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén a suma dos “n” primeiros termos dunha 
progresión. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB2.2.4.: Valora e identifica a presenza recorrente das 
sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 

Competencias clave: Conciencia e expresións culturais. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Resolve problemas sinxelos nos que aparece unha 
sucesión. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 
 

Criterio de avaliación  B2.3.: Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 
propiedade ou relación dada mediante un enunciado, extraendo a información 
relevante e transformándoa. 

Estándar de aprendizaxe MACB2.3.1.: Realiza operacións con polinomios e utilízaos en 
exemplos da vida cotiá. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Opera polinomios con poucos erros. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB2.3.2.: Coñece e utiliza as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun 
contexto axeitado. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Desenvolve as identidades notables. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB2.3.3.: Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras 
mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades notables e extracción do 
factor común. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras 
combinando as diferentes técnicas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Criterio de avaliación  B2.4.: Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a 
formulación e resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas 
de grado maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
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aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, 
valorando e contrastando os resultados obtidos. 

Estándar de aprendizaxe MACB2.4.1.: Formula alxebricamente unha situación da vida 
cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o 
resultado obtido. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Resolve ecuacións polinómicas até grado 2 e 
sistemas lineares de 2 ecuacións con 2 incógnitas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 
 

Bloque 3: Xeometría 
Criterio de avaliación B3.1.: Recoñecer e describir os elementos e as propiedades 
características das figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as súas 
configuracións xeométricas. 

Estándar de aprendizaxe MACB3.1.1.: Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz 
dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos 
sinxelos. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Coñece os conceptos de bisectriz e a mediatriz, e 
é capaz de usalos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Estándar de aprendizaxe MACB3.1.2.: Manexa as relacións entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas 
xeométricos sinxelos. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución:  Recoñece os ángulos iguais formados ao cortar 
rectas paralelas cunha secante. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 
Estándar de aprendizaxe MACB3.1.3.: Identifica e describe os elementos e as 
propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de revolución principais. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Recoñece os elementos dos corpos regulares no 
plano e no espazo. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización e 
corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Criterio de avaliación  B3.2.: Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para 
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para obter as medidas de 
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lonxitudes, áreas e volumes dos corpos elementais, de exemplos tomados da vida real, 
representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de 
problemas xeométricos. 

Estándar de aprendizaxe MACB3.2.1.: Calcula o perímetro e a área de polígonos e de 
figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas 
axeitadas. 

Competencias clave: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Soluciona problemas implicando o cálculo da área 
e/ou perímetro dunha figura circular. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB3.2.2.: Divide un segmento en partes proporcionais a 
outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos 
de dous polígonos semellantes. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Divide un segmento en partes iguais. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB3.2.3.: Recoñece triángulos semellantes e, en situacións 
de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en 
contextos diversos. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aplica o teorema de Tales. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB3.2.4.: Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, 
conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados. 

Competencias clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula área e volume dos corpos xeométricos 
elementais. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Criterio de avaliación  B3.3.: Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de 
figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a escala. 

Estándar de aprendizaxe MACB3.3.1.: Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes 
e de superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén a dimensión do representado nun plano a 
partir da escala e da medida. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 
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Criterio de avaliación  B3.4.: Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a 
outra mediante movemento no plano. 

Estándar de aprendizaxe MACB3.4.1.: Identifica os elementos máis característicos 
dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras 
de arte. 

Competencias clave: Conciencia e expresións culturais. 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Identifica translacións e xiros. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB3.4.2.: Xera creacións propias mediante a composición de 
movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. Conciencia e expresións culturais. 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa un programa para compoñer movementos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Criterio de avaliación  B3.5.: Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras 
planas, poliedros e corpos de revolución. 

Estándar de aprendizaxe MACB3.5.1.: Identifica os principais poliedros e corpos de 
revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para referirse aos elementos principais. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Nomea correctamente os corpos xeométricos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Estándar de aprendizaxe MACB3.5.2.: Identifica centros, eixes e planos de simetría en 
figuras planas, poliedros e na natureza, na arte e construcións humanas. 

Competencias clave: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Temporalización: Segundo trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Localiza centros, eixes e planos de simetría. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

 
BLOQUE 4: FUNCIÓNS 
Criterio de avaliación  B4.1.: Coñecer os elementos que interveñen no estudo das 
funcións e a súa representación gráfica. 

Estándar de aprendizaxe MACB4.1.1.: Interpreta o comportamento dunha función dada 
graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Interpreta a representación gráfica dunha función. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB4.1.2.: Identifica as características máis relevantes dunha 
gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Terceiro trimestre 
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Grao mínimo de consecución: Identifica as características máis relevantes dunha 
gráfica. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB4.1.3.: Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado describindo o fenómeno exposto. 

Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Constrúe unha gráfica coa información que lle 
dan. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 
Estándar de aprendizaxe MACB4.1.4.: Asocia razoadamente expresións analíticas 
a funcións dadas graficamente. 
Competencias clave: Aprender a aprender. 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Relaciona unha gráfica coa súa expresión 
alxébrica. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

 
Criterio de avaliación  B4.2.: Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que 
poden modelizarse mediante unha función lineal, valorando a utilidade da descrición 
deste modelo e dos seus parámetros, para describir o fenómeno analizado. 

Estándar de aprendizaxe MACB4.2.1.: Determina as formas de expresión da ecuación da 
recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), 
identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Determina á expresión da ecuación da recta, 
identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB4.2.2.: Obtén a expresión analítica da función lineal 
asociada a un enunciado e represéntaa. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Representa unha función lineal a partir da 
expresión analítica. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Criterio de avaliación  B4.3.: Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funcións cuadráticas, calculando os seus parámetros e as súas 
características. 
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Estándar de aprendizaxe MACB4.3.1.: Calcula os elementos característicos dunha 
función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Representa graficamente unha parábola a partir 
da súa expresión. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB4.3.2.: Identifica e describe situacións da vida cotiá que 
poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 
Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Representa funcións cuadráticas usando 
programas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

Criterio de avaliación B5.1.: Elaborar informacións estatísticas para describir un 
conxunto de datos mediante táboas e gráficas adecuadas á situación analizada, 
xustificando se as conclusións son representativas para a poboación estudada. 

Estándar de aprendizaxe MACB5.1.1.: Distingue poboación e a mostra, e xustifica as 
diferenzas en problemas contextualizados 
Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Distingue entre poboación e mostra 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB5.1.2.: Valora a representatividade dunha mostra a 
través do procedemento de selección, en casos sinxelos 
Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución:  Razoa se unha mostra é ou non representativa 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Estándar de aprendizaxe MACB5.1.3.: Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 
Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Exemplifica distintos tipos de variables. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 
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Estándar de aprendizaxe MACB5.1.4.: Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos 
de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 
Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Elabora táboas de frecuencias. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB5.1.5.: Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, 
en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 
Competencias clave: Competencias sociais e cívicas 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa programas para xerar gráficos estatísticos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Criterio de avaliación B5.2.: Calcular e interpretar os parámetros de posición e de 
dispersión dunha variable estatística para resumir os datos e comparar distribución 
estatísticas. 

Estándar de aprendizaxe MACB5.2.1.: Calcula e interpreta as medidas de posición 
(media, moda median e cuartís) dunha variable estatística, utilizando a calculadora e a 
folla de cálculo, para comparar a representatividade da media e describir os datos. 
Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula as medidas de posición dunha variable 
estatística. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB5.2.2.: Calcula e interpreta os parámetros de dispersión 
(rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha variable 
estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a 
representatividade da media e describir os datos.. 
Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula os parámetros de dispersión dunha 
variable estatística. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Criterio de avaliación B5.3.: Analizar e interpretar a información estatística que 
aparece nos medios, valorando a súa representatividade e a súa fiabilidade. 

Estándar de aprendizaxe MACB5.3.1.: Utiliza un vocabulario axeitado para describir, 
analizar e interpretar información estatística dos medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá. 
Competencias clave: Competencia comunicación lingüística 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Manexa o vocabulario usado en estatística. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  
Estándar de aprendizaxe MACB5.3.2.: Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para 
organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central 
e dispersión. 
 Competencias clave: Competencia dixital 

Temporalización: Terceiro trimestre. 
Grao mínimo de consecución: Usa un programa xerador de gráficos estatísticos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Estándar de aprendizaxe MACB5.3.3.: Emprega medios  tecnolóxicos para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada 
 Competencias clave: Competencia dixital 

Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa un programa de presentación. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Criterio de avaliación B5.4.: Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso asociado 
a un experimento aleatorio sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da súa 
frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os diagramas de árbore, e identificando os 
elementos asociados ao experimento. 

Estándar de aprendizaxe MACB5.4.1.: Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 

 Temporalización: terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Diferenza entre experimento aleatorio e 
determinista. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Estándar de aprendizaxe MACB5.4.2.: Utiliza o vocabulario axeitado para describir e 
cuantificar situacións relacionadas co azar. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. Comunicación lingüística 

 Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa terminoloxía estatística específica. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

Estándar de aprendizaxe MACB5.4.3.: Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 
aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, mediante a regra de Laplace, 
enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias persoais. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía.  

 Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aplica a regra de Laplace. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. Realización 
e corrección de exercicios na clase, e nas probas parciais 

Estándar de aprendizaxe MACB5.4.4.: Toma a decisión correcta tendo en conta as 
probabilidades das distintas opcións en situacións de incerteza. 

Competencias clave: Competencia sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor  
Temporalización: Terceiro trimestre 
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Grao mínimo de consecución: Fai eleccións baseadas nos conceptos da 
probabilidade. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula.  

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que poranse en 
práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe. 
Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e traballarase: 
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional. 
Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á 
lectura. 
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois de breves explicacións de conceptos teóricos e métodos de 
resolución de problemas. Por último procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até 
alcanzar o resultado e a valoración deste. 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
O libro de texto proposto preséntase en tres volumes baixo os títulos Mat 3.1, Mat 3.2 e Mat 3.3 
(Matemáticas orientadas ás ensinanzas académico) da editorial Vicens Vives. 
O alumnado fará uso puntualmente dos ordenadores e do software das aulas de informática do Centro. 
Na aula do curso cóntase con pizarra dixital e con outra tipo Velleda. 
 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
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Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias 
A materia apróbase ao ter aprobadas as tres avaliacións do curso.  

 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro Diferenzables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como resolvela. 
2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 

 
O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 
Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
Para recuperar a materia pendente dun curso anterior, elaboraranse boletíns de exercicios e problemas 
correspondentes aos temas estudados  nese curso e, entregaranse un cada quince días 
aproximadamente, ao alumnado que deba recuperar a materia. 

mailto:alumn@s
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Nos quince días seguintes á entrega, o alumnado debe devolvelos resoltos para ser corrixidos e 
cualificados. 
A materia do curso dividirase  en dúas partes e haberá unha proba escrita para cada unha delas. 
Os boletíns entregados cualifícanse sobre tres puntos, e os exames escritos sobre os sete puntos 
restantes. 
Para aprobar cada parte hai que acadar cinco puntos totais. De non ser así, haberá que presentarse a 
unha  proba final escrita para recuperar as partes suspensas. Esta proba cualifícase sobre dez puntos. 
A cualificación  da avaliación ordinaria será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada parte. 
No mes de setembro, nas datas fixadas polo centro, haberá un exame extraordinario. A súa cualificación 
será sobre dez puntos e haberá que obter un mínimo de cinco puntos para superar a materia. 
 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Non procede. 
 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
Para a avaliación inicial o alumnado, nunha proba escrita, responde un conxunto de preguntas con 
contidos correspondentes ao curso anterior. A vista dos resultados decídense as medidas de atención a 
diversidade, coa axuda do departamento de orientación. 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
En base á avaliación inicial e a informes do departamento de orientación, fanse adaptacións curriculares 
individualizadas e organízanse reforzos educativos para o alumnado que o precise.  
No caso de alumnado de alto rendemento ofréceselles participar en actividades específicas. 
 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO 
CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas. 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 4º DE ESO 

(Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas) 
 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 
expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a 
aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental 
que as matemáticas teñen 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". 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. O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 
mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse 
ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de 
distribución de contidos ou doutra índole. A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non 
debe verse como un conxunto de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de 
xeito global.  
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os 
valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse 
nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao 
coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada 
vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados 
con fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade 
inmediata. Neste curso os procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión 
matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira especial a lograr a 
adquisición das competencias clave.  
O Instituto Ricardo Carballo Calero atópase no barrio ferrolán de Caranza, e os alumnos de 
cuarto de ESO proceden maioritariamente do propio Centro. 
 

1.1 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os 
símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo 
laboral.  
Forma parte da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a 
habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión, datos e argumentos, o que 
aumenta a posibilidade real de seguir aprendendo ao longo da vida, tanto no ámbito escolar ou 
académico como fora del, e favorece a participación efectiva na vida social.  
Así mesmo, estas competencias implican o coñecemento e manexo dos elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos xeométricos, 
etc.) en situacións reais ou simuladas da vida cotiá, e a posta en práctica de procesos de 
razoamento que levan á solución dos problemas ou á obtención de información. Estes procesos 
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permiten aplicar esa información a unha maior variedade de situacións e contextos, seguir 
cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais, e estimar e axuizar a lóxica e validez 
da argumentacións e informacións. En consecuencia, a competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía supoñen a habilidade para seguir determinados 
procesos de pensamento (como a indución e a dedución, entre outros) e aplicar algúns 
algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a validez dos 
razoamentos e a valorar o grao de certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos 
válidos.  
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía implican unha 
disposición favorable e de progresiva seguridade e confianza cara á información e ás situacións 
(problemas, incógnitas, etc.) que conteñen elementos ou soportes matemáticos, así como cara 
á súa utilización cando a situación o aconsella, baseadas no respecto e no gusto pola certeza e 
na súa procura a través do razoamento.  
Estas competencias cobran realidade e sentido na medida en que os elementos e razoamentos 
matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que os precisan. Xa 
que logo, a identificación de tales situacións, a aplicación de estratexias de resolución de 
problemas e a selección das técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñible están incluidas nela. En definitiva, a posibilidade 
real de utilizar a actividade matemática en contextos tan variados como sexa posible. Por iso, o 
seu desenvolvemento na educación obrigatoria alcanzarase na medida en que os 
coñecementos matemáticos se apliquen de xeito espontáneo a unha ampla variedade de 
situacións, provenientes doutros campos de coñecemento e da vida cotiá. O desenvolvemento 
da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ao final da 
educación obrigatoria implica utilizar espontaneamente -nos ámbitos persoal e social- os 
elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver 
problemas provenientes de situacións cotiás e para tomar decisións. En definitiva, supón aplicar 
aquelas destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha 
argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as 
ferramentas de apoio adecuadas, e integrando o coñecemento matemático con outros tipos de 
coñecemento para dar unha mellor resposta ás situacións da vida de distinto nivel de 
complexidade. 
 

2. CONTRIBUCIÓN O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
A incorporación do bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", que se enfoca 
na resolución de problemas en cuarto de ESO, 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 proceso de 
ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de 
investigación. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados 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. 
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2.1 RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Estándar de aprendizaxe  MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa 
co número de solucións do problema. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proce so de resolución 
de problemas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa 
idoneidade. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un 
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo 
conexións entre o problema e a realidade. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo 
das matemáticas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, 
para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón me lloras que 
aumenten a súa eficacia. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
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Estándar de aprendizaxe  MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a 
actitude axeitada para cada caso. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas adecuadas, 
tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende 
para situacións futuras similares. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e establecendo 
pautas de mellora. 
Estándar de aprendizaxe  MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e tarefas. 

 
BLOQUE 2: Números  e álxebra 

Estándar de aprendizaxe  MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, 
enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio seguido, e utilízaos para 
representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 
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Estándar de aprendizaxe  MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao 
utilizalos en contextos de resolución de problemas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a 
notación máis axeitada. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os 
resultados obtidos son razoables. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, 
opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas 
cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade 
dos datos o requira. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa 
definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos 
tipos de números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e 
conceptos específicos dos números. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe 
alxébrica. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao 
utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades 
notables e fraccións alxébricas sinxelas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a 
resolución de ecuacións de grao superior a dous. 
Estándar de aprendizaxe  MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas 
nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou 
sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

 
BLOQUE 3: Xeometría 

Estándar de aprendizaxe  MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría 
básica para resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para 
realizar os cálculos. 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias 
e as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e 
figuras xeométricas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns 
trigonométricas e as súas relacións. 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes 
de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e 
esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades 
apropiadas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as 
coordenadas de puntos e vectores. 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo 
dun vector. 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e 
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diferentes formas de calculala. 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, 
en función dos datos coñecidos 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha 
recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 
Estándar de aprendizaxe  MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para 
crear figuras xeométricas e observar as súas propiedades e as súas características. 

 
BLOQUE 4: FUNCIÓNS 

Estándar de aprendizaxe  MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes 
que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas 
correspondentes expresións alxébricas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de 
relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, 
de ser preciso. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 
característicos de funcións elementais. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un 
fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha 
función mediante a taxa de variación media calculada a partir da expresión alxébrica, 
unha táboa de valores ou da propia gráfica. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a 
funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e 
exponenciais e logarítmicas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos 
utilizando eixes e unidades axeitadas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que 
se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou intervalos da variable que as 
determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos. 
Estándar de aprendizaxe  MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas 
gráficas correspondentes. 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

Estándar de aprendizaxe  MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os 
conceptos de variación, permutación e combinación. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de 
carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada para describir sucesos. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na 
resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os 
resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.1.5. Interpreta un estudo estatístico a partir de 
situacións concretas próximas. 



 - 153 - 
  

Estándar de aprendizaxe  MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de 
reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos 
sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á 
probabilidade condicionada. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar 
sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando as probabilidades adecuadas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
estatísticos. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 
dunha distribución de datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou computador). 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a 
representatividade de mostras pequenas. 
Estándar de aprendizaxe  MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a 
relación entre as variables. 

 

2.2 CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
Para cada perfil competencial faise elección dalgúns dos estándares de aprendizaxe do listado anterior 
que poden contribuir a acadar dito perfil. 

a) Comunicación lingüística. 

o MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

o MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando 
distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística). 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

o Estándar de aprendizaxe MACB1.3.1.Identifica patróns,regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e  
probabilísticos. 

o Estándar de aprendizaxe MACB1.4.2.Formúlase novos problemas a partir dun resolto 
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, establecendo conexións entre 
problema e realidade. 

o Estándar de aprendizaxe MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real 
e o mundo matemático, identificando os problemas matemáticos que subxacen nel, e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 
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c) Competencia dixital.  

o MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

d) Aprender a aprender.  

o MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

o MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando 
a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 

e) Competencias sociais e cívicas.  

o MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

o  MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, 
propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a 
realidade. 

2.3 CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN: 
PRIMEIRA AVALIACIÓN 

Tema 1: Números reais (10 sesións) 

BLOQUE 1:  
– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
– USO DA LINGUAXE NUMÉRICA APROPIADO RELATIVO AO TRABALLO CON NÚMEROS REAIS. 
– USO DE ESTRATEXIAS DE MODIFICACIÓN DO ENUNCIADO PARA TRANSFORMAR UN PROBLEMA A OUTRO EQUIVALENTE 

MÁIS SINXELO. 
– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 

PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 
– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS COMO SOPORTE  PARA  CONVERTER FRACCIÓNS EN EXPRESIÓNS DECIMAIS OU 

ATOPAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA COMPLETAR UNHA ACTIVIDADE 
 
BLOQUE 2:  
– OS NÚMEROS RACIONAIS. 
– EXPRESIÓN DECIMAL E FRACCIONARIA DUN NÚMERO RACIONAL. 
– A FRACCIÓN GENERATRIZ DUN NÚMERO DECIMAL. 
– AS PORCENTAXES. 
– APLICACIÓNS DAS PORCENTAXES: INTERESE SIMPLE E INTERESE COMPOSTO. 
– OS NÚMEROS REAIS. 
– REPRESENTACIÓN NA RECTA DE NÚMEROS REAIS. 
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– APROXIMACIÓN DE NÚMEROS REAIS. 
– OPERACIÓNS CON NÚMEROS REAIS. 
– ORDENACIÓN DE NÚMEROS REAIS. 
– O VALOR ABSOLUTO E AS SÚAS PROPIEDADES. 
– INTERVALOS DE NÚMEROS REAIS. 
– UNIÓN E INTERSECCIÓN DE INTERVALOS 
 
Tema 2: Potencias, radicáis e logaritmos (10 sesións) 

BLOQUE 1:  
– USO DE ESTRATEXIAS DE DESCOMPOSICIÓN DO PROBLEMA.. 
– USO DA LINGUAXE NUMÉRICA APROPIADO RELATIVO AO TRABALLO CON POTENCIAS, RADICAIS E LOGARITMOS. 
– FORMULACIÓN DE PEQUENAS INVESTIGACIÓNS ESCOLARES RELACIONADAS COS LOGARITMOS. 
– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 

PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 
–  UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE: CÁLCULO DE OPERACIÓNS CON POTENCIAS E 

RADICAIS E PROCURA DOS VALORES SUCESIVOS DUNHA SUCESIÓN. 
 
BLOQUE 2:  
– AS POTENCIAS. 
– SIGNO DO RESULTADO DUNHA POTENCIA. 
– PROPIEDADES DAS POTENCIAS. 
– OS RADICAIS. 
– EXPRESIÓN DUN RADICAL EN FORMA DE POTENCIA. 
– RADICAIS EQUIVALENTES. 
– PROPIEDADES DOS RADICAIS. 
– RAÍZ DUNHA POTENCIA E DUN COCIENTE. 
– POTENCIA DUN RADICAL. 
– SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN E DIVISIÓN DE RADICAIS. 
– RACIONALIZACIÓN DUNHA FRACCIÓN. 
– OS LOGARITMOS. 
– PROPIEDADES DOS LOGARITMOS. 
 

Tema 3: Polinomios e fraccións alxébricas (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO CON POLINOMIOS E EXPRESIÓNS ALGEBRAICAS. 
– USO DE ESTRATEXIAS DA EXPERIMENTACIÓN COA POSIBLE SOLUCIÓN. 
– REFLEXIÓN SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS E COMPROBACIÓN DAS SOLUCIÓNS. 
– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 

PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 
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– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE: DESCOMPOR EN FACTORES IRREDUTIBLES UN 
POLINOMIO E ACHAR AS SÚAS RAÍCES. 

 

BLOQUE 2:  

– SUMA, RESTA E MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS. 
– OS PRODUTOS NOTABLES. 
– POTENCIA DUN BINOMIO: O TRIÁNGULO DE TARTAGLIA. 
– DIVISIÓN DE POLINOMIOS. 
– A REGRA DE RUFFINI. 
– O TEOREMA DO RESTO. 
– OBTENCIÓN DAS RAÍCES DUN POLINOMIO. 
– FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS. 
– M.C.D. E M.C.M. DE POLINOMIOS. 
– FRACCIÓNS ALGEBRAICAS. 
– FRACCIÓNS ALGEBRAICAS EQUIVALENTES. 
– REDUCIÓN DE FRACCIÓNS ALGEBRAICAS A COMÚN DENOMINADOR. 
 

Tema 4: Ecuacións (8 sesións) 

BLOQUE 1:  

– USO DE ESTRATEXIAS DE DESCOMPOSICIÓN DO PROBLEMA. 
–  FORMULACIÓN DE PEQUENAS INVESTIGACIÓNS ESCOLARES SOBRE AS ECUACIÓNS. 
– PRÁCTICA DOS PROCESOS DE MATEMATIZACIÓN E MODELIZACIÓN, EN CONTEXTOS DA REALIDADE. 
– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 

PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 
– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS PARA A PROCURA DE INFORMACIÓN RELEVANTE NA REALIZACIÓN DE TRABALLOS 

COMÚNS E NA RESOLUCIÓN DE ECUACIÓNS. 
– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 

BLOQUE 2:  

– AS ECUACIÓNS DE PRIMEIRO GRAO. 
– REGRAS DE TRANSFORMACIÓN DE ECUACIÓNS. 
– ECUACIÓNS DE SEGUNDO GRAO. 
– NÚMERO DE SOLUCIÓNS DUNHA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRAO. 
– PROPIEDADES DA SUMA E O PRODUTO DAS SOLUCIÓNS DUNHA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRAO. 
– ECUACIÓNS DE GRAO MAIOR QUE 2: ECUACIÓNS REDUCIBLES A UNHA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRAO E ECUACIÓNS 

FACTORIZABLES. 
– ECUACIÓNS FRACCIONARIAS. 
– ECUACIÓNS IRRACIONAIS. 
– ECUACIÓNS LOGARÍTMICAS. 
– ECUACIÓNS EXPONENCIAIS. 
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– RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON ECUACIÓNS*. 
 

Tema 5: Sistemas de ecuacións (8 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO CON SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 
– USO DE ESTRATEXIAS DE RAZOAMENTO ADECUADAS. 
– PRÁCTICA DOS PROCESOS DE MATEMATIZACIÓN E MODELIZACIÓN, EN CONTEXTOS DA REALIDADE. 
– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 

PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 
– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE 

 

BLOQUE 2:  

– OS SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 
– REGRAS DE TRANSFORMACIÓN DOS SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 
– SISTEMAS DE ECUACIÓNS INCOMPATIBLES, COMPATIBLES DETERMINADOS E COMPATIBLES INDETERMINADOS. 
– SISTEMAS DE 2 ECUACIÓNS LINEAIS CON 2 INCÓGNITAS. 
– RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE SISTEMAS DE SOLUCIÓNS LINEAIS: OS MÉTODOS DE SUBSTITUCIÓN, IGUALACIÓN E 

REDUCIÓN. 
– RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE 2 ECUACIÓNS LINEAIS CON 2 INCÓGNITAS. 
– SISTEMAS DE 3 ECUACIÓNS LINEAIS CON 3 INCÓGNITAS. 
– SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS GRADUADOS. 
– O MÉTODO DE GAUSS. 
– SISTEMAS DE ECUACIÓNS DE SEGUNDO GRAO. 
– SISTEMAS DE ECUACIÓNS FRACCIONARIAS. 
– SISTEMAS DE ECUACIÓNS LOGARÍTMICAS. 
– SISTEMAS DE ECUACIÓNS EXPONENCIAIS. 
– RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIÓNS EMPREGANDO CAMBIOS DE VARIABLES. 
 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

Tema 6: Inecuacións (6 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO CON INECUACIÓNS. 
– USO DE ESTRATEXIAS DE PROCURA DE SOLUCIÓNS. 
– FORMULACIÓN DE PEQUENAS INVESTIGACIÓNS ESCOLARES EN CONTEXTOS DE INECUACIÓNS. 
– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 

PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 
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BLOQUE 2:  

– IDENTIFICACIÓN E CLASIFICACIÓN DAS INECUACIONES. 
– REGRAS DE TRANSFORMACIÓN DAS INECUACIONES. 
– INECUACIONES DE PRIMEIRO GRAO E A SÚA RESOLUCIÓN GRÁFICA. 
– INECUACIONES DE SEGUNDO GRAO E A SÚA RESOLUCIÓN ANALÍTICA E GRÁFICA. 
– INECUACIONES DE GRAO MAIOR QUE DOUS E A SÚA RESOLUCIÓN ANALÍTICA E GRÁFICA. 
– SISTEMAS DE INECUACIONES CUNHA INCÓGNITA. 
– RESOLUCIÓN DE INECUACIONES CON FRACCIÓNS ALÉBRICAS. 
– INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO. 
– INECUACIONES DE PRIMEIRO GRAO CON DÚAS INCÓGNITAS. 
– RESOLUCIÓN DUN SISTEMA DE INECUACIONES DE PRIMEIRO GRAO CON DÚAS INCÓGNITAS 
 

Tema 7: Trigonometría (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO SOBRE RELACIÓNS XEOMÉTRICAS. 
– USO DE ESTRATEXIAS DE DESCOMPOSICIÓN DO PROBLEMA. 
– FORMULACIÓN DE PEQUENAS INVESTIGACIÓNS ESCOLARES EN CONTEXTOS XEOMÉTRICOS. 
– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 

PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 
– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE: OBTENCIÓN DOS PUNTOS NOTABLES DUN 

TRIÁNGULO. 
BLOQUE 3:  

– AS CONDICIÓNS DE SEMELLANZA NOS TRIÁNGULOS. 
– A MEDICIÓN DE ÁNGULOS A TRAVÉS DE VÍAS DIFERENTES. 
– AS RAZÓNS TRIGONOMÉTRICAS DIRECTAS E RECÍPROCAS DUN ÁNGULO AGUDO. 
– RELACIÓNS ENTRE RAZÓNS TRIGONOMÉTRICAS DUN ÁNGULO AGUDO. 
– AS RAZÓNS TRIGONOMÉTRICAS DOS ÁNGULOS 60º, 30º E 45º. 
– AS RAZÓNS TRIGONOMÉTRICAS DUN ÁNGULO CALQUERA. 
– A RESOLUCIÓN DE ECUACIÓNS TRIGONOMÉTRICAS. 
– A RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS. 
 

Tema 8: Xeometría analítica (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO CON FIGURAS PLANAS E MOVEMENTOS. 
– USO DE ESTRATEXIAS DA EXPERIMENTACIÓN COA POSIBLE SOLUCIÓN. 
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– REFLEXIÓN SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS E COMPROBACIÓN DAS SOLUCIÓNS. 
– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 

PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 
– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE: REPRESENTACIÓN DE FIGURAS PLANAS E O SEU 

MOVEMENTO NO ESPAZO. 
 

BLOQUE 3:  

– CONCEPTO DE VECTOR E DIFERENZA ENTRE VECTOR FIXO E LIBRE. 
– OS COMPOÑENTES DUN VECTOR E COMO CALCULALOS. 
– CÁLCULO DO MÓDULO DUN VECTOR E A DISTANCIA ENTRE DOUS PUNTOS. 
– OPERACIÓNS BÁSICAS CON VECTORES E AS SÚAS PROPIEDADES. 
– OS VECTORES COMO FERRAMENTA PARA A RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS XEOMÉTRICOS. 
– A ECUACIÓN DUNHA RECTA E AS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESALA. 
– A POSICIÓN RELATIVA DE DÚAS RECTAS: RECTAS SECANTES, PARALELAS OU COINCIDENTES. 
 

Tema 9: Funcións (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO CON FUNCIÓNS. 

– USO DE ESTRATEXIAS DE RESOLUCIÓN GRÁFICA DE PROBLEMAS. 

– FORMULACIÓN DE PEQUENAS INVESTIGACIÓNS ESCOLARES EN CONTEXTOS XEOMÉTRICOS. 

– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 
PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 

– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE: REPRESENTACIÓN DE GRÁFICAS DE FUNCIÓNS A 
PARTIR DA SÚA EXPRESIÓN ANALÍTICA. 

BLOQUE 4:  

– CONCEPTO DE FUNCIÓN, DOMINIO E PERCORRIDO.  

– AS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESAR UNHA FUNCIÓN. 

– PUNTOS DE CORTE CO EIXO DE ORDENADAS E CO EIXO DE ABSCISAS. 

– CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DAS FUNCIÓNS CONTINUAS. 

– CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA SIMETRÍA DAS FUNCIÓNS E A SÚA PERIODICIDADE. 

– A TAXA DE VARIACIÓN MEDIA DA FUNCIÓN NUN INTERVALO DETERMINADO. 

– O CRECEMENTO E DECRECIMIENTO DUNHA FUNCIÓN EN BASE Á TAXA DE VARIACIÓN MEDIA. 

– INTERPRETACIÓN DA CONVEXIDADE E CONCAVIDADE DUNHA FUNCIÓN A TRAVÉS DA SÚA ANÁLISE GRÁFICA. 

– CÁLCULO DA TENDENCIA DUNHA FUNCIÓN E OPERACIÓNS BÁSICAS CON FUNCIÓNS. 
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Tema 10: Modelos de funcións (9 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO CON FUNCIÓNS. 

– USO DE ESTRATEXIAS DE RESOLUCIÓN GRÁFICA DE PROBLEMAS. 

– FORMULACIÓN DE PEQUENAS INVESTIGACIÓNS ESCOLARES EN CONTEXTOS XEOMÉTRICOS. 

– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 
PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 

– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE: REPRESENTACIÓN DE GRÁFICAS DE FUNCIÓNS A 
PARTIR DA SÚA EXPRESIÓN ANALÍTICA. 

 

BLOQUE 4:  

– FUNCIÓNS POLINÓMICAS DE GRAO CERO OU CONSTANTES. 

– FUNCIÓNS POLINÓMICAS DE PRIMEIRO GRAO: FUNCIÓNS LINEAIS OU AFÍNS. 

– FUNCIÓNS POLINÓMICAS DE SEGUNDO GRAO OU CUADRÁTICAS. 

– CÁLCULO DO EIXO E O VÉRTICE DUNHA PARÁBOLA E A SÚA REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

– FUNCIÓNS RACIONAIS E DE PROPORCIONALIDADE INVERSA. 

– FUNCIÓNS IRRACIONAIS. 

– AS FUNCIÓNS EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS. 

– A REPRESENTACIÓN GRÁFICA DAS FUNCIÓNS TRIGONOMÉTRICAS. 

– AS FUNCIÓNS DEFINIDAS A ANACOS. 

– A PROCURA DO MODELO FUNCIONAL PARA A RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

TERCERA AVALIACIÓN 

Tema 11: Estatística (14 sesións) 

BLOQUE 1:  

–  PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO RELATIVO AOS PARÁMETROS ESTATÍSTICOS. 

– USO DE ESTRATEXIAS DE ORGANIZACIÓN DOS DATOS DOS ENUNCIADOS EN DIAGRAMAS, TÁBOAS, ETC. 

– FORMULACIÓN DE PEQUENAS INVESTIGACIÓNS ESCOLARES EN CONTEXTOS XEOMÉTRICOS 

– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 
PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 

– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE: CÁLCULO DOS PARÁMETROS ESTATÍSTICOS 
DUNHA DISTRIBUCIÓN. 

 



 - 161 - 
  

BLOQUE 5:  

– A FRECUENCIA ABSOLUTA E A FRECUENCIA RELATIVA. 

– A CONSTRUCIÓN DAS TÁBOAS DE FRECUENCIAS. 

– AS AGRUPACIÓNS DE FRECUENCIAS EN CLASES OU INTERVALOS. 

– OS DIAGRAMAS DE BARRAS, OS DIAGRAMAS DE SECTORES E O HISTOGRAMA. 

– A MEDIA ARITMÉTICA, A MODA E A MEDIANA. 

– OS DIAGRAMAS DE CAIXA E BIGOTES. 

– O RANGO, A VARIANZA E A DESVIACIÓN TÍPICA.  

– AS CARACTERÍSTICAS DA ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL. 
 

Tema 12: Combinatoria (14 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO CON COMBINATORIA, E O ESTUDO DE ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE EN XERAL. 

– USO DE ESQUEMAS OU GRÁFICOS PARA REPRESENTAR OS DATOS E AS RELACIÓNS DO ENUNCIADO. 

– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 
PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 

– UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓXICOS NO PROCESO DE APRENDIZAXE: XERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS. 
 

BLOQUE 5:  

– A FACTORIZACIÓN DUN NÚMERO NATURAL. 

– O CÁLCULO DOS NÚMEROS COMBINATORIOS E AS SÚAS PROPIEDADES. 

– O TRIÁNGULO DE PASCAL OU TARTAGLIA. 

– AS TÉCNICAS DE RECONTO: O PRINCIPIO DA SUMA E DO PRODUTO. 

– AS VARIACIÓNS, PERMUTACIONES E COMBINACIÓNS ORDINARIAS. 

– AS VARIACIÓNS, PERMUTACIONES E COMBINACIÓNS CON REPETICIÓN. 

– O PRINCIPIO DE DIRICHLET PARA A DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS EN PROBLEMAS DE COMBINATORIA. 
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Tema 13: Probabilidade (14 sesións) 

BLOQUE 1:  

– PLANIFICACIÓN DO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

– USO DA LINGUAXE APROPIADA RELATIVO AO TRABALLO RELACIONADO COA PROBABILIDADE. 

– USO DE ESTRATEXIAS DE REDUCIÓN AO ABSURDO PARA DEMOSTRAR AFIRMACIÓNS. 

– CONFIANZA NAS PROPIAS CAPACIDADES PARA DESENVOLVER ACTITUDES ADECUADAS E AFRONTAR AS DIFICULTADES 
PROPIAS DO TRABALLO CIENTÍFICO. 

 

BLOQUE 5:  

– EXPERIMENTOS ALEATORIOS. 

– ESPAZO MUESTRAL DUN SUCESO ALEATORIO. 

– SUCESOS E OS SEUS TIPOS. 

– OPERACIÓNS CON SUCESOS. 

– PROBABILIDADE DUN SUCESO. 

– PROPIEDADES DA PROBABILIDADE. 

– REGRA DE LAPLACE. 

– FRECUENCIA RELATIVA DUN SUCESO E PROBABILIDADE. 

–  TEOREMA DA PROBABILIDADE TOTAL. 

–  A CREACIÓN DE TÁBOAS DE CONTINXENCIA NA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 

3. CONCRECIÓN DO OBXECTIVOS PARA O CURSO 
O cuarto curso de ESO, segundo figura no artigo 12 do Real decreto 1105/2014, ten carácter 
propedéutico e contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
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 
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coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 
g) 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. 
h) 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. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 
así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes 
á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 
 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

 MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 
 

Todo o curso  
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema). 
 

Todo o curso   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 
 

Todo o curso  
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 
 

Todo o curso   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para 
realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
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 MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un 
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, formulando 
casos particulares ou máis xerais de interese, e 
establecendo conexións entre o problema e a realidade. 
 

Todo o curso   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais 
das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 
 

Todo o curso   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
 

Todo o curso   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa 
eficacia. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o Todo o curso   O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito  Observación na aula  
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traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
 

 autónomo cometendo erros 
 

 

 MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
 

Todo o curso   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e 
adopta a actitude axeitada para cada caso. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 
preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 
 

Todo o curso   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou 
de modelización, e valora as consecuencias destas e a 
súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
 

Todo o curso  
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e 
os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a 
sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións 
futuras similares. 
 

Todo o curso  
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
 

Todo o curso   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
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alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 
 

 MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
 

Todo o curso   
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
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establecendo pautas de mellora. 
 

 MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e tarefas. 
 

Todo o curso   
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

  
BLOQUE 2: Números  e álxebra   
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais 
(naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o 
criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo sen comisión de erros  
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos 
números ao utilizalos en contextos de resolución de 
problemas. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo 
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
programas informáticos, e utilizando a notación máis 
axeitada. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se 
os resultados obtidos son razoables. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e 
potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e 
resolve problemas contextualizados. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de 
problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de 
medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o 
requira. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa  1ª Avaliación  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito  Observación na aula , Proba 
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definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, 
e resolve problemas sinxelos. 
 

 autónomo cometendo erros 
 

escrita 
 

MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa 
distintos tipos de números sobre a recta numérica 
utilizando diversas escalas. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades 
e conceptos específicos dos números. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e 
potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e 
resolve problemas contextualizados. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da 
linguaxe alxébrica. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao 
utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis 
axeitado. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, 
igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a 
resolución de ecuacións de grao superior a dous. 
 

 1ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, 
mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e 
interpreta os resultados obtidos. 
 

 1ª Avaliación e 2ª 
Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
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Bloque 3: Xeometría 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

 MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da 
trigonometría básica para resolver problemas 
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para 
realizar os cálculos. 
 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as 
estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras 
xeométricas. 
 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula  
 

 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns 
trigonométricas e as súas relacións. 
 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e 
volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e 
aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando 
as unidades apropiadas. 
 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre 
as coordenadas de puntos e vectores. 
 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o 
módulo dun vector. 
 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha 
recta e diferentes formas de calculala. 
 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , 
Proba escrita 
 

 MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias 
formas, en función dos datos coñecidos 
 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación 
dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións 
de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita  
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 MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos 
para crear figuras xeométricas e observar as súas 
propiedades e as súas características. 

 2ª Avaliación 
 

 O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 
  
BLOQUE 4: FUNCIÓNS 
 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

   MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre 
magnitudes que poden ser descritas mediante unha 
relación funcional, e asocia as gráficas coas súas 
correspondentes expresións alxébricas. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

   MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo 
de relación entre dúas magnitudes para os casos de 
relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica, empregando medios 
tecnolóxicos, de ser preciso. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

   MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 
característicos de funcións elementais. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non de 
resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

   MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre 
un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica 
ou dos valores dunha táboa. 
 

 2ª Avaliación  
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

   MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento 
dunha función mediante a taxa de variación media 
calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de 
valores ou da propia gráfica. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

   MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a 
funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e 
exponenciais e logarítmicas. 

 2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non de 
resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
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   MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 
gráficos sobre diversas situacións reais. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non de 
resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
 

  Observación na aula  
 

   MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e 
gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita 
 

   MACB4.2.3. Describe as características máis 
importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os 
valores puntuais ou intervalos da variable que as 
determinan utilizando tanto lapis e papel como medios 
tecnolóxicos. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non de 
resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

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

 2ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 
  
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento/Instrumento 

 MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os 
conceptos de variación, permutación e combinación. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros  
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos 
de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada 
para describir sucesos. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades 
na resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os 
resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

  Observación na aula  
 

 MACB5.1.5. Interpreta un estudo estatístico a partir de 
situacións concretas próximas. 

 3ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 

  Observación na aula  
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 MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza 
estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos utilizando, especialmente, os 
diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á 
probabilidade condicionada. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
 

 MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de 
azar sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando 
as probabilidades adecuadas. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula   
 

 MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co 
azar. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

  Observación na aula  
 

 MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 
gráficos estatísticos. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula   
 

 MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer 
informacións e elaborar conclusións. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula   
 

 MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos dunha distribución de datos utilizando os 
medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou 
computador). 
 

3ª Avaliación   
 

O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
 

 Observación na aula , Proba 
escrita  
 

 MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a 
representatividade de mostras pequenas. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
 

 Observación na aula  
 

 MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e 
interpreta a relación entre as variables. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero non 
de resolvela de xeito autónomo sen axuda da 
profesora 
 

  Observación na aula , Proba 
escrita 
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Ademáis da información recollida nas táboas anteriores, amósase en forma de lista aniñada a relación 
dentro de cada bloque dos criterios de avaliación cos estándares aos que son aplicables, e as 
competencias clave asociadas con cada estándar, mantendo tamén a relación coa temporalización o grao 
mínimo de consecución,  e os procedementos/instrumentos de avaliación. 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Criterio de Avalición B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

Competencias clave asociadas:  Comunicación lingüística 
Temporalización: Todo o curso  
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

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

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

Competencias clave asociadas:  Comunicación lingüística 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa 
co número de solucións do problema. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso  
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Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

Competencias clave asociadas:  Comunicación lingüística, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa 
idoneidade. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos 
datos, outras preguntas, outros contextos, etc. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un 
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo 
conexións entre o problema e a realidade. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
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Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo 
das matemáticas. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, 
para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 
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Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender, Comunicación lingüística 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender, Competencias sociais e 
cívicas 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender, Competencias sociais e 
cívicas 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a 
actitude axeitada para cada caso. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas adecuadas, 
tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 

Competencias clave asociadas:  Competencias sociais e cívicas 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 
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Estándar de Aprendizaxe  MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso  
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Criterio de Avalición B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para 
situacións similares futuras. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende 
para situacións futuras similares. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso  
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido 
crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  
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Estándar de Aprendizaxe  MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido 
crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido 
crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avalición B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións 
e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  
Estándar de Aprendizaxe  MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e establecendo 
pautas de mellora. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e tarefas. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso   
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  
 

BLOQUE 2: Números  e álxebra 
Criterio de Avaliación  B2.1. Coñecer os tipos de números e interpretar o significado dalgunhas 
das súas propiedades máis características (divisibilidade, paridade, infinitude, proximidade, etc.) 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, 
enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio seguido, e utilízaos para 
representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 
Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo sen comisión de erros  
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba escrita 
Estándar de Aprendizaxe MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao 
utilizalos en contextos de resolución de problemas. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

 Criterio de Avaliación  B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas 
propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas 
relacionados coa vida diaria e con outras materias do ámbito educativo. 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a 
notación máis axeitada. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender, Competencia dixital 
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Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os 
resultados obtidos son razoables. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, 
opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas 
cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade 
dos datos o requira. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa 
definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos 
tipos de números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e 
conceptos específicos dos números. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
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Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, 
opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Criterio de Avaliación  B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con 
destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe 
alxébrica. 

Competencias clave asociadas:  Comunicación lingüística 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao 
utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades 
notables e fraccións alxébricas sinxelas. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a 
resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación  B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando 
inecuacións, ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de contextos reais. 
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Estándar de Aprendizaxe MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas 
nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou 
sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  1ª Avaliación e 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 
 

Bloque 3: Xeometría 
Criterio de Avaliación  B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e 
internacional, así como as relacións e as razóns da trigonometría elemental, para resolver 
problemas trigonométricos en contextos reais. 

Estándar de Aprendizaxe MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría 
básica para resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para 
realizar os cálculos. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

 Criterio de Avaliación  B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a 
partir de situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuadas, e aplicando as unidades de medida. 

Estándar de Aprendizaxe MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias 
e as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e 
figuras xeométricas. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns 
trigonométricas e as súas relacións. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes 
de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e 
esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades 
apropiadas. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
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Grao mínimo de consecución:  O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación  B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da 
xeometría analítica plana para representar, describir e analizar formas e configuracións 
xeométricas sinxelas. 

Estándar de Aprendizaxe MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as 
coordenadas de puntos e vectores. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo 
dun vector. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e 
diferentes formas de calculala. 

Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 

escrita 
Estándar de Aprendizaxe MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, 
en función dos datos coñecidos 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender, Competencia dixital 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha 
recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender,  Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita  

Estándar de Aprendizaxe MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para 
crear figuras xeométricas e observar as súas propiedades e as súas características. 

Competencias clave asociadas:  Competencia dixital 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución:  O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

 
BLOQUE 4: FUNCIÓNS 

Criterio de Avaliación    B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o 
tipo de función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a 
partir dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión 
alxébrica. 

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes 
que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas 
correspondentes expresións alxébricas. 

Competencias clave asociadas:   Comunicación lingüística, Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de 
relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, 
de ser preciso. 

Competencias clave asociadas:   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 
característicos de funcións elementais. 

Competencias clave asociadas:   Aprender a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un 
fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa. 

Competencias clave asociadas:   Comunicación lingüística 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
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Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha 
función mediante a taxa de variación media calculada a partir da expresión alxébrica, 
unha táboa de valores ou da propia gráfica. 

Competencias clave asociadas:   Aprender a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a 
funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e 
exponenciais e logarítmicas. 

Competencias clave asociadas:   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Criterio de Avaliación  B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas 
que representen relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o 
seu comportamento, a evolución e os posibles resultados finais. 

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 
gráficos sobre diversas situacións reais. 

Competencias clave asociadas:   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos 
utilizando eixes e unidades axeitadas. 

Competencias clave asociadas:   Aprender a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe    MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que 
se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou intervalos da variable que as 
determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos. 

Competencias clave asociadas:   Aprendrer a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 
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Estándar de Aprendizaxe    MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas 
gráficas correspondentes. 

Competencias clave asociadas:   Aprender a aprender 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

Criterio de Avaliación  B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os 
conceptos do cálculo de probabilidades e técnicas de reconto axeitadas. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os 
conceptos de variación, permutación e combinación. 

 Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros  
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de 
carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada para describir sucesos. 

 Competencias clave asociadas:  Comunicación lingüística 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na 
resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 

 Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os 
resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 

 Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.1.5. Interpreta un estudo estatístico a partir de 
situacións concretas próximas. 

 Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
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Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula  
Criterio de Avaliación  B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de 
Laplace, os diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias. 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de 
reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 

 Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos 
sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. 

 Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á 
probabilidade condicionada. 

 Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar 
sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando as probabilidades adecuadas. 

 Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula   

Criterio de Avaliación  B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións 
relacionadas co azar e a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos 
medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar. 

 Competencias clave asociadas:  Comunicación lingüística 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula  

Criterio de Avaliación  B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os 
parámetros estatísticos máis usuais, en distribucións unidimensionais e bidimensionais, 
utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador), e valorando 
cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas. 
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Estándar de Aprendizaxe  MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
estatísticos. 

 Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula   

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións. 

 Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula   

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 
dunha distribución de datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou computador). 

 Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización: 3ª Avaliación   
Grao mínimo de consecución: O alumno plantexa e resolve a cuestión de xeito 
autónomo cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula , Proba 
escrita  

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a 
representatividade de mostras pequenas. 

 Competencias clave asociadas:  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar  a cuestión 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de Aprendizaxe  MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a 
relación entre as variables. 

 Competencias clave asociadas:  Aprender a aprender 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz de plantexar a cuestión pero 
non de resolvela de xeito autónomo sen axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula , Proba 
escrita 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que poranse en 
práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe. 
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Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e traballarase: 
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional. 
Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á 
lectura. 
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois de breves explicacións de conceptos teóricos e métodos de 
resolución de problemas. Por último procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até 
alcanzar o resultado e a valoración deste. 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
O libro de texto proposto preséntase en tres volumes baixo os títulos Mat 4.1, Mat 4.2 e Mat 4.3 
(Matemáticas orientadas ás ensinanzas académico) da editorial Vicens Vives. 
O alumnado fará uso puntualmente dos ordenadores e do software das aulas de informática do Centro. 
Na aula do curso cóntase con pizarra dixital e con outra tipo Velleda. 
 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
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Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias. 

 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro Diferenzables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como resolvela. 
2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 

 
O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 
Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
Para recuperar a materia pendente dun curso anterior, elaboraranse boletíns de exercicios e problemas 
correspondentes aos temas estudados  nese curso e, entregaranse un cada quince días 
aproximadamente, ao alumnado que deba recuperar a materia. 
Nos quince días seguintes á entrega, o alumnado debe devolvelos resoltos para ser corrixidos e 
cualificados. 
A materia do curso dividirase  en dúas partes e haberá unha proba escrita para cada unha delas. 
Os boletíns entregados cualifícanse sobre tres puntos, e os exames escritos sobre os sete puntos 
restantes. 
Para aprobar cada parte hai que acadar cinco puntos totais. De non ser así, haberá que presentarse a 
unha  proba final escrita para recuperar as partes suspensas. Esta proba cualifícase sobre dez puntos. 
A cualificación  da avaliación ordinaria será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada parte. 
No mes de setembro, nas datas fixadas polo centro, haberá un exame extraordinario. A súa cualificación 
será sobre dez puntos e haberá que obter un mínimo de cinco puntos para superar a materia. 
 

mailto:alumn@s
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10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Non procede. 
 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
Para a avaliación inicial o alumnado, nunha proba escrita, responde un conxunto de preguntas con 
contidos correspondentes ao curso anterior. A vista dos resultados decídense as medidas de atención a 
diversidade, coa axuda do departamento de orientación. 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
En base á avaliación inicial e a informes do departamento de orientación, fanse adaptacións curriculares 
individualizadas e organízanse reforzos educativos para o alumnado que o precise.  
No caso de alumnado de alto rendemento ofréceselles participar en actividades específicas. 
 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 
NO CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas. 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 1º DE BACHARELATO 
 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 
expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender e 
conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas 
teñen 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". 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. O currículo de Matemáticas está organizado 
en cinco bloques; todos eles teñen a mesma importancia na formación integral da cidadanía do século 
XXI, e así debe transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa 
minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole. A este respecto, cómpre sinalar que o 
currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É necesario que se desenvolva 
de xeito global.  
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores 
estean integrados. Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa 
conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de 
forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, 
ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturais e sociais e a 
outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante o primeiro curso é necesario que o 
alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que 
abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Os 
procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 
problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave.  
O Instituto Ricardo Carballo Calero atópase no barrio ferrolán de Caranza, e os alumnos de primeiro de 
Bacharelato proceden en parte do propio centro, e en parte doutros centros concertados do barrio, 
aínda que tamén hai algúns alumnos con outras orixes. 
 

1.1 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os símbolos e as 
formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, e 
para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral.  
Forma parte da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a habilidade 
para interpretar e expresar con claridade e precisión, datos e argumentos, o que aumenta a posibilidade 
real de seguir aprendendo ao longo da vida, tanto no ámbito escolar ou académico como fora del, e 
favorece a participación efectiva na vida social.  
Así mesmo, estas competencias implican o coñecemento e manexo dos elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos xeométricos, etc.) en situacións reais ou 
simuladas da vida cotiá, e a posta en práctica de procesos de razoamento que levan á solución dos 
problemas ou á obtención de información. Estes procesos permiten aplicar esa información a unha maior 
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variedade de situacións e contextos, seguir cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais, e 
estimar e axuizar a lóxica e validez da argumentacións e informacións. En consecuencia, a competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía supoñen a habilidade para seguir 
determinados procesos de pensamento (como a indución e a dedución, entre outros) e aplicar algúns 
algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a validez dos razoamentos e a 
valorar o grao de certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos válidos.  
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía implican unha disposición 
favorable e de progresiva seguridade e confianza cara á información e ás situacións (problemas, 
incógnitas, etc.) que conteñen elementos ou soportes matemáticos, así como cara á súa utilización 
cando a situación o aconsella, baseadas no respecto e no gusto pola certeza e na súa procura a través do 
razoamento.  
Estas competencias cobran realidade e sentido na medida en que os elementos e razoamentos 
matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que os precisan. Xa que logo, a 
identificación de tales situacións, a aplicación de estratexias de resolución de problemas e a selección 
das técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a realidade a partir da información 
dispoñible están incluidas nela. En definitiva, a posibilidade real de utilizar a actividade matemática en 
contextos tan variados como sexa posible. Por iso, o seu desenvolvemento na educación obrigatoria 
alcanzarase na medida en que os coñecementos matemáticos se apliquen de xeito espontáneo a unha 
ampla variedade de situacións, provenientes doutros campos de coñecemento e da vida cotiá. O 
desenvolvemento da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ao final da 
educación obrigatoria implica utilizar espontaneamente -nos ámbitos persoal e social- os elementos e 
razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver problemas 
provenientes de situacións cotiás e para tomar decisións. En definitiva, supón aplicar aquelas destrezas e 
actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación matemática e 
expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as ferramentas de apoio adecuadas, e 
integrando o coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento para dar unha mellor resposta 
ás situacións da vida de distinto nivel de complexidade. 
 

2. CONTRIBUCIÓN O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
A incorporación do bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", 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 proceso de 
ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. Neste 
proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma 
comprensiva os enunciados 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. 
 

2.1 RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
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proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado para 
resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.2.: Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.3.: Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.4.: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.5.: Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.3.1.: Utiliza diferentes métodos de demostración 
en función do contexto matemático e reflexiona sobre o proceso de demostración 
(estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.4.1.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.4.2.: Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.4.3.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema para 
demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.5.1.: Coñece a estrutura do proceso de elaboración 
dunha investigación matemática (problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.5.2.: Planifica axeitadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.5.3.: Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.6.1.: Xeneraliza e demostra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.6.2.: Procura conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e 
matemáticas, economía e matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos 
e xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos e 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.1.: Consulta as fontes de información adecuadas 
ao problema de investigación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.2.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.3.: Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.4.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.5.: Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.6.: Reflexiona sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula posibles continuacións da 
investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.8.2.: Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.8.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas dentro do 
campo das matemáticas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.8.4.: Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.8.5.: Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.9.1.: Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.10.1.: Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica 
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua, 
autocrítica constante, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.10.2.: Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.10.3.: Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, 
revisar de forma crítica os resultados atopados, etc 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.10.4.: Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.11.1.: Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.12.1.: Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións futuras. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos 
cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.3.: Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.5.: Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.14.1.: Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.14.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.14.3.: Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.14.4.: Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 
 

Bloque 2. Números e álxebra 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.1.: Recoñece os tipos números reais e complexos 
e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.2.: Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas 
informáticas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.3.: Utiliza a notación numérica máis adecuada a 
cada contexto e xustifica a súa idoneidade. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.4.: Obtén cotas de erro e estimacións nos 
cálculos aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade de estratexias 
axeitadas para minimizalas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.5.: Coñece e aplica o concepto de valor absoluto 
para calcular distancias e manexar desigualdades. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.6.: Resolve problemas nos que interveñen 
números reais, a súa representación e a interpretación na recta real, e as súas 
operacións. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.2.1.: Valora os números complexos como 
ampliación do concepto de números reais e utilízaos para obter a solución de ecuacións 
de segundo grao con coeficientes reais sen solución real. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.2.2.: Opera con números complexos e 
represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das potencias, 
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utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.3.1.: Aplica correctamente as propiedades para 
calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.3.2.: Resolve problemas asociados a fenómenos 
físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.4.1.: Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais 
formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o 
método de Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.4.2.: Resolve problemas nos que se precise a 
formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e inecuacións 
(primeiro e segundo grao), e interpreta os resultados no contexto do problema. 
 

Bloque 3. Análise 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.1.1.: Recoñece analiticamente e graficamente as 
funcións reais de variable real elementais e realiza analiticamente as operacións básicas 
con funcións. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.1.2.: Selecciona adecuadamente e de maneira 
razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e recoñece e identifica os erros de 
interpretación derivados dunha mala elección. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.1.3.: Interpreta as propiedades globais e locais das 
funcións, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades 
abstractas e problemas contextualizados. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.1.4.: Extrae e identifica informacións derivadas do 
estudo e a análise de funcións en contextos reais. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.2.1.: Comprende o concepto de límite, realiza as 
operacións elementais do seu cálculo, aplica os procesos para resolver indeterminacións 
e determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de límites. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.2.2.: Determina a continuidade da función nun 
punto a partir do estudo do seu límite e do valor da función, para extraer conclusións en 
situacións reais. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.2.3.: Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.3.1.: Calcula a derivada dunha función usando os 
métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.3.2.: Deriva funcións que son composición de 
varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.3.3.: Determina o valor de parámetros para que se 
verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade dunha función nun punto. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.4.1.: Representa graficamente funcións, despois 
dun estudo completo das súas características mediante as ferramentas básicas da 
análise. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.4.2.: Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para 
representar e analizar o comportamento local e global das funcións. 
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Bloque 4. Xeometría 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.1.1.: Coñece e utiliza as razóns trigonométricas 
dun ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do ángulo suma e diferenza doutros 
dous. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.2.1.: Resolve problemas xeométricos do mundo 
natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente, e 
as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de 
coñecemento, resolvendo problemas contextualizados. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.3.1.: Define e manexa as operacións básicas con 
vectores no plano, utiliza a interpretación xeométrica das operacións para resolver 
problemas xeométricos e emprega con asiduidade as consecuencias da definición de 
produto escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar a 
ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.3.2.: Calcula a expresión analítica do produto 
escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.4.1.: Calcula distancias entre puntos e dun punto a 
unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.4.2.: Obtén a ecuación dunha recta nas súas 
diversas formas, identificando en cada caso os seus elementos característicos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.4.3.: Recoñece e Diferenza analiticamente as 
posicións relativas das rectas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.5.1.: Coñece o significado de lugar xeométrico e 
identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así como as súas características. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.5.2.: Realiza investigacións utilizando programas 
informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que estudar posicións relativas e 
realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas. 
 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.1.: Elabora táboas bidimensionais de frecuencias 
a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) 
e categóricas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.2.: Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.3.: Calcula as distribucións marxinais e 
distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros (media, varianza e desviación típica). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.4.: Decide se dúas variables estatísticas son ou 
non dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.5.: Avalía as representacións gráficas para unha 
distribución de datos sen agrupar e agrupados, usando adecuadamente medios 
tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular 
parámetros e xerar gráficos estatísticos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.1.: Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.1.: Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.2.: Cuantifica o grao e o sentido da dependencia 
lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.3.: Calcula e representa as rectas de regresión de 
dúas variables, e obtén predicións a partir delas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.4.: Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a 
partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.3.1.: Describe situacións relacionadas coa 
estatística utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises críticas sobre traballos 
relacionados coa estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

2.2. CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

TEMA 1. NÚMEROS REAIS (10 SESIÓNS) 

BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo con números reais. 
- Introdución ao uso de diferentes estratexias de resolución aritmética e gráfica de problemas. 
- Formulación de pequenas investigacións escolares. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: uso da calculadora e, ampliación de 

recursos na rede. 
 
BLOQUE 2:  
- Os números naturais, enteiros racionais e irracionais. 
- A ordenación e representación dos números reais. 
- Os intervalos. 
- Potencia e radical dun número real. 
- As fraccións e os números decimais. 
- O método de racionalización de fraccións. 
- As Sucesións de números reais. Tipos e propiedades. 
- O logaritmo dun número. 
 
TEMA 2. ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS (14 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
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- Uso da linguaxe apropiada relativo á descrición de ecuacións, inecuacións e sistemas delas.. 
- Uso de recursos gráficos, como representacións, para os procesos de matematización de enunciados, 

resolución de problemas e presentación de resultados. 
- As solucións e/ou resultados obtidos: coherencia coa qüestión a resolver, revisión sistemática do 

proceso, seguridade na veracidade ou falsidade das solucións obtidas.etc. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 
BLOQUE 2:  
- As ecuacións polinómicas, fraccionarias, irracionais, logarítmicas e exponenciais. 
- Os sistemas de ecuacións lineais e a súa resolución polo método de Gauss. 
- Os sistemas de ecuacións logarítmicas e exponenciais. 
- As inecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita. 
- As inecuacións con fraccións algebraicas e unha incógnita. 
- As inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
- Os sistemas de inecuacións cunha incógnita. 
- Os sistemas de inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
 
TEMA 3. TRIGONOMETRÍA (20 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo con ángulos e a trigonometría. 
- Uso de estratexias de resolución por coñecemento de teoremas ou relacións trigonométricas 

fundamentais. 
- Uso frecuente de estratexias de resolución que requiren de representacións gráficas e xeométricas. 
- Métodos de demostración: demostración directa por uso de propiedades trigonométricas máis 

básicas. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 
- Práctica nos procesos de matematización e modelización en contextos da realidade e en contextos 

matemáticos. 
-  A gran aplicabilidade dunhas poucas definicións, propiedades e teoremas para facer fronte a 
problemas da vida real aparentemente non conectados. 
-  Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: uso da calculadora para a obtención de 
resultados e para traballar en graos sexagesimales ou en radianes. 
BLOQUE 4:  
- Os ángulos e as súas unidades. 
- As razóns trigonométricas. 
- A fórmula fundamental da trigonometría. 
- As razóns trigonométricas da suma e a Diferenza de dous ángulos. 
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- As razóns trigonométricas do ángulo dobre e o ángulo metade. 
- Transformación de sumas de razóns trigonométricas en produtos. 
- Resolución de ecuacións trigonométricas e sistemas. 
- O Teorema do seo e o teorema do coseno. 
- Resolución de triángulos nun contexto abstracto ou nun contexto de situacións da vida real. 
- A área dun triángulo. 
 
SEGUNDA AVALIACIÓN 
TEMA 4. NÚMEROS COMPLEXOS (7 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo de números complexos. 
- Uso de estratexias gráficas e representacións. 
- Formulación de pequenas investigacións escolares. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de ecuacións. 
 
BLOQUE 2:  
- A extensión dos números reais. 
- A forma binómica dos números complexos. 
- A representación gráfica no plano complexo. 
- Operacións coa forma binómica. 
- O módulo e o argumento dun número complexo. 
- A forma trigonométrica e a forma polar dos números complexos. 
- Operacións en formas trigonométrica e polar. 
- Raíces enésimas de números complexos. 
 
TEMA 5. VECTORES (5 SESIÓNS) 
BLOQUE 1: CONTIDOS 
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo con vectores e ao produto escalar. 
- Utilización da representación gráfica para traballar o contrapunto de abstracticidad. 
- Uso de estratexias de razoamento diversas para resolver cuestións e problemas. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: resolución de sistemas de ecuacións e 
encriptación de mensaxes. 
 
BLOQUE 3: CONTIDOS 
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- Os Vectores e os seus operacións. 
- A combinación lineal de vectores. Base.. 
- Compoñentes dun vector e operacións con compoñentes.. 
- Produto escalar de vectores. 
- Aplicación do produto escalar: O módulo dun vector. 
- Aplicación do produto escalar: Vectores unitarios. 
- Aplicación do produto escalar: O  ángulo entre vectores. 
 
TEMA 6. XEOMETRÍA ANALÍTICA (15 SESIÓNS) 
BLOQUE 1: CONTIDOS 
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo en xeometría analítica. 
- Comprender e utilizar procesos de resolución que requiren do cumprimento de esixencias e condicións 
do enunciado. 
- Uso de estratexias de representación e debuxo. 
- Procesos de matematización con moitas aplicacións e exemplos no mundo cotián. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de rectas, ecuacións de 
rectas, distancias e ángulos. 
 
BLOQUE 4: CONTIDOS 
- As ecuacións dunha recta. 
- A Posición relativa de dúas rectas no plano. 
- O ángulo entre dúas rectas secantes. 
- As distancias no plano. 
- A área dun triángulo, como aplicación. 
- O concepto de simetría axial e central. 
- Dous lugares xeométricos: A mediatriz e a bisectriz. 
 
 
TEMA 7. CÓNICAS (7 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo sobre seccións cónicas. 
- Uso de estratexias de resolución dos problemas: identificar ecuacións, usar representacións 
xeométricas. 
- Formulación de pequenas investigacións escolares en contextos xeométricos. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
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- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: obtención dos puntos notables dun 
triángulo. 
 
BLOQUE 3:  
- As seccións cónicas. 
- A circunferencia: elementos e ecuación. 
- A elipse: elementos, ecuación e propiedades. 
- A hipérbola: elementos, ecuación e propiedades. 
- A parábola: elementos, ecuación e propiedades. 
- Interseccións de cónicas con rectas. 
- Ecuación xeral dunha cónica. 
 
TEMA 8. FUNCIÓNS (7 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo con funcións. 
- Adquisición e perfeccionamento do razoamento abstracto. 
- Uso de estratexias da experimentación coa posible solución. 
- Reflexión sobre os resultados obtidos e comprobación das solucións. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de figuras planas e o seu 
movemento no espazo. 
 
BLOQUE 3:  
- O concepto de correspondencia entre dous conxuntos e a definición de función. 
- As funcións reais de variable real. 
- As operacións con funcións. 
- A función composta e a función inversa. 
- Propiedades globais dunha función: Simetría, periodicidade, cortes cos eixos, continuidade. 
- O crecemento e o decrecimiento. Máximos e mínimos. 
- A concavidade e a convexidade dunha función. 
 
TERCEIRA AVALIACIÓN 
 
TEMA 9. FUNCIÓNS ELEMENTAIS (7 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo con funcións elementais. 
- Uso de estratexias de representación e esbozo de funcións. 
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- Aplicación de definicións e conceptos adquiridos en temas anteriores. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de poliedros e obtención 
da súa área e o seu volume. 
 
BLOQUE 3:  
- Clasificación de funcións elementais. 
- As funcións polinómicas. 
- As funcións fraccionarias. 
- As funcións irracionais. 
- As funcións exponenciais. 
- As funcións logarítmicas. 
- As funcións trigonométricas. 
- A función tangente. 
- A función definida a anacos. 
- A función valor absoluto. 
 
TEMA 10. LÍMITES E CONTINUIDADE (10 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo con límites e continuidade. 
- Uso de estratexias de resolución gráfica de problemas.´ 
- Uso da repetición de cálculos para asentar automatismos matemáticos.. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de gráficas de funcións a 
partir da súa expresión analítica. 
 
BLOQUE 3:  
- Límite dunha función nun punto. 
- Os infinitos no límite dunha función nun punto. 
- Límite dunha función no infinito.. 
- Cálculo de límites:e casos de indeterminación. 
- Resolución de indeterminaciones. 
- Continuidade dunha función e obtención de puntos de descontinuidade. 
- Asíntotas dunha función: verticais, horizontais e oblícuas. 
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TEMA 11. DERIVADAS (10 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo co concepto de derivada dunha función. 
- Afianzar o dominio do cálculo con funcións. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Confianza na veracidade dos  resultados despois de sucesivos pasos de cálculo. 
 
BLOQUE 3:  
- Introdución á derivada: Taxa de variación media. 
- Derivada dunha función nun punto. 
- A función derivada. 
- As derivadas sucesivas. 
- A derivada da función resultante dunha operación con funcións. 
- Derivada da función composta: A regra da cadea. 
- A derivada da función inversa. 
- A interpretación xeométrica da derivada. 
- A ecuación da recta tangente e normal a unha curva. 
- Continuidade e derivabilidad. 
- Aplicación da derivada. 
 
TEMA 12. GRÁFICAS DE FUNCIÓNS (4 SESIÓNS) 
BLOQUE 1:  
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo con funcións. 
- Capacidade de análisi sobre funcións mediante a súa representación gráfica. 
- Uso de esquemas ou gráficos para representar os datos e as relacións do enunciado. 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: representación de funcións. 
 
 
 
BLOQUE 3:  
- O crecemento e decrecimiento dunha función nun intervalo. 
- Determinación de extremos relativos. 
- O concepto de concavidade e convexidade: aparece a derivada segunda. 
- Estudo de funcións e a súa representación gráfica. 
- Representación de funcións polinómicas. 
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- Representación de funcións racionais. 
- Representación de funcións definidas a anacos. 
- Problemas de optimización. 
 
TEMA 13. ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL (9 SESIÓNS) 
BLOQUE 1: CONTIDOS 
- Planificación do proceso de resolución de problemas. 
- Uso da linguaxe apropiada relativo ao traballo relacionado coas distribucións estatísticas. 
- Uso de estratexias de presentación de datos estatísticos 
- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe: análise dunha traxectoria parabólica con 
GeoGebra. 
 
BLOQUE 5: CONTIDOS 
- As distribucións unidimensionales. 
- As distribucións bidimensionales. 
- Uso de táboas para presentar conxuntos de datos estatísticos. 
- Correlación e tipos de diagramas de dispersión. 
- Covarianza e coeficiente de correlación lineal. 
- As rectas de regresión. 
- O uso da calculadora no cálculo de parámetros estatísticos e a representación de rectas de regresión. 
 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
Son obxectivos xerais do bacharelato: 

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

a. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

b. 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. 

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

d. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua 
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cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

f. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

g. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

h. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

i. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

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

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

l. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

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

Ademais son obxectivos desta materia de Matemáticas I: 

o Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas 
que permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias, así como 
na resolución razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes 
ámbitos do saber. 

o Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre 
as que se basea o avance da ciencia e da tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible, 
aberta e crítica ante outros xuízos e razoamentos.  

o Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das 
matemáticas (formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, 
aplicación da indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das 
conxecturas, comprobación dos resultados obtidos) para realizar investigacións e en 
xeral explorar situacións e fenómenos novos.  

o Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, 
con abundantes conexións internas e intimamente relacionado co doutras áreas do 
saber.  

o Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar 
información, facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos 
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cálculos e servir como ferramenta na resolución de problemas.  

o Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar 
procedementos, encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e 
precisión, detectar incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor 
científico.  

o Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales 
como a visión crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese 
polo traballo cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das 
apreciacións intuitivas e a apertura a novas ideas.  

o Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas 
matematicamente, comprendendo e manexando representacións matemáticas. 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS    
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

MA1B1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 
 

 Todo o curso 
 

 Expón de xeito adecuado o proceso que seguiu para 
resolver un problema, aínda que o resultado non sexa 
correcto. 
 

 Exposición ante a profesora da 
resolución dun problema. 
 

MA1B1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado para 
resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, 
condicións, hipótese, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 
 

 Todo o curso 
 

 Identifica os erros que comete cando se fai a 
corrección dun problema 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.3.1.: Utiliza diferentes métodos de demostración 
en función do contexto matemático e reflexiona sobre o 
proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e 
símbolos, pasos clave, etc.). 
 

 Todo o curso 
 

 Unha vez feita unha demostración é capaz de 
recoñecer se existe outra alternativa 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.4.1.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
 

 Todo o curso 
 

 Uso correcto de notación e símbolos 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.4.2.: Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
 

  Todo o curso 
 

 Argumenta o que fai. 
 

 Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e 
problemas na aula, probas 
escritas. 
 

MA1B1.4.3.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver 
ou propiedade ou teorema para demostrar, tanto na 
procura de resultados como para a mellora da eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso das ferramentas tecnolóxicas cando é 
necesario 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.5.1.: Coñece a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática (problema 
de investigación, estado da cuestión, obxectivos, 
hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 
 

 Todo o curso 
 

 Coñece os termos: hipótese, metodoloxía e 
conclusións. 
 

 Observación na aula. 
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MA1B1.5.2.: Planifica axeitadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 
 

 Todo o curso 
 

 É capaz de programar o que vai facer. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.5.3.: Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 
ou os resultados, etc. 
 

 Todo o curso 
 

 Reflexiona sobre o que fai. 
 

  Observación na aula. 
 

MA1B1.6.1.: Xeneraliza e demostra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 
 

 Todo o curso 
 

 É capaz de facer demostracións axeitadas ao longo do 
curso. 
 

 Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e 
problemas, probas escritas. 
 

MA1B1.6.2.: Procura conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias 
experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, 
etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e 
probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos, 
etc.). 
 

 Todo o curso 
 

 É capaz de relacionar os contidos doutras materias co 
estudado en matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.7.1.: Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai lectura de textos propostos. 
 

  Observación na aula. 
 

MA1B1.7.2.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso correcto da notación e os símbolos 
matemáticos. 
 

 Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e 
problemas, probas escritas. 
 

MA1B1.7.3.: Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
 

 Todo o curso 
 

 Razoa con coherencia 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.7.4.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación. 
 

 Todo o curso 
 

 Elixe unha ferramenta tecnolóxica con capacidade 
para afrontar o problema. 
 

 Observación na aula. 
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MA1B1.7.5.: Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 
 

 Todo o curso 
 

 Presenta o tema con seguridade. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.7.6.: Reflexiona sobre o proceso de investigación 
e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do 
problema de investigación e de consecución de 
obxectivos, e, así mesmo, formula posibles continuacións 
da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre 
a experiencia. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai crítica do proceso realizado. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.8.2.: Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o matemático, identificando o problema ou 
os problemas matemáticos que subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios. 
 

 Todo o curso 
 

 Identifica os métodos necesarios para a resolución 
dun problema. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.8.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
 

 Todo o curso 
 

 Constrúe un modelo matemático. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.8.4.: Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
 

 Todo o curso 
 

 Asocia un resultado co seu significado. 
 

 Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e 
problemas, probas escritas. 
 

MA1B1.8.5.: Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa 
eficacia. 
 

 Todo o curso 
 

 Realiza simulacións 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.9.1.: Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 
 

 Todo o curso 
 

 Reflexiona sobre o procesos e os seus resultados 
 

 Observación na aula. 
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MA1B1.10.1.: Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continua, autocrítica constante, etc.). 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa interese polas matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.10.2.: Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da situación. 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa interese polas matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.10.3.: Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados atopados, etc 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa interese polas matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.10.4.: Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 
 

 Todo o curso 
 

 Contribúe ao bo ambiente na aula. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.11.1.: Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou 
de modelización, valorando as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa iniciativa 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.12.1.: Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e 
dos métodos utilizados, e aprendendo diso para 
situacións futuras. 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa interese pola matemática 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.13.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso correcto da calculadora 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.13.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer  Segundo e/ou terceiro 
trimestre 

 Fai gráficas usando o software adecuado 
 

 Observación na aula. 
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representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 
 

 

MA1B1.13.3.: Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 

 Usa o software adecuado para desenvolver 
representacións gráficas 
 

 Observación na aula 
 

MA1B1.13.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 

 Fai uso de software para o estudo da xeometría. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.13.5.: Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Usa software para tratamento estatístico. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.14.1.: Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso de programas de presentación 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.14.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso de programas de presentación 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.14.3.: Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e 
establecendo pautas de mellora. 
 

 Todo o curso 
 

 Usa ferramentas TIC para xestionar o seu traballo. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B1.14.4.: Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 
 

 Todo o curso 
 

 Usa contornos colaborativos 
 

 Observación na aula. 
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 BLOQUE 2.: NÚMEROS E ÁLXEBRA 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MA1B2.1.1.: Recoñece os tipos números reais e 
complexos e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

 Primeiro e segundo 
trimestre  
 

 Distingue os números reais e os complexos. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.1.2.: Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou ferramentas informáticas. 
 

 Primeiro e segundo 
trimestre 
 

 Fai operacións elementais sen erros con números 
reais e complexos 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.1.3.: Utiliza a notación numérica máis adecuada a 
cada contexto e xustifica a súa idoneidade. 
 

 Todo o curso 
 

  Comete poucos erros no uso da notación numérica. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.   
 

MA1B2.1.4.: Obtén cotas de erro e estimacións nos 
cálculos aproximados que realiza, valorando e 
xustificando a necesidade de estratexias axeitadas para 
minimizalas. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Obtén cotas de erro coa precisión que se lle pide 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.1.5.: Coñece e aplica o concepto de valor 
absoluto para calcular distancias e manexar 
desigualdades. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Obtén o valor absoluto dunha expresión dada. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.1.6.: Resolve problemas nos que interveñen 
números reais, a súa representación e a interpretación na 
recta real, e as súas operacións. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Resolve problemas sinxelos con números reais 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.2.1.: Valora os números complexos como 
ampliación do concepto de números reais e utilízaos para 
obter a solución de ecuacións de segundo grao con 
coeficientes reais sen solución real. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Resolve ecuacións de 2º grao con solucións 
complexas. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.2.2.: Opera con números complexos e 
represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre 
no caso das potencias, utilizando a notación máis 

 Segundo trimestre  
 

 aplica fórmula de Moivre 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.                                                                                                
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adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade. 
 

 

MA1B2.3.1.: Aplica correctamente as propiedades para 
calcular logaritmos sinxelos en función doutros 
coñecidos. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Aplica correctamente as propiedades dos logaritmos. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.3.2.: Resolve problemas asociados a fenómenos 
físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o uso de 
logaritmos e as súas propiedades. 
 

 Primeiro trimestre 
 

   Resolve problemas aplicando                  logaritmos  
 

 Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.4.1.: Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica 
un sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo 
de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o 
método de Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao 
para resolver problemas. 
 

 Primeiro trimestre 
 

  Aplica o método de Gauss 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B2.4.2.: Resolve problemas nos que se precise a 
formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas e non 
alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo grao), e 
interpreta os resultados no contexto do problema. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Resolve problemas sinxelos de ecuacións, sistemas  e 
inecuacións. 
 

 Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas 
escritas. 
 

 
BLOQUE 3.: ANÁLISE     
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MA1B3.1.1.: Recoñece analíticamente e graficamente as 
funcións reais de variable real elementais e realiza 
analiticamente as operacións básicas con funcións. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Coñece as funcións elementais e opera con elas. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.1.2.: Selecciona adecuadamente e de maneira 
razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e recoñece e 
identifica os erros de interpretación derivados dunha 
mala elección. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Selecciona adecuadamente a escala de 
representación. 
 

 Observación na aula 
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MA1B3.1.3.: Interpreta as propiedades globais e locais 
das funcións, comprobando os resultados coa axuda de 
medios tecnolóxicos en actividades abstractas e 
problemas contextualizados. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre 
 

 Lee correctamente o sentido dunha función 
representada mediante software 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B3.1.4.: Extrae e identifica informacións derivadas do 
estudo e a análise de funcións en contextos reais. 
 

 Segundo e/ou terceiro 
trimestre  

 Fai o estudio local dunha función correspondente a 
calquera contexto. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.2.1.: Comprende o concepto de límite, realiza as 
operacións elementais do seu cálculo, aplica os procesos 
para resolver indeterminacións e determina a tendencia 
dunha función a partir do cálculo de límites. 
 

 Tercero trimestre 
 

 Calcula límites e resolve indeterminacións. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.2.2.: Determina a continuidade da función nun 
punto a partir do estudo do seu límite e do valor da 
función, para extraer conclusións en situacións reais. 
 

 terceiro trimestre 
 

 Aplica os límites para determinar a continuidade 
dunha función 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.2.3.: Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito dos puntos 
de descontinuidade. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Obtén os puntos de descontinuidade dunha función 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.3.1.: Calcula a derivada dunha función usando os 
métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións 
reais e resolver problemas. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Obtén a derivada dunha función simple dada. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.3.2.: Deriva funcións que son composición de 
varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Aplica a regra da cadea con poucos erros. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.3.3.: Determina o valor de parámetros para que 
se verifiquen as condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun punto. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Aplica as condicións de continuidade e derivabilidade 
nas funcións definidas a anacos. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.4.1.: Representa graficamente funcións, despois  terceiro trimestre  Fai a gráfica dunha función.   Realización e corrección de 
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dun estudo completo das súas características mediante as 
ferramentas básicas da análise. 
 

  exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B3.4.2.: Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para 
representar e analizar o comportamento local e global 
das funcións. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Estuda funcións mediante software 
 

 Observación na aula. 
 

 
  
BLOQUE 4.: XEOMETRÍA 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MA1B4.1.1.: Coñece e utiliza as razóns trigonométricas 
dun ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do 
ángulo suma e diferenza doutros dous. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Manexa as fórmulas trigonométricas. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B4.2.1.: Resolve problemas xeométricos do mundo 
natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os 
teoremas do seo, coseno e tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras 
áreas de coñecemento, resolvendo problemas 
contextualizados. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Aplica os teoremas do seno e o coseno na resolución 
de problemas. 
 

 Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B4.3.1.: Define e manexa as operacións básicas con 
vectores no plano, utiliza a interpretación xeométrica das 
operacións para resolver problemas xeométricos e 
emprega con asiduidade as consecuencias da definición 
de produto escalar para normalizar vectores, calcular o 
coseno dun ángulo, estudar a ortogonalidade de dous 
vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Fai uso extensivo do produto escalar. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B4.3.2.: Calcula a expresión analítica do produto 
escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Calcula o produto escalar de dous vectores, o módulo 
e o argumento dun vector. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B4.4.1.: Calcula distancias entre puntos e dun punto  Segundo trimestre  Obtén a distancia: entre dous puntos, entre un punto  Realización e corrección de 



 - 220 - 
  

a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 
 

 e unha recta. Obtén o ángulo entre dúas rectas. 
 

exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B4.4.2.: Obtén a ecuación dunha recta nas súas 
diversas formas, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Obtén a ecuación dunha recta e identifica pendente e 
puntos de corte cos eixes. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B4.4.3.: Recoñece e Diferenza analiticamente as 
posicións relativas das rectas. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Recoñece se dúas rectas son ou non paralelas, e neste 
caso se son ou non perpendiculares. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B4.5.1.: Coñece o significado de lugar xeométrico e 
identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así 
como as súas características. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Coñece as cónicas como lugares xeométricos. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B4.5.2.: Realiza investigacións utilizando programas 
informáticos específicos para estudar posicións relativas e 
realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas 
estudadas. 
 

 Segundo trimestre 
 

 usa programas informáticos para visualizar 
interseccións entre rectas e cónicas. 
 

 Observación na aula. 
 

 
  
BLOQUE 5.: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MA1B5.1.1.: Elabora táboas bidimensionais de 
frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Constrúe táboas bidimensionais de frecuencias. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B5.1.2.: Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Obtén a covarianza e os coeficientes de correlación e 
determinación entre dúas variables. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MA1B5.1.3.: Calcula as distribucións marxinais e 
distribucións condicionadas a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os seus parámetros (media, 

 Terceiro trimestre 
 

 Calcula as distribucións marxinais e distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
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varianza e desviación típica). 
 

 

MA1B5.1.4.: Decide se dúas variables estatísticas son ou 
non dependentes a partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Recoñece a dependencia ou independencia de dúas 
variables discretas. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MA1B5.1.5.: Avalía as representacións gráficas para unha 
distribución de datos sen agrupar e agrupados, usando 
adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e 
analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular 
parámetros e xerar gráficos estatísticos. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Usa software para facer estudios estatísticos. 
 

 Observación na aula. 
 

MA1B5.2.1.: Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou 
non estatisticamente dependentes mediante a 
representación da nube de puntos. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Identifica o tipo de dependencia sobre unha gráfica 
de puntos 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MA1B5.2.2.: Cuantifica o grao e o sentido da dependencia 
lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a 
interpretación do coeficiente de correlación lineal. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Interpreta o coeficiente de correlación lineal 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MA1B5.2.3.: Calcula e representa as rectas de regresión 
de dúas variables, e obtén predicións a partir delas. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Representa a recta de regresión de dúas variables e a 
interpreta. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MA1B5.2.4.: Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a 
partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de 
determinación lineal. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Interpreta o coeficiente de determinación lineal. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MA1B5.3.1.: Describe situacións relacionadas coa 
estatística utilizando un vocabulario adecuado e elabora 
análises críticas sobre traballos relacionados coa 
estatística aparecidos en medios de comunicación e 
noutros ámbitos da vida cotiá. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Le e interpreta correctamente a información dun 
artigo informativo no que se usan termos estatísticos. 
 

 Observación na aula. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
CRITERIO DE AVALIACIÓN B1.1.: Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

Competencias clave: comunicación lingüística, matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: todo o curso 
Grao mínimo de consecución: expón de xeito adecuado o proceso que seguiu 
para resolver un problema, aínda que o resultado non sexa correcto. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: exposición ante a profesora da 
resolución dun problema. 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado para 
resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: fai un uso correcto dos datos para a resolución 
dun problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.2.: Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: elixe unha estratexia correcta para resolver o 
problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.3.: Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno estima ben o resultado do problema 
podéndose equivocar no cálculo. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.4.: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
aprender a aprender 
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Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno dáse conta do que fixo para resolver o 
problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.2.5.: Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas. 
Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía,  
aprender a aprender 

Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Identifica os erros que comete cando se fai a 
corrección dun problema 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.3.1.: Utiliza diferentes métodos de demostración 
en función do contexto matemático e reflexiona sobre o proceso de demostración 
(estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Unha vez feita unha demostración é capaz de 
recoñecer se existe outra alternativa 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN B1.4.: Elaborar un informe científico escrito que sirva para 
comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema ou nunha 
demostración, coa precisión e o rigor adecuados. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.4.1.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Uso correcto de notación e símbolos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.4.2.: Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización:  Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Argumenta o que fai. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e problemas na aula, probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.4.3.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema para 
demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
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dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso das ferramentas tecnolóxicas cando é 
necesario 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.5.1.: Coñece a estrutura do proceso de elaboración 
dunha investigación matemática (problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Coñece os termos: hipótese, metodoloxía e 
conclusións. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.5.2.: Planifica axeitadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: É capaz de programar o que vai facer. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.5.3.: Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Reflexiona sobre o que fai. 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula. 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.6.1.: Xeneraliza e demostra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: É capaz de facer demostracións axeitadas ao 
longo do curso. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e problemas, probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.6.2.: Procura conexións entre contextos da 
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realidade e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e 
matemáticas, economía e matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos 
e xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos e 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
sociais e cívicas, conciencia e expresións culturais 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: É capaz de relacionar os contidos doutras 
materias co estudado en matemáticas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN B1.7.: Elaborar un informe científico escrito que recolla o 
proceso de investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.1.: Consulta as fontes de información adecuadas 
ao problema de investigación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai lectura de textos propostos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.2.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso correcto da notación e os símbolos 
matemáticos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e problemas, probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.3.: Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Competencias clave: comunicación lingüística, matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Razoa con coherencia 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.4.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
dixital 
Temporalización: todo o curso 
Grao mínimo de consecución: elixe unha ferramenta tecnolóxica con capacidade 
para afrontar o problema. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.5.: Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 

Competencias clave: comunicación lingüística 
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Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Presenta o tema con seguridade. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.7.6.: Reflexiona sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula posibles continuacións da 
investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai crítica do proceso realizado. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.8.2.: Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Identifica os métodos necesarios para a resolución 
dun problema. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.8.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas dentro do 
campo das matemáticas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Constrúe un modelo matemático. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.8.4.: Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Asocia un resultado co seu significado. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e problemas, probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.8.5.: Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Realiza simulacións 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 



 - 227 - 
  

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.9.1.: Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: reflexiona sobre o procesos e os seus resultados 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN B1.10.: Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.10.1.: Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica 
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua, 
autocrítica constante, etc.). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
sociais e cívicas, sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa interese polas matemáticas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.10.2.: Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa interese polas matemáticas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.10.3.: Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, 
revisar de forma crítica os resultados atopados, etc 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa interese polas matemáticas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.10.4.: Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Competencias clave: sociais e cívicas, sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Contribúe ao bo ambiente na aula. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN B1.11.: Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución 
de situacións descoñecidas. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.11.1.: Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa iniciativa 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.12.1.: Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións futuras. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa interese pola matemática 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos 
cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

Competencias clave: Dixital, matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso correcto da calculadora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo e/ou terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai gráficas usando o software adecuado 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.3.: Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo e/ou terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa o software adecuado para desenvolver 
representacións gráficas 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo e/ou terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai uso de software para o estudo da xeometría. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.13.5.: Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa software para tratamento estatístico. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN B1.14.: Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando 
e seleccionando información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos 
en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.14.1.: Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 

Competencias clave: dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso de programas de presentación 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.14.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Competencias clave: comunicación lingüística 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso de programas de presentación 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.14.3.: Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 
 Competencias clave: dixital, aprender a aprender 

Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Usa ferramentas TIC para xestionar o seu traballo. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B1.14.4.: Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 
 Competencias clave: dixital sociais e cívicas sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 
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Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Usa contornos colaborativos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 
 
 
 

BLOQUE 2.: NÚMEROS E ÁLXEBRA 
CRITERIO DE AVALIACIÓN B2.1.: Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas 
propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, estimando, 
valorando e representando os resultados en contextos de resolución de problemas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.1.: Recoñece os tipos números reais e complexos 
e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro e segundo trimestre  
Grao mínimo de consecución: Distingue os números reais e os complexos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.2.: Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas 
informáticas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro e segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai operacións elementais sen erros con números 
reais e complexos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.3.: Utiliza a notación numérica máis adecuada a 
cada contexto e xustifica a súa idoneidade. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución:  Comete poucos erros no uso da notación 
numérica. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.   

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.4.: Obtén cotas de erro e estimacións nos 
cálculos aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade de estratexias 
axeitadas para minimizalas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén cotas de erro coa precisión que se lle pide 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.5.: Coñece e aplica o concepto de valor absoluto 
para calcular distancias e manexar desigualdades. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
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Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén o valor absoluto dunha expresión dada. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.1.6.: Resolve problemas nos que interveñen 
números reais, a súa representación e a interpretación na recta real, e as súas 
operacións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Resolve problemas sinxelos con números reais 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B2.2.: Coñecer os números complexos como extensión dos 
números reais, e utilizalos para obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.2.1.: Valora os números complexos como 
ampliación do concepto de números reais e utilízaos para obter a solución de ecuacións 
de segundo grao con coeficientes reais sen solución real. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Resolve ecuacións de 2º grao con solucións 
complexas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.2.2.: Opera con números complexos e 
represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das potencias, 
utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre  
Grao mínimo de consecución: aplica fórmula de Moivre 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.                                                                                                

CRITERIO DE AVALIACIÓN B2.3.: Valorar as aplicacións do número "e" e dos logaritmos 
utilizando as súas propiedades na resolución de problemas extraídos de contextos 
reais. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.3.1.: Aplica correctamente as propiedades para 
calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aplica correctamente as propiedades dos 
logaritmos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.3.2.: Resolve problemas asociados a fenómenos 
físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
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Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución:   Resolve problemas aplicando                  
logaritmos  
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B2.4.: Analizar, representar e resolver problemas 
formulados en contextos reais, utilizando recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e 
sistemas) e interpretando criticamente os resultados. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.4.1.: Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais 
formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o 
método de Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución:  Aplica o método de Gauss 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B2.4.2.: Resolve problemas nos que se precise a 
formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e inecuacións 
(primeiro e segundo grao), e interpreta os resultados no contexto do problema. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Resolve problemas sinxelos de ecuacións, 
sistemas  e inecuacións. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas escritas. 
 

BLOQUE 3.: ANÁLISE 
CRITERIO DE AVALIACIÓN B3.1.: Identificar funcións elementais dadas a través de 
enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que describan unha situación real, e 
analizar cualitativa e cuantitativamente as súas propiedades, para representalas 
graficamente e extraer información práctica que axude a interpretar o fenómeno do 
que se derivan. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.1.1.: Recoñece analíticamente e graficamente as 
funcións reais de variable real elementais e realiza analiticamente as operacións básicas 
con funcións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Coñece as funcións elementais e opera con elas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.1.2.: Selecciona adecuadamente e de maneira 
razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e recoñece e identifica os erros de 
interpretación derivados dunha mala elección. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
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Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Selecciona adecuadamente a escala de 
representación. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.1.3.: Interpreta as propiedades globais e locais das 
funcións, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades 
abstractas e problemas contextualizados. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Lee correctamente o sentido dunha función 
representada mediante software 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.1.4.: Extrae e identifica informacións derivadas do 
estudo e a análise de funcións en contextos reais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai o estudio local dunha función correspondente 
a calquera contexto. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B3.2.: Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha 
función aplicándoos no cálculo de límites e o estudo da continuidade dunha función 
nun punto ou un intervalo. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.2.1.: Comprende o concepto de límite, realiza as 
operacións elementais do seu cálculo, aplica os procesos para resolver indeterminacións 
e determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de límites. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Tercero trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula límites e resolve indeterminacións. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.2.2.: Determina a continuidade da función nun 
punto a partir do estudo do seu límite e do valor da función, para extraer conclusións en 
situacións reais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aplica os límites para determinar a continuidade 
dunha función 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.2.3.: Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
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Grao mínimo de consecución: Obtén os puntos de descontinuidade dunha 
función 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B3.3.: Aplicar o concepto de derivada dunha función nun 
punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de 
fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.3.1.: Calcula a derivada dunha función usando os 
métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén a derivada dunha función simple dada. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.3.2.: Deriva funcións que son composición de 
varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aplica a regra da cadea con poucos erros. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.3.3.: Determina o valor de parámetros para que se 
verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade dunha función nun punto. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aplica as condicións de continuidade e 
derivabilidade nas funcións definidas a anacos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B3.4.: Estudar e representar graficamente funcións obtendo 
información a partir das súas propiedades e extraendo información sobre o seu 
comportamento local ou global. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.4.1.: Representa graficamente funcións, despois 
dun estudo completo das súas características mediante as ferramentas básicas da 
análise. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai a gráfica dunha función.  
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B3.4.2.: Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para 
representar e analizar o comportamento local e global das funcións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Estuda funcións mediante software 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 
 
 

BLOQUE 4.: XEOMETRÍA 
CRITERIO DE AVALIACIÓN B4.1.: Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, 
manexando con soltura as razóns trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a 
metade, así como as transformacións trigonométricas usuais. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.1.1.: Coñece e utiliza as razóns trigonométricas 
dun ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do ángulo suma e diferenza doutros 
dous. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Manexa as fórmulas trigonométricas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B4.2.: Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as 
fórmulas trigonométricas usuais para resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na 
resolución de triángulos directamente ou como consecuencia da resolución de 
problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.2.1.: Resolve problemas xeométricos do mundo 
natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente, e 
as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de 
coñecemento, resolvendo problemas contextualizados. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aplica os teoremas do seno e o coseno na 
resolución de problemas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B4.3.: Manexar a operación do produto escalar e as súas 
consecuencias; entender os conceptos de base ortogonal e ortonormal; e distinguir e 
manexarse con precisión no plano euclídeo e no plano métrico, utilizando en ambos os 
casos as súas ferramentas e propiedades. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.3.1.: Define e manexa as operacións básicas con 
vectores no plano, utiliza a interpretación xeométrica das operacións para resolver 
problemas xeométricos e emprega con asiduidade as consecuencias da definición de 
produto escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar a 
ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai uso extensivo do produto escalar. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.3.2.: Calcula a expresión analítica do produto 
escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 
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Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula o produto escalar de dous vectores, o 
módulo e o argumento dun vector. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B4.4.: Interpretar analiticamente distintas situacións da 
xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas para resolver 
problemas de incidencia e cálculo de distancias. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.4.1.: Calcula distancias entre puntos e dun punto a 
unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén a distancia: entre dous puntos, entre un 
punto e unha recta. Obtén o ángulo entre dúas rectas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.4.2.: Obtén a ecuación dunha recta nas súas 
diversas formas, identificando en cada caso os seus elementos característicos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén a ecuación dunha recta e identifica 
pendente e puntos de corte cos eixes. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.4.3.: Recoñece e Diferenza analiticamente as 
posicións relativas das rectas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Recoñece se dúas rectas son ou non paralelas, e 
neste caso se son ou non perpendiculares. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

CRITERIO DE AVALIACIÓN B4.5.: Manexar o concepto de lugar xeométrico no plano e 
identificar as formas correspondentes a algúns lugares xeométricos usuais, estudando 
as súas ecuacións reducidas e analizando as súas propiedades métricas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.5.1.: Coñece o significado de lugar xeométrico e 
identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así como as súas características. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Coñece as cónicas como lugares xeométricos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B4.5.2.: Realiza investigacións utilizando programas 
informáticos específicos para estudar posicións relativas e realizar interseccións entre 
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rectas e as distintas cónicas estudadas. 
Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: usa programas informáticos para visualizar 
interseccións entre rectas e cónicas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 
  

BLOQUE 5.: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
CRITERIO DE AVALIACIÓN B5.1.: Describir e comparar conxuntos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables discretas ou continuas, procedentes de 
contextos relacionados co mundo científico, e obter os parámetros estatísticos máis 
usuais, mediante os medios máis adecuados (lapis e papel, calculadora ou  folla de 
cálculo), valorando a dependencia entre as variables. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.1.: Elabora táboas bidimensionais de frecuencias 
a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) 
e categóricas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Constrúe táboas bidimensionais de frecuencias. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.2.: Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén a covarianza e os coeficientes de 
correlación e determinación entre dúas variables. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.3.: Calcula as distribucións marxinais e 
distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros (media, varianza e desviación típica). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula as distribucións marxinais e distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.4.: Decide se dúas variables estatísticas son ou 
non dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Recoñece a dependencia ou independencia de 
dúas variables discretas. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.1.5.: Avalía as representacións gráficas para unha 
distribución de datos sen agrupar e agrupados, usando adecuadamente medios 
tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular 
parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
, dixital 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa software para facer estudios estatísticos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN B5.2.: Interpretar a posible relación entre dúas variables e 
cuantificar a relación lineal entre elas mediante o coeficiente de correlación, valorando 
a pertinencia de axustar unha recta de regresión e, de ser o caso, a conveniencia de 
realizar predicións, avaliando a fiabilidade destas nun contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos científicos. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.1.: Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Identifica o tipo de dependencia sobre unha 
gráfica de puntos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.2.: Cuantifica o grao e o sentido da dependencia 
lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Interpreta o coeficiente de correlación lineal 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.3.: Calcula e representa as rectas de regresión de 
dúas variables, e obtén predicións a partir delas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Representa a recta de regresión de dúas variables 
e a interpreta. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.2.4.: Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a 
partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
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Grao mínimo de consecución: Interpreta o coeficiente de determinación lineal. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN B5.3.: Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas coa estatística, analizando un conxunto de datos ou 
interpretando de forma crítica informacións estatísticas presentes nos medios de 
comunicación, a publicidade e outros ámbitos, detectando posibles erros e 
manipulacións na presentación tanto dos datos como das conclusións. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA1B5.3.1.: Describe situacións relacionadas coa 
estatística utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises críticas sobre traballos 
relacionados coa estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

Competencias clave: comunicación lingüística matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Le e interpreta correctamente a información dun 
artigo informativo no que se usan termos estatísticos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén.  
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois das explicacións de conceptos teóricos e métodos de 
resolución. Por último procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até alcanzar o 
resultado e a valoración deste. 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
O libro de texto recomendado. O alumnado conta na aula con pizarra dixital e con outra tipo Velleda. E 
dispoñen de dúas aulas de informática para o uso das TIC. 
 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
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No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias. 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro Diferenzables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como 
resolvela. 

2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 

 
O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 

mailto:alumn@s
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Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
Non procede, xa que neste curso o alumnado non ten que recuperar materias pendentes de cursos 
anteriores 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Se fora preciso farase unha proba de nivel escrita. 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
Para a avaliación inicial o alumnado, nunha proba escrita, responde un conxunto de preguntas con 
contidos correspondentes a etapa anterior.. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
Non hai 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO 
CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS AS CIENCIAS SOCIAIS      DE 
1º DE BACHARELATO 

 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo que nos rodea e 
expresarmos os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis complexo; 
contribúen de xeito especial á comprensión dos fenómenos da realidade social, de natureza económica, 
histórica, xeográfica, artística, política, sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e 
abstraer, favorecendo a adquisición da competencia de aprender a aprender. 
As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na adquisición de contidos 
doutras disciplinas. Por exemplo, na economía, a teoría económica explica os fenómenos económicos 
cunha base matemática. A teoría de xogos ou a teoría da decisión son outro exemplo das aplicacións 
neste campo. Na socioloxía e nas ciencias políticas emprégase cada vez con maior frecuencia a análise de 
enquisas, entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución das matemáticas a outras 
áreas como a xeografía, a historia ou a arte, onde tiveron unha recoñecida influencia e, en xeral, serviron 
como forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións.  
A materia estrutúrase en torno a catro bloques de contido: "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", "Números e álxebra", "Análise", e "Estatística e probabilidade". 
O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común aos dous cursos e transversal: 
débese desenvolver simultaneamente ao resto de bloques de contido e é o eixe fundamental da materia; 
articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: a resolución de problemas, 
proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as actitudes adecuadas para 
desenvolver o traballo científico e a utilización de medios tecnolóxicos. Incorporouse a este bloque a 
maioría das competencias clave e os temas transversais, o que permite a súa adquisición e o seu 
desenvolvemento, respectivamente, ao longo de toda a materia. Nel establécense dous dos eixes 
fundamentais no proceso 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.  
O Instituto Ricardo Carballo Calero atópase no barrio ferrolán de Caranza, e os alumnos de primeiro de 
Bacharelato proceden en parte do propio centro, e en parte doutros centros concertados do barrio, 
aínda que tamén hai algúns alumnos con outras orixes. 
 

1.1 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, 
recoñecida como clave pola Unión Europea, e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Isto 
consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras 
ciencias e das propias matemáticas. Para o lograr, cómpre analizar a situación; identificar o que é 
verdadeiramente salientable; establecer relacións; facer a modelización e ser quen de representala e de 
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 necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes 
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adecuadas 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 hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de 
problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na futura vida 
profesional. 
 

2. CONTRIBUCIÓN O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
No estudo das matemáticas están involucradas todas as competencias: a de comunicación lingüística, ao 
ler de xeito comprensivo os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a 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; e a conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos 
culturais ou artísticos con base matemática. 
Os elementos que constitúen o currículo básico en primeiro curso fundamentan os principais conceptos 
dos bloques de contido, ademais de ofrecer unha base sólida para a interpretación de fenómenos sociais 
nos que interveñen dúas variables.  
 

2.1. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado que cumpra 
resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.2.2.: Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.2.3.: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.3.1.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.3.2.: Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións 
e razoamentos explícitos e coherentes. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.3.3.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra resolver ou á propiedade ou o 
teorema que se vaia demostrar. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.4.1.: Coñece e describe a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.  
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.4.2.: Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
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investigación formulado. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.5.2.: Procura conexións entre contextos da realidade 
e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 
arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.). 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.1.: Consulta as fontes de información adecuadas 
ao problema de investigación. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.2.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.3.: Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións 
e razoamentos explícitos e coherentes. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.4.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na procura de solucións coma 
para mellorar a eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.5.: Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.6.: Reflexiona sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula posibles continuacións da investigación, analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a 
experiencia. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.1.: Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.2.: Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo 
das matemáticas. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.4.: Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.5.: Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.8.1.: Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, 
etc., valorando outras opinións. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.9.1.: Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.). 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.9.2.: Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.9.3.: Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os resultados achados, etc. 
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Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.9.4.: Desenvolve habilidades sociais de cooperación 
e traballo en equipo. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.10.1.: Toma decisións nos procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización ou de modelización), valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.11.1.: Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
ideas e dos métodos utilizados, e aprende diso para situacións futuras. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.12.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas 
e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.12.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.12.3.: Deseña representacións gráficas para explicar 
o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.12.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 
Estándar de aprendizaxe MACS B1.12.5.: Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento 
de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.13.1.: Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.13.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.13.3.: Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 
 

Bloque 2. Números e álxebra 
Estándar de aprendizaxe MACS1B2.1.1.: Recoñece os tipos números reais (racionais e 
irracionais) e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información 
cuantitativa. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B2.1.2.: Representa correctamente información 
cuantitativa mediante intervalos de números reais. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B2.1.3.: Compara, ordena, clasifica e representa 
graficamente calquera número real. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B2.1.4.: Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas 
informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B2.2.1.: Interpreta e contextualiza correctamente 
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parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito da matemática 
financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante os métodos de 
cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B2.3.1.: Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para 
representar situacións formuladas en contextos reais. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B2.3.2.: Resolve problemas relativos ás ciencias sociais 
mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B2.3.3.: Realiza unha interpretación contextualizada dos 
resultados obtidos e os expón con claridade. 
 

Bloque 3. Análise 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.1.1.: Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, 
por medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns, 
económicos, sociais e científicos, extraendo e replicando modelos. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.1.2.: Selecciona adecuadamente e razoadamente 
eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os erros de interpretación 
derivados dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.1.3.: Estuda e interpreta graficamente as 
características dunha función, comprobando os resultados coa axuda de medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.2.1.: Obtén valores descoñecidos mediante 
interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.3.1.: Calcula límites finitos e infinitos dunha función 
nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha función. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.3.2.: Calcula, representa e interpreta as asíntotas 
dunha función en problemas das ciencias sociais. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.4.1.: Examina, analiza e determina a continuidade da 
función nun punto para extraer conclusións en situacións reais. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.5.1.: Calcula a taxa de variación media nun intervalo 
e a taxa de variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas para 
resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B3.5.2.: Aplica as regras de derivación para calcular a 
función derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun punto dado. 
 

Bloque 4. Estatística e Probabilidade 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.1.: Elabora e interpreta táboas bidimensionais de 
frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas 
e continuas) e categóricas. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.2.: Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 
máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.3.: Acha as distribucións marxinais e diferentes 
distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros, para aplicalos en situacións da vida real. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.4.: Decide se dúas variables estatísticas son ou non 
estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais, 
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para poder formular conxecturas. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.5.: Avalía as representacións gráficas apropiadas 
para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios 
tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular 
parámetros e xerar gráficos estatísticos. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.2.1.: Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.2.2.: Cuantifica o grao e o sentido da dependencia 
lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal para poder obter conclusións. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.2.3.: Calcula e representa as rectas de regresión de 
dúas variables e obtén predicións a partir delas. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.2.4.: Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a 
partir da recta de regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos económicos e sociais. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.3.1.: Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, 
as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.3.2.: Constrúe a función de probabilidade dunha 
variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus parámetros e 
algunhas probabilidades asociadas. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.3.3.: Constrúe a función de densidade dunha variable 
continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.1.: Identifica fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e a 
desviación típica. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.2.: Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da 
distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e 
aplícaas en diversas situacións. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.3.: Distingue fenómenos que poden modelizarse 
mediante unha distribución normal, e valora a súa importancia nas ciencias sociais. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.4.: Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e 
aplícaas en diversas situacións. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.5.: Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa 
válida. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.5.1.: Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situacións relacionadas co azar e a estatística. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B4.5.2.: Razoa e argumenta a interpretación de 
informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá. 
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2.2 CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN 
PRIMERA AVALIACIÓN 
I. NÚMEROS  E ÁLXEBRA 

Números reais (10 sesións) 
-  Linguaxe matemática: conxuntos e símbolos. 
-  Os números racionais. 
-  Os números irracionais. 
-  Os números reais. A recta real. 
-  Valor absoluto dun número real. 
-  Intervalos e semirrectas. 
-  Radicais. Propiedades. 
-  Logaritmos. Propiedades. 
-  Expresión decimal dos números reais.  
-  Aproximación. Cotas de erro. 
-  Notación científica. 

Aritmética mercantil (10 sesións) 
-  Aumentos e diminucións porcentuais. 
-  Cálculo da cantidade inicial coñecendo a final. 
-  Taxas e números índices. 
-  Xuros bancarios. 
-  Que é a “taxa anual equivalente” (T.A.E.)? 
-  Amortización de préstamos. 
-  Progresións xeométricas. 
-  Cálculo de anualidades ou mensualidades para amortizar débedas. 
-  Produtos financeiros. 

Álxebra (13 sesións) 
-  As igualdades en álxebra. 
-  Factorización de polinomios. 
-  Dividir un polinomio entre x – a. Regra de Ruffini. 
-  Divisibilidade de polinomios. 
-  Fraccións alxébricas. Operacións. 
-  Ecuacións de segundo grao e bicadradas. 
-  Ecuacións con radicais. 
-  Ecuacións racionais. 
-  Ecuacións exponenciais e logarítmicas. 
-  Sistemas de ecuacións. 
-  Método de Gauss para a resolución de sistemas lineais. 
-  Inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita. 



 - 249 - 
  

-  Inecuacións e sistemas de inecuacións con dúas incógnitas. 
 
II. ANÁLISE 

Funcións elementais (11 sesións) 
-  Concepto de función. 
-  Dominio de definición e percorrido dunha función. 
-  Funcións lineais y = mx+ n. 
-  Interpolación lineal. 
-  Funcións cuadráticas. 
-  Funcións de proporcionalidade inversa. 
-  Funcións raíz. 
-  Funcións definidas “a anacos”. 
-  Funcións interesantes: “parte enteira”, “parte decimal”, “valor absoluto”. 
-  Transformacións elementais de funcións: translacións, simetrías, estiramentos e contraccións. 
-  Valor absoluto dunha función. 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

Funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas (12 sesións) 
-  Composición de funcións. 
-  Función inversa ou recíproca doutra. 
-  As funcións exponenciais. 
-  As funcións logarítmicas. 
-  Funcións trigonométricas. 

Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas (14 sesións) 
-  Continuidade. Tipos de descontinuidades.  
-  Límite dunha función nun punto. Continuidade. 
-  Cálculo do límite dunha función nun punto. 
-  Comportamento dunha función cando x → + ∞. 
-  Cálculo do límite dunha función cando x → + ∞. 
-  Comportamento dunha función cando x → – ∞. 
-  Ramas infinitas. Asíntotas. 
-  Ramas infinitas nas funcións racionais. 
-  Ramas infinitas nas funcións trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. 

Iniciación ao cálculo de derivadas. Aplicacións (14 sesións) 
-  Crecemento dunha función nun intervalo. 
-  Crecemento dunha función nun punto.  
-  Derivada. 
-  Obtención da derivada a partir da expresión analítica. 
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-  Función derivada doutra. 
-  Regras para obter as derivadas dalgunhas funcións sinxelas (constante, identidade, potencia). 
-  Regras para obter as derivadas de funcións trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. 
-  Regras para obter as derivadas de resultados operativos (constante por función, suma, produto, 

cociente). 
-  Regra da cadea. 
-  Utilidade da función derivada (puntos singulares, optimización). 
-  Representación de funcións polinómicas. 
-  Representación de funcións racionais. 
 
TERCEIRA AVALIACIÓN 
III. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Distribucións bidimensionais (13 sesións) 
-  Nubes de puntos.  
-  Correlación. Regresión. 
-  Correlación lineal. 
-  Parámetros asociados a unha distribución bidimensional: centro de gravidade, covarianza, coeficiente 

de correlación.  
-  Recta de regresión. Método dos mínimos cadrados. 
-  Hai dúas rectas de regresión. 
-  Táboas de continxencia. 

Distribucións de probabilidade de variable discreta (13 sesións) 
-  Cálculo de probabilidades (experiencias compostas independentes, experiencias compostas 

dependentes). 
-  Distribución estatística e distribución de probabilidade. 
-  Distribucións de probabilidade de variable discreta. 
-  Parámetros nunha distribución de probabilidade. 
-  Distribución binomial. Descrición. 
-  Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial. 
-  Axuste dun conxunto de datos a unha distribución binomial. 

Distribucións de probabilidade de variable continua (14 sesións) 
-  Distribucións de probabilidade de variable continua. Parámetros. 
-  Cálculo de probabilidades a partir da función de densidade. 
-  A distribución normal. 
-  Cálculo de probabilidades en distribucións normais. 
-  A distribución binomial aproxímase á normal. 
-  Axuste dun conxunto de datos a unha distribución normal. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
Son obxectivos xerais do bacharelato: 

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

a. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

b. 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. 

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

d. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua 
cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

f. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

g. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

h. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

i. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

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

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

l. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

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

Ademais son obxectivos desta materia de Matemáticas Aplicadas as Ciencias Sociais: 

o Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar 
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fenómenos sociais, co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.  

o Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a 
necesidade de verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, 
as apreciacións intuitivas como un argumento que contrastar e a apertura a novas ideas 
como un reto.  

o Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, 
utilizando tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, 
argumentando con precisión e rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista 
diferentes como un factor de enriquecemento.  

o Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución 
de problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, 
confianza en si mesmo e creatividade.  

o Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar 
procedementos, encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos 
e detectar inconsistencias lóxicas.  

o Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o 
tratamento da información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, 
humanística ou doutra índole, interpretando con corrección e profundidade os 
resultados obtidos dese tratamento.  

o Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións 
matemáticos. Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións 
susceptibles de ser tratadas matematicamente.  

o Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, 
establecendo relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e 
apreciando o seu lugar, actual e histórico, como parte da nosa cultura. 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 
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Bloque 1.: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instrumento 

MACS1 B1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, 
o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 
 

 todo o curso 
 

O alumno expón de xeito adecuado o proceso que 
seguiu para resolver un problema, aínda que o 
resultado non sexa correcto. 
 

 exposición ante a profesora da 
resolución dun problema. 
 

MACS1 B1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado que 
cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
 

 Todo o curso 
 

 Uso correcto de notación e símbolos 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.3.2.: Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
 

  Todo o curso 
 

 Argumenta o que fai. 
 

 Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e 
problemas na aula, probas escritas. 
 

MACS1 B1.3.3.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema que se vaia 
demostrar. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso das ferramentas tecnolóxicas cando é 
necesario 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.4.1.: Coñece e describe a estrutura do proceso 
de elaboración dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc.  
 

 Todo o curso 
 

 Coñece os termos: hipótese, metodoloxía e 
conclusións. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.4.2.: Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 
 

 Todo o curso 
 

 É capaz de programar o que vai facer. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.5.2.: Procura conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.). 
 

 Todo o curso 
 

 É capaz de relacionar os contidos doutras materias co 
estudado en matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
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MACS1 B1.6.1.: Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 
 

 todo o curso 
 

 Fai lectura de textos propostos. 
 

  Observación na aula. 
 

MACS1 B1.6.2.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso correcto da notación e os símbolos 
matemáticos. 
 

 Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e 
problemas, probas escritas. 
 

MACS1 B1.6.3.: Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
 

 Todo o curso 
 

 Razoa con coherencia 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.6.4.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na 
procura de solucións coma para mellorar a eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 
 

 todo o curso 
 

 elixe unha ferramenta tecnolóxica con capacidade 
para afrontar o problema. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.6.5.: Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 
 

 Todo o curso 
 

 Presenta o tema con seguridade. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.6.6.: Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e 
débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións 
persoais sobre a experiencia. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai crítica do proceso realizado. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.7.1.: Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 
 

 Todo o curso 
 

  Propón polo menos un exemplo dunha situación que 
podería Estudarse. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.7.2.: Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 
 

 Todo o curso 
 

 Identifica os métodos necesarios para a resolución 
dun problema. 
 

 observación na aula. 
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MACS1 B1.7.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
 

 Todo o curso 
 

 Constrúe un modelo matemático. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.7.4.: Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
 

 Todo o curso 
 

 Asocia un resultado co seu significado. 
 

 Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e 
problemas, probas escritas. 
 

MACS1 B1.7.5.: Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa 
eficacia. 
 

 Todo o curso 
 

 Realiza simulacións 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.8.1.: Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións. 
 

 Todo o curso 
 

 reflexiona sobre o procesos e os seus resultados 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.9.1.: Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia 
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise 
continuo, etc.). 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa interese polas matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.9.2.: Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da situación. 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa interese polas matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.9.3.: Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse 
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de 
forma crítica os resultados achados, etc. 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa interese polas matemáticas. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.9.4.: Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

 Todo o curso 
 

 Contribúe ao bo ambiente na aula. 
 

 Observación na aula. 
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MACS1 B1.10.1.: Toma decisións nos procesos (de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización), valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza 
e utilidade. 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa iniciativa 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.11.1.: Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e 
dos métodos utilizados, e aprende diso para situacións 
futuras. 
 

 Todo o curso 
 

 Amosa interese pola matemática 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.12.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso correcto da calculadora 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.12.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai gráficas usando o software adecuado 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.12.3.: Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
 

 Todo o curso 
 

 Usa o software adecuado para desenvolver 
representacións gráficas 
 

 Observación na aula 
 

MACS1 B1.12.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso de software para o estudo da xeometría. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS B1.12.5.: Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 
 

 Todo o curso 
 

 Usa software para tratamento estatístico. 
 

 Observación na aula. 
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MACS1 B1.13.1.: Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso de programas de presentación 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.13.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
 

 Todo o curso 
 

 Fai uso de programas de presentación 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1 B1.13.3.: Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso 
educativo, e establecendo pautas de mellora. 
 

 Todo o curso 
 

  
 

 Observación na aula. 
 

   
Bloque 2.: Números e álxebra 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instrumento 

MACS1B2.1.1.: Recoñece os tipos números reais 
(racionais e irracionais) e utilízaos para representar e 
interpretar axeitadamente información cuantitativa. 
 

 Primeiro e segundo 
trimestre  
 

 Distingue entre os números reais  Realización e 
corrección de exercicios na aula, e probas escritas.  
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B2.1.3.: Compara, ordena, clasifica e representa 
graficamente calquera número real. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Ordena números reais e os representa graficamente. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B2.1.4.: Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou programas informáticos, utilizando a 
notación máis axeitada e controlando o erro cando 
aproxima. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Fai operacións elementais sen erros con números 
reais e complexos 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B2.2.1.: Interpreta e contextualiza correctamente 
parámetros de aritmética mercantil para resolver 
problemas do ámbito da matemática financeira 

 Primeiro trimestre 
 

 Resolve problemas de capitalización e amortización 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
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(capitalización e amortización simple e composta) 
mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos 
apropiados. 
 

 

MACS1B2.3.1.: Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica 
para representar situacións formuladas en contextos 
reais. 
 

 Todo o curso 
 

  Comete poucos erros no uso da linguaxe alxébrica. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B2.3.2.: Resolve problemas relativos ás ciencias 
sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de 
ecuacións. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Aplica ecuacións ou sistemas de ecuacións na 
resolución de problemas. 
 

 Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B2.3.3.: Realiza unha interpretación 
contextualizada dos resultados obtidos e os expón con 
claridade. 
 

 Primeiro trimestre 
 

 Interpreta correctamente un resultado. 
 

 Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas 
escritas.  
 

 
  
  
Bloque 3.: Análise 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instrumento 

MACS1B3.1.1.: Analiza funcións expresadas en forma 
alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e 
relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e 
científicos, extraendo e replicando modelos. 
 

 Primeiro e/ou segundo 
trimestre 
 

 Fai o estudo dunha función. 
 

 Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B3.1.2.: Selecciona adecuadamente e 
razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e 
identificando os erros de interpretación derivados dunha 
mala elección, para realizar representacións gráficas de 
funcións. 
 

 Primeiro e/ou segundo 
trimestre 
 

 Selecciona adecuadamente a escala de 
representación. 
 

 Observación na aula 
 

MACS1B3.1.3.: Estuda e interpreta graficamente as 
características dunha función, comprobando os 
resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en 

 Primeiro e/ou segundo 
trimestre 
 

 Lé correctamente o sentido dunha función 
representada mediante software 
 

 Observación na aula. 
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actividades abstractas e problemas contextualizados. 
 

MACS1B3.2.1.: Obtén valores descoñecidos mediante 
interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou 
datos, e interprétaos nun contexto. 
 

 Primeiro e/ou segundo 
trimestre 
 

 Interpola e extrapola valores. 
 

 Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B3.3.1.: Calcula límites finitos e infinitos dunha 
función nun punto ou no infinito para estimar as 
tendencias dunha función. 
 

 segundo trimestre 
 

 Calcula límites e obtén tendencias. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B3.3.2.: Calcula, representa e interpreta as 
asíntotas dunha función en problemas das ciencias 
sociais. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Fai o cálculo de asíntotas e o interpreta con poucos 
erros. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B3.4.1.: Examina, analiza e determina a 
continuidade da función nun punto para extraer 
conclusións en situacións reais. 
 

 segundo trimestre 
 

 Estuda a continuidade nun punto. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B3.5.1.: Calcula a taxa de variación media nun 
intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas 
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e 
situacións extraídas da vida real. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Fai as taxas de variación media e instantánea. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B3.5.2.: Aplica as regras de derivación para 
calcular a función derivada dunha función e obter a recta 
tanxente a unha función nun punto dado. 
 

 Segundo trimestre 
 

 Deriva funcións non elementais con poucos erros, e 
obtén a recta tanxente nun punto. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

 
  
Bloque 4.: Estatística e Probabilidade   
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instrumento 

MACS1B4.1.1.: Elabora e interpreta táboas 
bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun 
estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e 

 Terceiro trimestre 
 

 Constrúe táboas bidimensionais de frecuencias. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
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continuas) e categóricas. 
 

 

MACS1B4.1.2.: Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para 
aplicalos en situacións da vida real. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Obtén a covarianza e os coeficientes de correlación e 
determinación entre dúas variables. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas.  
 

MACS1B4.1.3.: Acha as distribucións marxinais e 
diferentes distribucións condicionadas a partir dunha 
táboa de continxencia, así como os seus parámetros, para 
aplicalos en situacións da vida real. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Calcula as distribucións marxinais e distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.1.4.: Decide se dúas variables estatísticas son 
ou non estatisticamente dependentes a partir das súas 
distribucións condicionadas e marxinais, para poder 
formular conxecturas. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Recoñece a dependencia ou independencia de dúas 
variables discretas. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.1.5.: Avalía as representacións gráficas 
apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e 
agrupados, e usa axeitadamente medios tecnolóxicos 
para organizar e analizar datos desde o punto de vista 
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos 
estatísticos. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Usa software para facer estudios estatísticos. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1B4.2.1.: Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou 
non estatisticamente dependentes mediante a 
representación da nube de puntos en contextos cotiáns. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Identifica o tipo de dependencia sobre unha gráfica 
de puntos 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.2.2.: Cuantifica o grao e o sentido da 
dependencia lineal entre dúas variables mediante o 
cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación 
lineal para poder obter conclusións. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Interpreta o coeficiente de correlación lineal 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.2.3.: Calcula e representa as rectas de 
regresión de dúas variables e obtén predicións a partir 

 Terceiro trimestre 
 

 Representa a recta de regresión de dúas variables e a 
interpreta. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
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delas. 
 

 

MACS1B4.2.4.: Avalía a fiabilidade das predicións obtidas 
a partir da recta de regresión mediante o coeficiente de 
determinación lineal en contextos relacionados con 
fenómenos económicos e sociais. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Interpreta o coeficiente de determinación lineal. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.3.1.: Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou non, 
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de 
reconto. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Calcula a probabilidade de sucesos. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.3.2.: Constrúe a función de probabilidade 
dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e 
calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades 
asociadas. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Constrúe a función de probabilidade dunha variable 
discreta. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.3.3.: Constrúe a función de densidade dunha 
variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e 
calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades 
asociadas. 
 

 terceiro trimestre 
 

 Constrúe a función de densidade dunha variable 
continua. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.4.1.: Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os 
seus parámetros e calcula a súa media e a desviación 
típica. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Recoñece cando un fenómeno se pode aproximar por 
unha distribución binomial, obtendo a súa media e 
desviación típica. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.4.2.: Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa da distribución, ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Calcula probabilidades asociadas a unha distribución 
binomial a partir da súa función de probabilidade. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.4.3.: Distingue fenómenos que poden 
modelizarse mediante unha distribución normal, e valora 

 Terceiro trimestre 
 

 Recoñece cando un fenómeno se pode aproximar por 
unha distribución normal. 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
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a súa importancia nas ciencias sociais. 
 

 escritas. 
 

MACS1B4.4.4.: Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante 
a distribución normal a partir da táboa da distribución ou 
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Calcula probabilidades de sucesos que seguen unha 
distribución normal. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.4.5.: Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante 
a distribución binomial a partir da súa aproximación pola 
normal, valorando se se dan as condicións necesarias 
para que sexa válida. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Aproxima a distribución binomial pola normal, cando 
e correcto. 
 

 Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas 
escritas. 
 

MACS1B4.5.1.: Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 
 

 Terceiro trimestre 
 

 Usa correctamente o vocabulario estatístico. 
 

 Observación na aula. 
 

MACS1B4.5.2.: Razoa e argumenta a interpretación de 
informacións estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 
 

  Terceiro trimestre 
 

 Interpreta axeitadamente a información estatística. 
 

 Observación na aula. 
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Ademáis da información recollida nas táboas anteriores, amósase en forma de lista aniñada a relación 
dentro de cada bloque dos criterios de avaliación cos estándares aos que son aplicables, e as 
competencias clave asociadas con cada estándar, mantendo tamén a relación coa temporalización o grao 
mínimo de consecución,  e os procedementos/instrumentos de avaliación. 

Bloque 1.: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Criterio de avaliación B1.1.: Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.1.1.: Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

Competencias clave: comunicación lingüística, matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: todo o curso 
Grao mínimo de consecución: consecución O alumno expón de xeito adecuado o 
proceso que seguiu para resolver un problema, aínda que o resultado non sexa 
correcto. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: exposición ante a profesora da 
resolución dun problema. 

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

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.2.1.: Analiza e comprende o enunciado que cumpra 
resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno fai un uso correcto dos datos para a 
resolución dun problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na  clase e probas parciais. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.2.2.: Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización Todo o curso 
Grao mínimo de consecución O alumno estima ben o resultado do problema 
podéndose equivocar no cálculo. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais.  

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.2.3.: Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
aprender a aprender 
Temporalización Todo o curso 
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Grao mínimo de consecución O alumno dáse conta do que fixo para resolver o 
problema. 
Procedementos e Instrumentos de avaliación realización de problemas, 
corrección na clase e probas parciais. 

Criterio de avaliación B1.3.: Elaborar un informe científico escrito que sirva para 
comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.3.1.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Uso correcto de notación e símbolos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.3.2.: Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións 
e razoamentos explícitos e coherentes. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización:  Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Argumenta o que fai. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e problemas na aula, probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.3.3.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra resolver ou á propiedade ou o 
teorema que se vaia demostrar. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso das ferramentas tecnolóxicas cando é 
necesario 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.4.: Planificar adecuadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.4.1.: Coñece e describe a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.  

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Coñece os termos: hipótese, metodoloxía e 
conclusións. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.4.2.: Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
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Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: É capaz de programar o que vai facer. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.5.: Practicar estratexias para a xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da resolución dun problema e o afondamento posterior; da 
xeneralización de propiedades e leis matemáticas; e do afondamento nalgún momento 
da historia das matemáticas, concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.5.2.: Procura conexións entre contextos da realidade 
e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 
arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
sociais e cívicas, conciencia e expresións culturais 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: É capaz de relacionar os contidos doutras 
materias co estudado en matemáticas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.6.: Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso 
de investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.1.: Consulta as fontes de información adecuadas 
ao problema de investigación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai lectura de textos propostos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.2.: Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso correcto da notación e os símbolos 
matemáticos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e problemas, probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.3.: Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións 
e razoamentos explícitos e coherentes. 

Competencias clave: comunicación lingüística, matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Razoa con coherencia 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.4.: Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na procura de solucións coma 
para mellorar a eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

Temporalización: todo o curso 
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Grao mínimo de consecución: elixe unha ferramenta tecnolóxica con capacidade 
para afrontar o problema. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.5.: Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 

Competencias clave: comunicación lingüística 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Presenta o tema con seguridade. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.6.6.: Reflexiona sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula posibles continuacións da investigación, analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a 
experiencia. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai crítica do proceso realizado. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.7.: Desenvolver procesos de matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.1.: Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 
 Competencias clave: CMCCT, CSC 

Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución:  Propón polo menos un exemplo dunha situación 
que podería Estudarse. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.2.: Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Identifica os métodos necesarios para a resolución 
dun problema. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.3.: Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo 
das matemáticas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Constrúe un modelo matemático. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.4.: Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 
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Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Asocia un resultado co seu significado. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, realización e 
corrección de exercicios e problemas, probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.7.5.: Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Realiza simulacións 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.8.: Valorar a modelización matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.8.1.: Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, 
etc., valorando outras opinións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: reflexiona sobre o procesos e os seus resultados 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.9.: Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.9.1.: Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.). 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
sociais e cívicas sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa interese polas matemáticas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.9.2.: Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa interese polas matemáticas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.9.3.: Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os resultados achados, etc. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
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Grao mínimo de consecución: Amosa interese polas matemáticas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.9.4.: Desenvolve habilidades sociais de cooperación 
e traballo en equipo. 

Competencias clave: sociais e cívicas, sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Contribúe ao bo ambiente na aula. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.10.: Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.10.1.: Toma decisións nos procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización ou de modelización), valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa iniciativa 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.11.: Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa 
eficacia, e aprender diso para situacións similares futuras. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.11.1.: Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
ideas e dos métodos utilizados, e aprende diso para situacións futuras. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, 
aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Amosa interese pola matemática 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.12.: Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de 
xeito autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou 
analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.12.1.: Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas 
e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

Competencias clave: Dixital, matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso correcto da calculadora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.12.2.: Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
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 Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai gráficas usando o software adecuado 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.12.3.: Deseña representacións gráficas para explicar 
o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Usa o software adecuado para desenvolver 
representacións gráficas 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.12.4.: Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso de software para o estudo da xeometría. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS B1.12.5.: Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento 
de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Usa software para tratamento estatístico. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B1.13.: Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación 
de xeito habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados, para facilitar a interacción. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.13.1.: Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 

Competencias clave: dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso de programas de presentación 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.13.2.: Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Competencias clave: comunicación lingüística 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: Fai uso de programas de presentación 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 
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Estándar de aprendizaxe MACS1 B1.13.3.: Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 
 Competencias clave: dixital, aprender a aprender 

Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución:  
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 
 

Bloque 2.: Números e álxebra 
Criterio de avaliación B2.1.: Utilizar os números reais e as súas operacións para 
presentar e intercambiar información, controlando e axustando a marxe de erro 
esixible en cada situación, en contextos da vida real. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B2.1.1.: Recoñece os tipos números reais (racionais e 
irracionais) e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información 
cuantitativa. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro e segundo trimestre  
Grao mínimo de consecución: Distingue entre os números reais Procedementos 
e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de exercicios na aula, e 
probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B2.1.2.: Representa correctamente información 
cuantitativa mediante intervalos de números reais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Emprega axeitadamente intervalos de números 
reais 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B2.1.3.: Compara, ordena, clasifica e representa 
graficamente calquera número real. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Ordena números reais e os representa 
graficamente. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B2.1.4.: Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas 
informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai operacións elementais sen erros con números 
reais e complexos 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Criterio de avaliación B2.2.: Resolver problemas de capitalización e amortización 
simple e composta utilizando parámetros de aritmética mercantil, empregando 
métodos de cálculo ou os recursos tecnolóxicos máis axeitados. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B2.2.1.: Interpreta e contextualiza correctamente 
parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito da matemática 
financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante os métodos de 
cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Resolve problemas de capitalización e 
amortización 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Criterio de avaliación B2.3.: Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica situacións 
relativas ás ciencias sociais, e utilizar técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas 
apropiadas para resolver problemas reais, dando unha interpretación das solucións 
obtidas en contextos particulares. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B2.3.1.: Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para 
representar situacións formuladas en contextos reais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución:  Comete poucos erros no uso da linguaxe 
alxébrica. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B2.3.2.: Resolve problemas relativos ás ciencias sociais 
mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aplica ecuacións ou sistemas de ecuacións na 
resolución de problemas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B2.3.3.: Realiza unha interpretación contextualizada dos 
resultados obtidos e os expón con claridade. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Interpreta correctamente un resultado. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas escritas.  
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Bloque 3.: Análise 
Criterio de avaliación B3.1.: Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo 
en conta as súas características e a súa relación con fenómenos sociais. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.1.1.: Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, 
por medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns, 
económicos, sociais e científicos, extraendo e replicando modelos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro e/ou segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai o estudo dunha función. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.1.2.: Selecciona adecuadamente e razoadamente 
eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os erros de interpretación 
derivados dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro e/ou segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Selecciona adecuadamente a escala de 
representación. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.1.3.: Estuda e interpreta graficamente as 
características dunha función, comprobando os resultados coa axuda de medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro e/ou segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Lé correctamente o sentido dunha función 
representada mediante software 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Criterio de avaliación B3.2.: Interpolar e extrapolar valores de funcións a partir de 
táboas, e coñecer a utilidade en casos reais. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.2.1.: Obtén valores descoñecidos mediante 
interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Primeiro e/ou segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Interpola e extrapola valores. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
problemas na aula, e probas escritas.  
 

Criterio de avaliación B3.3.: Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto 
ou no infinito, para estimar as tendencias. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.3.1.: Calcula límites finitos e infinitos dunha función 
nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha función. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula límites e obtén tendencias. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.3.2.: Calcula, representa e interpreta as asíntotas 
dunha función en problemas das ciencias sociais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai o cálculo de asíntotas e o interpreta con 
poucos erros. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Criterio de avaliación B3.4.: Coñecer o concepto de continuidade e estudar a 
continuidade nun punto en funcións polinómicas, racionais, logarítmicas e 
exponenciais. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.4.1.: Examina, analiza e determina a continuidade da 
función nun punto para extraer conclusións en situacións reais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Estuda a continuidade nun punto. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Criterio de avaliación B3.5.: Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de variación 
media nun intervalo e nun punto como aproximación ao concepto de derivada, e 
utilizar as regra de derivación para obter a función derivada de funcións sinxelas e das 
súas operacións 

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.5.1.: Calcula a taxa de variación media nun intervalo 
e a taxa de variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas para 
resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Fai as taxas de variación media e instantánea. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B3.5.2.: Aplica as regras de derivación para calcular a 
función derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun punto dado. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Segundo trimestre 
Grao mínimo de consecución: Deriva funcións non elementais con poucos erros, 
e obtén a recta tanxente nun punto. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Bloque 4.: Estatística e Probabilidade 
Criterio de avaliación B4.1.: Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións 
bidimensionais, con variables discretas ou continuas, procedentes de contextos 
relacionados coa economía e outros fenómenos sociais, e obter os parámetros 
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estatísticos máis usuais mediante os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora, 
folla de cálculo) e valorando a dependencia entre as variables. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.1.: Elabora e interpreta táboas bidimensionais de 
frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas 
e continuas) e categóricas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Constrúe táboas bidimensionais de frecuencias. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.2.: Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 
máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Obtén a covarianza e os coeficientes de 
correlación e determinación entre dúas variables. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas.  
Procedementos e instrumentos de avaliación:  

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.3.: Acha as distribucións marxinais e diferentes 
distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros, para aplicalos en situacións da vida real. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula as distribucións marxinais e distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.4.: Decide se dúas variables estatísticas son ou non 
estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais, 
para poder formular conxecturas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Recoñece a dependencia ou independencia de 
dúas variables discretas. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.1.5.: Avalía as representacións gráficas apropiadas 
para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios 
tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular 
parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
, dixital 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa software para facer estudios estatísticos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 
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Criterio de avaliación B4.2.: Interpretar a posible relación entre dúas variables e 
cuantificar a relación lineal entre elas mediante o coeficiente de correlación, valorando 
a pertinencia de axustar unha recta de regresión e de realizar predicións a partir dela, 
avaliando a fiabilidade destas nun contexto de resolución de problemas relacionados 
con fenómenos económicos e sociais. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.2.1.: Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Identifica o tipo de dependencia sobre unha 
gráfica de puntos 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.2.2.: Cuantifica o grao e o sentido da dependencia 
lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal para poder obter conclusións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Interpreta o coeficiente de correlación lineal 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.2.3.: Calcula e representa as rectas de regresión de 
dúas variables e obtén predicións a partir delas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Representa a recta de regresión de dúas variables 
e a interpreta. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.2.4.: Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a 
partir da recta de regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos económicos e sociais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Interpreta o coeficiente de determinación lineal. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Criterio de avaliación B4.3.: Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de reconto e a axiomática da probabilidade, empregando os 
resultados numéricos obtidos na toma de decisións en contextos relacionados coas 
ciencias sociais. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.3.1.: Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, 
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as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula a probabilidade de sucesos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.3.2.: Constrúe a función de probabilidade dunha 
variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus parámetros e 
algunhas probabilidades asociadas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Constrúe a función de probabilidade dunha 
variable discreta. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.3.3.: Constrúe a función de densidade dunha variable 
continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Constrúe a función de densidade dunha variable 
continua. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.1.: Identifica fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e a 
desviación típica. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Recoñece cando un fenómeno se pode aproximar 
por unha distribución binomial, obtendo a súa media e desviación típica. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.2.: Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da 
distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e 
aplícaas en diversas situacións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de probabilidade. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.3.: Distingue fenómenos que poden modelizarse 
mediante unha distribución normal, e valora a súa importancia nas ciencias sociais. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
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Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Recoñece cando un fenómeno se pode aproximar 
por unha distribución normal. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.4.: Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e 
aplícaas en diversas situacións. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Calcula probabilidades de sucesos que seguen 
unha distribución normal. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.4.5.: Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa 
válida. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Aproxima a distribución binomial pola normal, 
cando e correcto. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización e corrección de 
exercicios na aula, e probas escritas. 
 

Criterio de avaliación B4.5.: Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando un conxunto de datos ou 
interpretando de xeito crítico informacións estatísticas presentes nos medios de 
comunicación, a publicidade e outros ámbitos, e detectar posibles erros e 
manipulacións tanto na presentación dos datos coma das conclusións. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.5.1.: Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situacións relacionadas co azar e a estatística. 

Competencias clave: comunicación lingüística 
Temporalización: Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Usa correctamente o vocabulario estatístico. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

Estándar de aprendizaxe MACS1B4.5.2.: Razoa e argumenta a interpretación de 
informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización:  Terceiro trimestre 
Grao mínimo de consecución: Interpreta axeitadamente a información 
estatística. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula. 

 



 - 278 - 
  

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén.  
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois das explicacións de conceptos teóricos e métodos de 
resolución. Por último procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até alcanzar o 
resultado e a valoración deste. 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
O libro de texto recomendado. O alumnado conta na aula con pizarra dixital e con outra tipo Velleda. E 
dispoñen de dúas aulas de informática para o uso das TIC. 
 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
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Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro Diferenzables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como 
resolvela. 

2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 

 
O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 
Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
Non procede, xa que neste curso o alumnado non ten que recuperar materias pendentes de cursos 
anteriores 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
De ser necesario farase unha proba de nivel escrita. 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
Para a avaliación inicial o alumnado, nunha proba escrita, responde un conxunto de preguntas con 
contidos correspondentes a etapa anterior.  
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
Non hai 

mailto:alumn@s
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO 
CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS II DE 2º DE BACHARELATO 
 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 
expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender e 
conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas 
teñen 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". 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. O currículo de Matemáticas está organizado 
en cinco bloques; todos eles teñen a mesma importancia na formación integral da cidadanía do século 
XXI, e así debe transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa 
minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole. A este respecto, cómpre sinalar que o 
currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É necesario que se desenvolva 
de xeito global.  
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores 
estean integrados. Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa 
conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de 
forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, 
ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturais e sociais e a 
outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante o primeiro curso é necesario que o 
alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que 
abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Os 
procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 
problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave.  
O Instituto Ricardo Carballo Calero atópase no barrio ferrolán de Caranza, e os alumnos de segundo de 
Bacharelato proceden maioritariamente do propio centro. 
 

1.1 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os símbolos e as 
formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, e 
para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral.  
Forma parte da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a habilidade 
para interpretar e expresar con claridade e precisión, datos e argumentos, o que aumenta a posibilidade 
real de seguir aprendendo ao longo da vida, tanto no ámbito escolar ou académico como fora del, e 
favorece a participación efectiva na vida social.  
Así mesmo, estas competencias implican o coñecemento e manexo dos elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos xeométricos, etc.) en situacións reais ou 
simuladas da vida cotiá, e a posta en práctica de procesos de razoamento que levan á solución dos 
problemas ou á obtención de información. Estes procesos permiten aplicar esa información a unha maior 
variedade de situacións e contextos, seguir cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais, e 
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estimar e axuizar a lóxica e validez da argumentacións e informacións. En consecuencia, a competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía supoñen a habilidade para seguir 
determinados procesos de pensamento (como a indución e a dedución, entre outros) e aplicar algúns 
algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a validez dos razoamentos e a 
valorar o grao de certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos válidos.  
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía implican unha disposición 
favorable e de progresiva seguridade e confianza cara á información e ás situacións (problemas, 
incógnitas, etc.) que conteñen elementos ou soportes matemáticos, así como cara á súa utilización 
cando a situación o aconsella, baseadas no respecto e no gusto pola certeza e na súa procura a través do 
razoamento.  
Estas competencias cobran realidade e sentido na medida en que os elementos e razoamentos 
matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que os precisan. Xa que logo, a 
identificación de tales situacións, a aplicación de estratexias de resolución de problemas e a selección 
das técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a realidade a partir da información 
dispoñible están incluidas nela. En definitiva, a posibilidade real de utilizar a actividade matemática en 
contextos tan variados como sexa posible. Por iso, o seu desenvolvemento na educación obrigatoria 
alcanzarase na medida en que os coñecementos matemáticos se apliquen de xeito espontáneo a unha 
ampla variedade de situacións, provenientes doutros campos de coñecemento e da vida cotiá. O 
desenvolvemento da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ao final da 
educación obrigatoria implica utilizar espontaneamente -nos ámbitos persoal e social- os elementos e 
razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver problemas 
provenientes de situacións cotiás e para tomar decisións. En definitiva, supón aplicar aquelas destrezas e 
actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación matemática e 
expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as ferramentas de apoio adecuadas, e 
integrando o coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento para dar unha mellor resposta 
ás situacións da vida de distinto nivel de complexidade. 
 

2. CONTRIBUCIÓN O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
A incorporación do bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", 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 proceso de 
ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. Neste 
proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma 
comprensiva os enunciados 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. 
 

2.1 RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que fai falta 
resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipóteses, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas a resolver, e valora a súa utilidade e a súa eficacia. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función do contexto matemático. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración 
(estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos crave, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións 
e razoamentos explícitos e coherentes. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, á situación que haxa que resolver ou á propiedade ou o 
teorema que haxa que demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora 
da eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración 
dunha investigación matemática: problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipóteses, metodoloxía, resultados, conclusións, etc. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación exposto. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.5.3. Profunda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, algebraicos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.6.2. Busca conexións entre contextos da realidade 
e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 
arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos e 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas 
ao problema de investigación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións 
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e razoamentos explícitos e coherentes. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.7.5. Transmite certidumbre e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos e, así mesmo, expón posibles continuacións da investigación; 
analiza os puntos fortes e débiles do proceso e fai explícitas as súas impresións persoais 
sobre a experiencia 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identifican do o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos idóneos que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro 
do campo das matemáticas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes idóneas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica 
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc.). 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.10.2. Exponse a resolución de retos e problemas 
coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.10.2. Exponse a resolución de retos e problemas 
coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de expor e exporse preguntas e buscar respostas idóneas, 
revisar de forma crítica os resultados achados; etc. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
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ideas e dos métodos utilizados; aprendendo diso para situacións futuras; etc. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas idóneas 
e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, algebraicos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións algebraicas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar 
o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica idónea, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 

compartir ideas e tarefas. 
 
Bloque 2. Números e álxebra 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar 
datos facilitados mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de ecuacións 
lineais, tanto de maneira manual como co apoio de medios tecnolóxicos adecuados. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de maneira manual ou co apoio de 
medios tecnolóxicos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, até orde 4, 
aplicando o método de Gauss ou determinantes. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz 
teña inversa e calcúlaa empregando o método máis idóneo. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta os resultados obtidos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B2.2.4. Expón alxebricamente as restricións indicadas 
nunha situación da vida real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, 
resólveo nos casos en que sexa posible (empregando o método máis adecuado), e 
aplícao para resolver problemas. 



 - 286 - 
  

 
Bloque 3. Análise 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas 
e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á 
resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver 
indeterminaciones no cálculo de límites. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización 
relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de 
primitivas de funcións. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas 
e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos adecuados para 
representar e resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 

 
Bloque 4. Xeometría 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, 
manexando correctamente os conceptos de base e de dependencia e independencia 
lineal, e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a 
interpretación xeométrica das operacións con vectores para resolver problemas 
xeométricos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas 
formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas 
formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas 
no espazo, aplicando métodos matriciales e algebraicos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en 
diferentes situacións. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous 
vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o 
seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e 
volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á 
resolución de problemas xeométricos. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas 
informáticos específicos para seleccionar e estudar situacións novas da xeometría 
relativas a obxectos como a esfera. 
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Bloque 5. Estatística e Probabilidade  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, 
as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos 
que constitúen unha partición do espazo muestral. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e 
desviación típica. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de probabilidade, da táboa da distribución 
ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da 
distribución normal e valora a súa importancia no mundo científico. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa 
válida. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situacións relacionadas co azar e elabora análises críticas sobre traballos relacionados 
coa probabilidade e/ou a estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá. 

 

2.2. CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

TEMA 7. MATRICES (7 SESIÓNS) 
- Matrices 
- O espazo vectorial das matrices 
- Produto de matrices 
- Rango dunha matriz. Cálculo polo método de Gauss 
- Matriz inversa. Cálculo polo método de Gauss-Jordan 
- Aplicacións das matrices 

TEMA 8. DETERMINANTES (8 SESIÓNS) 
- Determinantes 
- Propiedades de los determinantes 
- Métodos para calcular determinantes 
- Aplicación dos determinantes para  o cálculo do rango dunha matriz 
- Aplicación dos determinantes para  o cálculo da matriz inversa 
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- Ecuacións matriciais 

TEMA 9. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS (10 SESIÓNS) 
- Sistemas de ecuacións lineais 
- Método de Gauss para a resolución de sistemas 
- Resolución dun sistema lineal como ecuación matricial 
- Regra de Cramer 
- Teorema de Rouché-Frobenius 
- Sistemas homogéneos 
- Sistemas dependientes de parámetros 

TEMA 10. VECTORES (8 SESIÓNS) 
- Vectores no espazo. Operacións 
- Dependencia e independencia lineal. Bases e coordenadas 
- Produto escalar de dous vectores 
- Aplicacións do produto escalar 
- Produto vectorial 
- Produto mixto de tres vectores 

SEGUNDA AVALIACIÓN 
TEMA 11. RECTAS E PLANOS NO ESPAZO (9 SESIÓNS) 

- Elementos xeométricos no espazo. Sistemas de referencia 
- Vector definido por dous puntos. Punto medio dun segmento 
- Ecuación vectorial e ecuacións paramétricas da recta no espazo 
- Outras ecuacións da recta 
- Ecuacións do plano 
- Outras ecuacións do plano. Ecuación normal do plano 
- Posicións relativas entre planos 
- Posicións relativas dunha recta e un plano 
- Posicións relativas de dúas rectas 
- Feixes de rectas e planos 
- Problemas de incidencia e paralelismo 

TEMA 12. PROPIEDADES MÉTRICAS (7 SESIÓNS) 
- Ángulo entre dúas rectas 
- Ángulo entre dous planos 
- Ángulo entre recta e plano 
- Proxeccións ortogonais. Puntos simétricos 
- Distancias entre puntos e planos 
- Distancias entre puntos e rectas 
- Perpendicular común a dúas rectas que se cruzan 
- Lugares xeométricos no espazo 
- A superficie esférica 
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- Áreas e volumes 

TEMA 1. LÍMITES DE FUNCIÓNS CONTINUIDADE (12 SESIÓNS) 

- Funcións reais de variable real 
- Límite dunha función nun punto. Límites laterais 
- Límites infinitos e límites no infinito 
- Propiedades dos límites das funcións 
- Indeterminacións I 
- Indeterminacións II 
- Infinitésimos 
- Sucesións 
- Continuidade dunha función nun punto e nun intervalo 
- Teorema de Bolzano e dos valores intermedios 
- Teorema de Weierstrass 
- Definicións formais de límite e de continuidade 

 
TEMA 2. DERIVADAS (9 SESIÓNS) 

- Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica 
- Función derivada. Derivadas laterais 
- Derivadas das operacións con funcións 
- Derivadas da composición de funcións 
- Derivada da función inversa 
- Derivada da función exponencial 
- Derivada da función logarítmica 
- Derivadas das funcións trigonométricas e as súas inversas 
- Derivación logarítmica e implícita 
- Aproximación lineal dunha función nun punto. Diferencial dunha función. 

 
TERCEIRA AVALIACIÓN 

 
TEMA 3.  APLICACIÓNS DAS DERIVADAS (10 SESIÓNS) 

- Teorema de Rolle 
- Teorema do valor medio 
- Regra de L’Hopital. Aplicación ao cálculo de límites 
- Extremos relativos. Crecemento e decrecemento 
- Problemas de optimización 
- Curvatura e puntos de inflexión 
- Aplicacións da derivada no campo das ciencias 

TEMA 4. REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS (3 SESIÓNS) 
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- Puntos de discontinuidade, singulares e críticos dunha función 
- Simetrías. Periodicidade 
- Ramas infinitas. Asíntotas 
- Esquema xeral para o estudo e representación de funcións 
- Funcións polinómicas 
- Funcións racionais 
- Funcións irracionais 
- Funcións exponenciais 
- Funcións logarítmicas 
- Funcións trigonométricas e inversas das trigonométricas 
- Construcción de funcións partindo doutras coñecidas 

TEMA 5. PRIMITIVA DUNHA FUNCIÓN (10 SESIÓNS) 
- Primitiva e integral indefinida. Propiedades 
- Primitivas inmediatas 
- Integración por partes 
- Integración de funcións racionais 
- Integración por cambio de variable 
- Integrais dalgunhas funcións trigonométricas 
- Integrais non elementais 

TEMA 6. INTEGRAL DEFINIDA (7 SESIÓNS) 
- Área baixo unha curva 
- Integral definida. Propiedades 
- Teorema do valor medio do cálculo integral 
- Regra de Barrow 
- Función integral. Teorema fundamental do cálculo 
- Áreas de recintos planos 
- Outras aplicacións da integral 

TEMA 13. COMBINATORIA E PROBABILIDADE (3 SESIÓNS) 
- Experimentos aleatorios e sucesos 
- Frecuencia e probabilidade. Definición axiomática 
- Propiedades da probabilidade 
- Asignación de probabilidades 
- Métodos de reconto: variacións 
- Métodos de recontos: permutacións e combinacións 
- Probabilidade condicionada 
- Dependencia e independencia de sucesos 
- Teorema da probabilidade total 
- Teorema de Bayes 

TEMA 14. DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE (5 SESIÓNS) 
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- Variables aleatorias. Distribución de probabilidade 
- A distribución binomial 
- Esperanza e varianza da distribución binomial 
- Distribucións continuas 
- A distribución normal 
- Tipificación da variable normal 
- Aproximación da binomial pola normal 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
Son obxectivos xerais do bacharelato: 

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

b. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 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. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua 
cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

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

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

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

j. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

k. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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l. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

m. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

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

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS    
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

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

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

  Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, Todo o curso O alumno resolve o problema de xeito autónomo,  Observación na aula, Proba escrita 
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explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
 

 aínda que comete erros 
 

 

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

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula  
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

MA2B1.6.2. Busca conexións entre contextos da realidade 
e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e 
a historia das matemáticas; arte e matemáticas; 
tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e 
matemáticas, economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, 
xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, 
discretos e continuos, finitos e infinitos, etc.). 
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 



 - 295 - 
  

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

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

MA2B1.7.5. Transmite certidumbre e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 
 

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes idóneas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.). 
 

Todo o curso 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de expor e exporse 
preguntas e buscar respostas idóneas, revisar de forma 
crítica os resultados achados; etc. 
 

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
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MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
idóneas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, algebraicos ou estatísticos, cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
 

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

Observación na aula 
 

MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
idónea, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

Observación na aula 
 

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

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

Observación na aula 
 

MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e 
establecendo pautas de mellora. 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

Observación na aula 
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MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 
 

Todo o curso 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

Observación na aula 
 

 
BLOQUE 2.: NÚMEROS E ÁLXEBRA 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

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

1ª Avaliación  O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

1ª Avaliación  
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

1ª Avaliación  
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

1ª Avaliación  
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

1ª Avaliación  O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

1ª Avaliación  O alumno non resolve o problema de xeito 
autónoma, pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
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BLOQUE 3.: ANÁLISE     
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

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

2ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

2ª Avaliación e 3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

 3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

 3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou 
de iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 
  
BLOQUE 4.: XEOMETRÍA 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, 
manexando correctamente os conceptos de base e de 
dependencia e independencia lineal, e define e manexa 

1ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
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as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando 
a interpretación xeométrica das operacións con vectores 
para resolver problemas xeométricos. 
 

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

2ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

2ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

2ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

2ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

1ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

1ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

2ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

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

2ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou 
de iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
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a esfera. 
 

 
  
BLOQUE 5.: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

 MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou non, 
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de 
reconto. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 A2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que 
constitúen unha partición do espazo muestral. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

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

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

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

3ª Avaliación 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

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

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

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

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados 
a fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución normal a partir da táboa da distribución ou 
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
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ferramenta tecnolóxica. 
 

 MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados 
a fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial a partir da súa aproximación pola 
normal, valorando se se dan as condicións necesarias 
para que sexa válida. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

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

3ª Avaliación 
 

O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
Criterio de avaliación B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución 
dun problema. 

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

Competencias clave:  Comunicación lingüística,  Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que fai falta 
resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipóteses, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun problema ou nunha demostración, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

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

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación exposto. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, Sentido da iniciativa e Espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.5.3. Profunda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.6. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir 
da resolución dun problema e a profundización posterior, da generalización de propiedades e leis 
matemáticas, e da profundización nalgún momento da historia das matemáticas, concretando todo iso 
en contextos numéricos, algebraicos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.6.2. Busca conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, economía e 
matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, xeométricos e 
funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos, etc.). 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Competecia social e cívica Conciencia e expresións culturais 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

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

Competencias clave:  Comunicación lingüística,  Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.7.5. Transmite certidumbre e seguridade na comunicación 
das ideas, así como dominio do tema de investigación. 

Competencias clave:  Comunicación lingüística  
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Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Competecia social e cívica 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real 
e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
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Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre 
logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando 
outras opinións 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes idóneas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, 
etc.). 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, Competecia social e cívica, Sentido da iniciativa e Espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de expor e exporse preguntas e buscar respostas idóneas, revisar de forma 
crítica os resultados achados; etc. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, Aprender a aprender 



 - 309 - 
  

Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competecia social e cívica, Sentido da iniciativa e Espírito 
emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Sentido da iniciativa e Espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións similares futuras. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e 
dos métodos utilizados; aprendendo diso para situacións futuras; etc. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas idóneas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, algebraicos ou estatísticos, cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións algebraicas complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando información relevante en 
internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección 
de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica idónea, e compárteos para a súa discusión 
ou difusión. 

Competencias clave: Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula. 

Competencias clave:  Comunicación lingüística  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

Competencias clave: Competencia dixital Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ideas e tarefas. 

Competencias clave: Competencia dixital, Competecia social e cívica, Sentido da 
iniciativa e Espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito autónoma, 
pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 
 

BLOQUE 2.: NÚMEROS E ÁLXEBRA 
Criterio de avaliación B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para 
describir e interpretar datos e relacións na resolución de problemas diversos. 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
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 Criterio de avaliación B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe 
algebraico e resolvelos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes e 
sistemas de ecuacións), e interpretar críticamente o significado das solucións. 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

 Estándar de aprendizaxe MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz 
teña inversa e calcúlaa empregando o método máis idóneo. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito 
autónoma, pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
 

BLOQUE 3.: ANÁLISE 
Criterio de avaliación B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, 
aplicando os resultados que se derivan diso.  

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
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Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación e 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación e 3ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
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 Criterio de avaliación B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de 
rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan facilmente representables e, en 
xeral, á resolución de problemas.  

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: Niv 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización:  3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, 
ou de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 
 
 

BLOQUE 4.: XEOMETRÍA 
Criterio de avaliación B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores.  

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de avaliación B4.2. Resolver problemas de incidente, paralelismo e perpendicularidad entre 
rectas e planos utilizando as ecuacións da recta e do plano no espazo. 

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
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Estándar de aprendizaxe MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas 
formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, 
aplicando métodos matriciales e algebraicos. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

Criterio de avaliación B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e 
volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado xeométrico.  

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación e 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, aínda 
que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita 
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Estándar de aprendizaxe MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos 
específicos para seleccionar e estudar situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a 
esfera. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar o problema, ou de 
iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

  
BLOQUE 5.: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

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

Estándar de aprendizaxe MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, 
as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

 Estándar de aprendizaxe A2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que 
constitúen unha partición do espazo muestral. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
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Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito 
autónoma, pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa 
válida. 

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve o problema de xeito autónomo, 
aínda que comete erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

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

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



 - 318 - 
  

Competencias clave: matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve o problema de xeito 
autónoma, pero sí coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén.  
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois das explicacións de conceptos teóricos e métodos de 
resolución. Por último procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até alcanzar o 
resultado e a valoración deste. 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
O libro de texto recomendado. O alumnado conta na aula con pizarra dixital e con outra tipo Velleda. E 
dispoñen de dúas aulas de informática para o uso das TIC. 
 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
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Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias. 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro Diferenzables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como 
resolvela. 

2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 

 
O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 
Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
Para recuperar a materia pendente dun curso anterior, elaboraranse boletíns de exercicios e problemas 
correspondentes aos temas estudados  nese curso e, entregaranse un cada quince días 
aproximadamente, ao alumnado que deba recuperar a materia. 
Nos quince días seguintes á entrega, o alumnado debe devolvelos resoltos para ser corrixidos e 
cualificados. 
A materia do curso dividirase  en dúas partes e haberá unha proba escrita para cada unha delas. 

mailto:alumn@s
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Os boletíns entregados cualifícanse sobre tres puntos, e os exames escritos sobre os sete puntos 
restantes. 
Para aprobar cada parte hai que acadar cinco puntos totais. De non ser así, haberá que presentarse a 
unha  proba final escrita para recuperar as partes suspensas. Esta proba cualifícase sobre dez puntos. 
A cualificación  da avaliación ordinaria será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada parte. 
No mes de setembro, nas datas fixadas polo centro, haberá un exame extraordinario. A súa cualificación 
será sobre dez puntos e haberá que obter un mínimo de cinco puntos para superar a materia. 
 
10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Farase unha proba escrita no caso de ser necesario. 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
Dado que a maior parte dos alumnos de matemáticas xa cursaron  o primeiro de bacharelato no Centro, 
e continúan coa mesma profesora, non se considera necesaria avaliación inicial escrita sobre 
coñecementos.  

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
Non hai 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO 
CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas. 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS AS CIENCIAS SOCIAIS  DE 2º 
DE BACHARELATO 

 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo que nos rodea e 
expresarmos os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis complexo; 
contribúen de xeito especial á comprensión dos fenómenos da realidade social, de natureza económica, 
histórica, xeográfica, artística, política, sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e 
abstraer, favorecendo a adquisición da competencia de aprender a aprender. 
As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na adquisición de contidos 
doutras disciplinas. Por exemplo, na economía, a teoría económica explica os fenómenos económicos 
cunha base matemática. A teoría de xogos ou a teoría da decisión son outro exemplo das aplicacións 
neste campo. Na socioloxía e nas ciencias políticas emprégase cada vez con maior frecuencia a análise de 
enquisas, entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución das matemáticas a outras 
áreas como a xeografía, a historia ou a arte, onde tiveron unha recoñecida influencia e, en xeral, serviron 
como forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións.  
A materia estrutúrase en torno a catro bloques de contido: "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", "Números e álxebra", "Análise", e "Estatística e probabilidade". 
O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común aos dous cursos e transversal: 
débese desenvolver simultaneamente ao resto de bloques de contido e é o eixe fundamental da materia; 
articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: a resolución de problemas, 
proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as actitudes adecuadas para 
desenvolver o traballo científico e a utilización de medios tecnolóxicos. Incorporouse a este bloque a 
maioría das competencias clave e os temas transversais, o que permite a súa adquisición e o seu 
desenvolvemento, respectivamente, ao longo de toda a materia. Nel establécense dous dos eixes 
fundamentais no proceso 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.  
O Instituto Ricardo Carballo Calero atópase no barrio ferrolán de Caranza, e os alumnos de segundo de 
Bacharelato proceden maioritariamente do propio centro, no que cursaron primeiro de bacharelato. 
 

1.1. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, 
recoñecida como clave pola Unión Europea, e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Isto 
consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras 
ciencias e das propias matemáticas. Para lográ-lo, cómpre analizar a situación; identificar o que é 
verdadeiramente salientable; establecer relacións; facer a modelización e ser quen de representala e de 
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 necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes 
adecuadas para expresar as ideas matemáticas e resolver os problemas asociados coa situación en 
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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 hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de 
problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na futura vida 
profesional. 
 

2. CONTRIBUCIÓN O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
No estudo das matemáticas están involucradas todas as competencias: a de comunicación lingüística, ao 
ler de xeito comprensivo os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a 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; e a conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos 
culturais ou artísticos con base matemática. 
Os elementos que constitúen o currículo básico en segundo curso fundamentan os principais conceptos 
dos bloques de contido, ademais de ofrecer unha base sólida para a interpretación de fenómenos sociais 
nos que interveñen dúas variables.  
 

2.1. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Estándar de aprendizaxe MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de maneira razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que haxa que 
resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas que haxa que resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema, situación a resolver ou propiedade ou teorema que haxa que 
demostrar. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática (problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipóteses, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación exposto. 
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Estándar de aprendizaxe MACS2B1.5.1. Profunda na resolución dalgúns problemas 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.5.2. Busca conexións entre contextos da realidade e 
do mundo das matemáticas (historia da humanidade e historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.) 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao 
problema de investigación. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema de investigación, tanto na procura de solucións como para mellorar 
a eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.6.5. Transmite certidumbre e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, expón posibles continuacións da investigación, analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a 
experiencia. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
idóneos que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, 
etc., valorando outras opinións. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes idóneas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálisis continuo, etc.). 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.9.2. Exponse a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de expor e exporse preguntas e buscar respostas idóneas, 
revisar de forma crítica os resultados atopados, etc. 
Estándar de aprendizaxe MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 
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Estándar de aprendizaxe MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación, de matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias d e estas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
ideas e dos métodos utilizados, e aprender diso para situacións futuras. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas idóneas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, algebraicos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións algebraicas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 
Estándar de aprendizaxe MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento 
de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica idónea, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B1.13.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora.  

Bloque 2. Números e álxebra 
Estándar de aprendizaxe MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información 
procedente do ámbito social para poder resolver problemas con maior eficacia. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 
datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de maneira manual e co apoio de 
medios tecnolóxicos. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B2.2.1. Expón algebraicamente as restricións indicadas 
nunha situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo 
de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para 
resolver problemas en contextos reais. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación 
lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funcións lineais que 
están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema. 
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Bloque 3. Análise 
Estándar de aprendizaxe MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas 
formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, 
tendencias, ramas infinitas, corte cos eixos, etc. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas 
racionais, exponenciais e logarítmicas. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función 
elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de límite. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión 
algebraica a partir de datos relativos ás súas propiedades locais ou globais, e extrae 
conclusións en problemas derivados de situacións reais. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido 
dentro do contexto. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais 
definidas de funcións elementais inmediatas. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para 
calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas. 
 

Bloque 4. Estatística e Probabilidade 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas 
da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos 
sucesos que constitúen unha partición do espazo muestral. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de 
decisións en condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a 
partir do seu proceso de selección. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, 
varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución 
da media muestral e da proporción muestral, aproximándoas pola distribución normal de 
parámetros idóneos a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación típica 
coñecida. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras grandes. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de 
confianza co tamaño muestral, e calcula cada un deste tres elementos, coñecidos os 
outros dous, e aplícao en situacións reais. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar 
parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias obtidas mediante 
un vocabulario e representacións idóneas. 
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Estándar de aprendizaxe MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha 
técnica nun estudo estatístico sinxelo. 
Estándar de aprendizaxe MACS2B4.3.3. Analiza de maneira crítica e argumentada 
información estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida 
cotiá. 

2.2. CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN 
PRIMERA AVALIACIÓN 
II. ANÁLISE 

Funcións, límites e continuidade (9 sesións) 
- Funcións reais de variable real 
- Operacións con funcións 
- Límite dunha función nun punto 
- Límites infinitos 
- Límites no infinito 
- Cálculo de límites. Indeterminacións  
- Indeterminacións II 
- A indeterminación 1∞ 
- Sucesións 
- Continuidade dunha función nun punto e nun intervalo 
- Teoremas relacionados coa continuidade  
- Funcións e límites nas ciencias sociais 

Derivadas (10 sesións) 
- Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica 
- Derivabilidade e continuidade. Función derivada 
- Derivadas das operacións con funcións 
- Derivadas das funcións elementais I 
- Derivadas das funcións elementais II 
- Crecemento e decrecemento dunha función. Extremos relativos 
- Problemas de optimización 
- Curvatura e puntos de inflexión 
- Teoremas relacionados coa derivabilidade 
- Aproximación lineal dunha función en un punto. Diferencial 
 

Representación de funcións (8 sesións) 
- Propiedades globais das funcións 
- Ramas infinitas e asíntotas dunha función 
- Esquema xeral para o estudo e representación de funcións 
- Funcións polinómicas 
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- Funcións racionais 
- Funcións irracionais 
- Funcións trigonométricas 
- Funcións exponenciais 
- Funcións logarítmicas 
- Aplicacións as ciencias sociais 

Integrais (7 sesións) 
- Primitiva e integral indefinida. Propiedades 
- Máis primitivas inmediatas 
- Integración por partes 
- Integración por cambio de variable 
- Integración de funcións racionais 
- Área baixo unha curva. Teorema fundamental do cálculo 
- Integral definida. Regra de Barrow 
- Áreas de recintos planos 
- Teorema do valor medio do cálculo integral 
- Aplicacións as ciencias sociais 

SEGUNDA AVALIACIÓN 
I. NÚMEROS  E ÁLXEBRA 

Matrices (8 sesións) 
- Organización da información: táboas, grafos e matrices 
- Tipos de matrices 
- Operacións con matrices 
- Produto de matrices 
- Rango dunha matriz. Cálculo polo método de Gauss 
- Matriz inversa. Cálculo polo método de Gauss-Jordan 
- Aplicacións das matrices as ciencias sociais 

Determinantes (10 sesións) 
- Determinantes 
- Propiedades dos determinantes 
- Cálculo de determinantes 
- Cálculo do rango dunha matriz por determinantes 
- Cálculo da matriz inversa por determinantes 
- Ecuacións matriciais 

Sistemas de ecuacións lineais (10 sesións) 
- Sistemas de ecuacións lineais 
- Resolución de sistemas polo método de Gauss 
- Regra de Cramer 
- Teorema de Rouché-Frobenius 
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- Resolución de sistemas mediante a matriz inversa 
- Sistemas homogéneos 
- Discusión e resolución de sistemas 
- Discusión de sistemas dependientes de parámetros 
- Aplicación dos sistemas as ciencias sociais 

III. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Combinatoria (9 sesións) 
- Métodos de reconto: variacións 
- Métodos de recontos: permutacións  
- Métodos de recontos: combinacións 
- Números combinatorios. Aplicacións 

 
TERCEIRA AVALIACIÓN 
III. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Probabilidade (9 sesións) 
- Experimentos aleatorios. Sucesos e operacións con sucesos 
- Definicións frecuentista e axiomática da probabilidade 
- Propiedades da probabilidade 
- Cálculo de probabilidades. Regra de Laplace 
- Probabilidade condicionada. Independencia de sucesos 
- Regra da probabilidade total. Teorema de Bayes 
- Aplicacións da probabilidade as ciencias sociais 

Distribucións de probabilidade (10 sesións) 
- Variables aleatorias. Distribución de probabilidade 
- A distribución binomial 
- Esperanza e varianza da distribución binomial 
- Variables aleatorias continuas 
- A distribución normal 
- Tipificación da variable normal 
- Aproximación da binomial pola normal 

Mostraxe estatística (9 sesións) 
- Poboación e mostra 
- Técnicas de mostraxe 
- Distribución na mostraxe da media dunha mostra 
- Distribución na mostraxe dunha proporción 
- Distribución na mostraxe das sumas mostrais 
- Distribución na mostraxe da suma e a diferenza de medias mostrais 
- Teorema central do límite 
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Intervalos de confianza (10 sesións) 
- Estimación puntual. Propiedades 
- Estimación por intervalos de confianza 
- Intervalos de confianza para a media poboacional 
- Intervalos de confianza para unha proporción 
- Intervalos de confianza para a diferencia de medias 
- Erro na estimación por intervalos. Tamaño da mostra 
- Análise de informacións estatísticas: a ficha técnica 
- Aplicacións as ciencias sociais 

 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
Son obxectivos xerais do bacharelato: 

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

a. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

b. 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. 

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

d. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua 
cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

f. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

g. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

h. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

i. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 
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j. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

l. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

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

Ademais son obxectivos desta materia de Matemáticas Aplicadas as Ciencias Sociais: 

o Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar 
fenómenos sociais, co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.  

o Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a 
necesidade de verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, 
as apreciacións intuitivas como un argumento que contrastar e a apertura a novas ideas 
como un reto.  

o Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, 
utilizando tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, 
argumentando con precisión e rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista 
diferentes como un factor de enriquecemento.  

o Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución 
de problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, 
confianza en si mesmo e creatividade.  

o Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar 
procedementos, encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos 
e detectar inconsistencias lóxicas.  

o Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o 
tratamento da información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, 
humanística ou doutra índole, interpretando con corrección e profundidade os 
resultados obtidos dese tratamento.  

o Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións 
matemáticos. Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións 
susceptibles de ser tratadas matematicamente.  

o Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, 
establecendo relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e 
apreciando o seu lugar, actual e histórico, como parte da nosa cultura. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 
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Bloque 1.: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

 MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de maneira 
razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados.  
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
haxa que resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas que haxa que 
resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa 
utilidade e a súa eficacia.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 
de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso seguido.  
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.  
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes  
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación a resolver ou 
propiedade ou teorema que haxa que demostrar.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso 
de elaboración dunha investigación matemática 
(problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipóteses, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc.).  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
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 MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación exposto.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.5.1. Profunda na resolución dalgúns 
problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a 
situación ou os resultados, etc.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.5.2. Busca conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (historia da 
humanidade e historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.)  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto 
na procura de solucións como para mellorar a eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.6.5. Transmite certidumbre e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, expón posibles continuacións 
da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
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proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais 
sobre a experiencia.  
 

 MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel, e os coñecementos matemáticos necesarios.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos idóneos que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade.  
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa 
eficacia.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes idóneas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia 
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálisis 
continuo, etc.).  
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.9.2. Exponse a resolución de retos e 
problemas coa precisión, o esmero e o interese 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 

 Observación na aula 
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adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación.  
 

 

 MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de expor e exporse 
preguntas e buscar respostas idóneas, revisar de forma 
crítica os resultados atopados, etc.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo.  
 

Todo o curso 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza 
e utilidade.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas  estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e 
dos métodos utilizados, e aprender diso para situacións 
futuras.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
idóneas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, algebraicos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

 MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
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 MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
idónea, e compárteos para a súa discusión ou difusión.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

 MACS2B1.13.3. Usa adecuadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso 
educativo, e establecendo pautas de mellora.  
 

Todo o curso 
 

O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou de 
iniciar a súa resolución 
 

 Observación na aula 
 

   
Bloque 2.: Números e álxebra 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información 
procedente do ámbito social para poder resolver 
problemas con maior eficacia.   
 

2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos facilitados mediante táboas e para 
representar sistemas de ecuacións lineais.    
 

2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica 
as propiedades destas operacións adecuadamente, de 

2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
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maneira manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 
   
 

  

MACS2B2.2.1. Expón alxébricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real e o sistema de 
ecuacións lineais formulado (como máximo de tres 
ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa 
posible e aplícao para resolver problemas en contextos 
reais.  
 

2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para resolver 
problemas de optimización de funcións lineais que están 
suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos 
no contexto do problema.     
 

2ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba 
escrita 
 

  
  
Bloque 3.: Análise 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas 
formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o 
estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte 
cos eixos, etc.  
 

1ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas 
racionais, exponenciais e logarítmicas.  
 

1ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha 
función elemental ou definida a anacos utilizando o 
concepto de límite.  
 

1ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión 
alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades 
locais ou globais, e extrae conclusións en problemas 
derivados de situacións reais.  
 

1ª Avaliación  O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
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MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto.  
 

1ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de 
integrais definidas de funcións elementais inmediatas.  
 

1ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para 
calcular a área de recintos planos delimitados por unha 
ou dúas curvas.  
 

1ª Avaliación 
 

O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 
Bloque 4.: Estatística e Probabilidade   
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

 MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos mediante a regra de 
Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.  
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir 
dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 
muestral.  
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa 
toma de decisións en condicións de incerteza en función 
da probabilidade das distintas opcións.  
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra 
a partir do seu proceso de selección. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a 
media, varianza, desviación típica e proporción 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 

Observación na aula, Proba escrita 
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poboacionais, e aplícao a problemas reais.   
 

 

 MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á 
distribución da media muestral e da proporción muestral, 
aproximándoas pola distribución normal de parámetros 
idóneos a cada situación, e aplícao a problemas de 
situacións reais.  
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo 
de confianza para a media poboacional dunha 
distribución normal con desviación típica coñecida.   
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo 
de confianza para a media poboacional e para a 
proporción no caso de mostras grandes.   
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun 
intervalo de confianza co tamaño muestral, e calcula cada 
un deste tres elementos, coñecidos os outros dous, e 
aplícao en situacións reais. 
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para 
estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e 
presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario 
e representacións idóneas.  
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
 

Observación na aula, Proba escrita 
 

 MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha 
ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo.  
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

Observación na aula 
 

 MACS2B4.3.3. Analiza de maneira crítica e argumentada 
información estatística presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.  
 

 3ª Avaliación 
 

O alumno non é capaz de resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
 

Observación na aula 
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Ademáis da información recollida nas táboas anteriores, amósase en forma de lista aniñada a relación 
dentro de cada bloque dos criterios de avaliación cos estándares aos que son aplicables, e as 
competencias clave asociadas con cada estándar, mantendo tamén a relación coa temporalización o grao 
mínimo de consecución,  e os procedementos/instrumentos de avaliación. 

Bloque 1.: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
Criterio de avaliación B1.1. Expresar verbalmente, de maneira razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de maneira razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.  

Competencia clave: Competencia lingüística, Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

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

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que haxa que 
resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas que haxa que resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
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Criterio de avaliación B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema, situación a resolver ou propiedade ou teorema que haxa que 
demostrar.  
Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, Competencia dixital 

Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación exposto.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática (problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipóteses, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación exposto.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Sentido da iniciativa e Espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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Criterio de avaliación B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, 
a partir da resolución dun problema e a profundización posterior, da generalización de 
propiedades e leis matemáticas, e da profundización nalgún momento da historia das 
matemáticas, concretando todo iso en contextos numéricos, algebraicos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.5.1. Profunda na resolución dalgúns problemas 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.5.2. Busca conexións entre contextos da realidade e 
do mundo das matemáticas (historia da humanidade e historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.)  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Competencia social e cívica, Conciencia e Expresións culturais 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao 
problema de investigación.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.  

Competencia clave: Competencia lingüística, Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema de investigación, tanto na procura de solucións como para mellorar 
a eficacia na comunicación das ideas matemáticas.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Competencia dixital  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.6.5. Transmite certidumbre e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación.  

Competencia clave: Competencia lingüística 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, expón posibles continuacións da investigación, analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a 
experiencia.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía  
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.7. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Competencia social e cívica 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
idóneos que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, 
etc., valorando outras opinións. 

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes idóneas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálisis continuo, etc.).  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Competencia social e cívica, Sentido da iniciativa e Espírito 
emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
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Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.9.2. Exponse a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de expor e exporse preguntas e buscar respostas idóneas, 
revisar de forma crítica os resultados atopados, etc.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo.  

Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
Competencia clave: Competencia social e cívica, Sentido da iniciativa e Espírito 
emprendedor 

Criterio de avaliación B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 
descoñecidas.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación, de matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Sentido da iniciativa e Espírito emprendedor 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de avaliación B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia, e 
aprender diso para situacións similares futuras. 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas  estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
ideas e dos métodos utilizados, e aprender diso para situacións futuras.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía, Aprender a aprender 
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Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de maneira 
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos ou estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido 
crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas idóneas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, algebraicos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.  

Competencia clave: Competencia dixital, Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar 
o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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Estándar de Aprendizaxe MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións.  
Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando información 
relevante en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción.  

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica idónea, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión.  

Competencia clave: Competencia dixital 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula.  

Competencia clave: Competencia lingüística 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de Aprendizaxe MACS2B1.13.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora.  

Competencia clave: Competencia dixital, Aprender a aprender 
Temporalización: Todo o curso 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz de plantexar a cuestión, ou 
de iniciar a súa resolución 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
 

Bloque 2.: Números e álxebra 
Criterio de avaliación B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social 
utilizando a linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o 
tratamento da devandita información.  

Estándar de aprendizaxe MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información 
procedente do ámbito social para poder resolver problemas con maior eficacia.   

Competencias clave:  Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
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Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 
datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais. 
   

Competencias clave:  Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de maneira manual e co apoio de 
medios tecnolóxicos.    

Competencias clave:  Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de avaliación B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe 
algebraico e resolvelos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, sistemas de 
ecuacións, inecuaciones e programación lineal bidimensional), interpretando críticamente o 
significado das solucións obtidas.  

Estándar de aprendizaxe MACS2B2.2.1. Expón alxébricamente as restricións indicadas 
nunha situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo 
de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para 
resolver problemas en contextos reais.  

Competencias clave:  Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación 
lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funcións lineais que 
están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema.
     

Competencias clave:  Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
 

Bloque 3.: Análise 
Criterio de avaliación B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de 
maneira obxectiva traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o 
estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características.  

Estándar de aprendizaxe MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas 
formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, 
tendencias, ramas infinitas, corte cos eixos, etc.  

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas 
racionais, exponenciais e logarítmicas.  

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función 
elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de límite.  

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de avaliación B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións achega do 
comportamento dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións 
reais de carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado.  

Estándar de aprendizaxe MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión 
alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades locais ou globais, e extrae 
conclusións en problemas derivados de situacións reais.  

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
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Estándar de aprendizaxe MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido 
dentro do contexto.  

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de avaliación B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas 
limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan facilmente representables, utilizando técnicas de 
integración inmediata.  

Estándar de aprendizaxe MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais 
definidas de funcións elementais inmediatas.  

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para 
calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas. 

Competencias clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

 
Bloque 4.: Estatística e Probabilidade 

Criterio de avaliación B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples 
e compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto 
persoais, diagramas de árbore ou táboas de continxencia, a axiomática da probabilidade e o 
teorema da probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para modificar a probabilidade 
asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da información obtida mediante a 
experimentación (probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos na toma de 
decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais.  

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas 
da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
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Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos 
sucesos que constitúen unha partición do espazo muestral.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía  
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de 
decisións en condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de avaliación B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar 
parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefijados, calculando o 
tamaño muestral necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha 
poboación normal con desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, 
cando o tamaño muestral é suficientemente grande.  

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a 
partir do seu proceso de selección. 

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, 
varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais.   
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Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución 
da media muestral e da proporción muestral, aproximándoas pola distribución normal de 
parámetros idóneos a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación típica 
coñecida.   

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras grandes.   

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de 
confianza co tamaño muestral, e calcula cada un deste tres elementos, coñecidos os 
outros dous, e aplícao en situacións reais. 

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Criterio de avaliación B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando 
vocabulario e representacións adecuados, e analizar de maneira crítica e argumentada informes 
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estatísticos presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, prestando 
especial atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa 
presentación e conclusións.  

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar 
parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias obtidas mediante 
un vocabulario e representacións idóneas.  

Competencia clave: Competencia lingüística, Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, aínda que cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha 
técnica nun estudo estatístico sinxelo.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de aprendizaxe MACS2B4.3.3. Analiza de maneira crítica e argumentada 
información estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida 
cotiá.  

Competencia clave: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
Competencia social e cívica 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non é capaz resolver a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén.  
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois das explicacións de conceptos teóricos e métodos de 
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resolución. Por último procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até alcanzar o 
resultado e a valoración deste. 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
O libro de texto recomendado. O alumnado conta na aula con pizarra dixital e con outra tipo Velleda. E 
dispoñen de dúas aulas de informática para o uso das TIC. 
 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias. 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro Diferenzables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como 
resolvela. 

2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
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3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 

 
O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 
Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
Para recuperar a materia pendente dun curso anterior, elaboraranse boletíns de exercicios e problemas 
correspondentes aos temas estudados  nese curso e, entregaranse un cada quince días 
aproximadamente, ao alumnado que deba recuperar a materia. 
Nos quince días seguintes á entrega, o alumnado debe devolvelos resoltos para ser corrixidos e 
cualificados. 
A materia do curso dividirase  en dúas partes e haberá unha proba escrita para cada unha delas. 
Os boletíns entregados cualifícanse sobre tres puntos, e os exames escritos sobre os sete puntos 
restantes. 
Para aprobar cada parte hai que acadar cinco puntos totais. De non ser así, haberá que presentarse a 
unha  proba final escrita para recuperar as partes suspensas. Esta proba cualifícase sobre dez puntos. 
A cualificación  da avaliación ordinaria será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada parte. 
No mes de setembro, nas datas fixadas polo centro, haberá un exame extraordinario. A súa cualificación 
será sobre dez puntos e haberá que obter un mínimo de cinco puntos para superar a materia. 
 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Farase unha proba de nivel escrita de ser necesaria. 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
Dado que a maior parte dos alumnos de matemáticas xa cursaron  o primeiro de bacharelato no Centro, 
non se considera necesaria avaliación inicial escrita sobre coñecementos.  

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
Non hai 

mailto:alumn@s
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO 
CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas. 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
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PROGRAMACIÓN DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS DE 2º DE 
BACHARELATO 

 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas proporcionan ferramentas para a creación de modelos no estudo de diferentes 
fenómenos. En ocasións é posible definir relacións funcionais entre as magnitudes implicadas, obténdose 
modelos deterministas, pero moitos fenómenos son tan complexos no seu comportamento e interveñen 
neles tantas magnitudes que precisan modelos estocásticos para un mellor estudo. Faise necesario, xa 
que logo, complementar a formación científica xeral que o alumnado de bacharelato alcanza a partir 
doutras materias cunha educación neste pensamento estatístico e probabilístico. 
Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos estatísticos e numéricos 
apóianse nos estudados na educación secundaria obrigatoria e nas matemáticas do bacharelato, 
ampliándoos nalgúns casos. Así sucede coas series temporais, coa mostraxe e a estatística inferencial e 
coa probabilidade condicionada, que ademais proporcionan bases para modelar e resolver unha gama 
máis ampla de problemas. Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de resolución de 
problemas, que non poderían abordarse de maneira simbólica e para cuxa realización se precisan a 
calculadora ou programas informáticos. O emprego destas ferramentas tecnolóxicas non só libera tempo 
de tarefas repetitivas para outras como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións e a interpretación 
dos resultados, etc., senón que é tamén unha axuda no ensino de conceptos e propiedades. 
O Instituto Ricardo Carballo Calero atópase no barrio ferrolán de Caranza, e os alumnos de segundo de 
Bacharelato proceden maioritariamente do propio centro. 
 

1.1. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe 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 situacións 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 necesario utilizar 
conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e 
resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades exixen 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 adecuadas, 
tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 
 

2. CONTRIBUCIÓN O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
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; e 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 
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competencias: a de comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os 
resultados obtidos; a de aprender a aprender, ao desenvolver a capacidade de abstraer e simplificar; a 
de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 
modificación continua, á medida 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, a 
comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar 
unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a de conciencia e expresións culturais, na 
medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 
Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe destas 
competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe 
cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, 
asumindo responsabilidades e aceptando erros. Unha metodoloxía baseada na resolución de problemas 
faise imprescindible para desenvolver capacidades como a comprensión e o emprego de diferentes 
linguaxes matemáticas, a análise de datos, a formulación, a comprobación e a aceptación ou o 
rexeitamento de hipóteses, o deseño, o emprego e o contraste de estratexias, a toma de decisións, etc. 
Ademais, é resolvendo problemas que traten situacións reais onde os conceptos e os métodos 
estatísticos e numéricos empregados amosan tanto a súa potencia como a súa relevancia 

2.1. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Bloque 1. Mostraxe 

Estándar de aprendizaxe MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou 
continuos, que poden modelizarse mediante unha distribución binomial ou normal, e 
manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos 
sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente. 
Estándar de aprendizaxe MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir 
do seu proceso de selección. 
Estándar de aprendizaxe MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe 
para obter datos estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre aspectos 
determinantes da poboación de partida. 
Estándar de aprendizaxe MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e argumentada 
información estatística presente nos medios de comunicación e outros ámbitos da vida 
cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación 
gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. 

 
Bloque 2. Estatística inferencial 

Estándar de aprendizaxe MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos 
parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en 
problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes. 
Estándar de aprendizaxe MENB2.1.2. Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha 
poboación, formula as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros de 
tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste. 
 

Bloque 3. Probabilidade condicionada 
Estándar de aprendizaxe MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades 
totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos. 
Estándar de aprendizaxe MENB3.2.1. Identifica fenómenos da vida cotiá que se 
modelizan mediante cadeas de Markov, distingue os seus estados, represéntaos e calcula 
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as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con matrices ou outros 
métodos. 

 
Bloque 4. Series temporais 

Estándar de aprendizaxe MENB4.1.1. Describe e interpreta, cualitativa e 
cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo que representan distintos 
fenómenos científicos ou sociais cando veñen dadas por unha táboa ou por unha gráfica, 
e calcula e utiliza a curva de tendencia e os índices cíclicos e estacionais como modelos 
matemáticos que permiten realizar predicións. 
 

Bloque 5. Programación lineal 
Estándar de aprendizaxe MENB5.1.1. Resolve problemas provenientes de diversos 
campos, utilizando a linguaxe alxébrica con soltura e a programación lineal con dúas 
variables para obter a solución, e interpreta os resultados obtidos no contexto do 
problema formulado. 
 

Bloque 6. Métodos numéricos 
Estándar de aprendizaxe MENB6.1.1. Analiza os problemas e determina o método de 
cálculo da solución apropiado a cada caso, empregando números aproximados e 
acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de partida. 
Estándar de aprendizaxe MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos. 
Estándar de aprendizaxe MENB6.2.1. Axusta os datos obtidos a partir dunha situación 
empírica a unha función e obtén valores descoñecidos, utilizando técnicas de 
interpolación e extrapolación. 
Estándar de aprendizaxe MENB6.2.2. Analiza relacións entre variables que non se 
axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza no manexo de datos numéricos. 

 

2.2. CONTIDOS DO CURSO COA SÚA TEMPORALIZACIÓN 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

TEMA 1. MOSTRAXE (8 SESIÓNS) 

- Fundamentos probabilísticos. Distribucións de probabilidade  
- Poboación e mostra. 
- Mostraxe: tipos. 
- Parámetros poboacionais e estatísticos dunha mostra. 
- Distribucións dunha mostra. 
- Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Elaboración e presentación da 

información estatística. Análise e descrición de traballos relacionados coa estatística e o azar, 
interpretando a información e detectando erros e manipulacións. 

 
TEMA 2. ESTATÍSTICA INFERENCIAL (8 SESIÓNS) 

- Estimación puntual e por intervalos. 
- Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas. Contraste de hipóteses. Cálculo das rexións de 

aceptación e rexeitamento, e formulación da regra de decisión. 
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- Erros de tipo I e II. Nivel de significación. Potencia dun contraste. Relacións entre σ, μ e o 
tamaño da mostra. 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

TEMA 3.  PROBABILIDADE CONDICIONADA (11 SESIÓNS) 
- Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. Dependencia e independencia 

de sucesos. 
- Regra do produto. Regra das probabilidades totais. Regra de Bayes. 
- Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas absorbentes. 
- Clasificación, identificación e cálculo das probabilidades dos estados en cadeas de Markov. 

 
TEMA 4. SERIES TEMPORAIS  (10 SESIÓNS) 

- Series de tempo: compoñentes. 
- Curva de tendencia. Determinación de curvas de tendencia por diversos métodos como o axuste 

por mínimos cadrados. 
- Índice estacional. Índices cíclicos. Variación irregular. 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

TEMA 5. PROGRAMACIÓN LINEAL (5 SESIÓNS) 
- Desigualdades. Inecuacións lineais. Problema estándar de programación lineal. Función 

obxectivo. Solución factible. 
- Problema dual. 
- Formulación e resolución de problemas de programación lineal con dúas variables por métodos 

gráficos e interpretación das solucións obtidas. 
-  

TEMA 6. MÉTODOS NUMÉRICOS (12 SESIÓNS) 
- Díxitos significativos. Truncamento e arrendondamento. Erro acumulado. Erros absoluto e 

relativo. 
- Converxencia. 
- Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita. 
- Métodos de resolución de sistemas lineais. 
- Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de superficies. 
- Interpolación polinómica. 

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
Son obxectivos xerais do bacharelato: 

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 
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b. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 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. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua 
cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

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

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

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

j. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

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

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

m. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

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

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nas seguintes táboas, ordeadas por bloques, indícase para cada estándar de aprendizaxe a súa 
temporalización o seu grao mínimo de consecución, así como os correspondentes 
procedementos/instrumentos de avaliación. 
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BLOQUE 1. MOSTRAXE 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

 MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou 
continuos, que poden modelizarse mediante unha 
distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as 
correspondentes táboas para asignarlles probabilidades 
aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis 
conveniente. 
 

1ª Avaliación  
 

O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, pero 
faino cometendo erros   
 

 Observación na aula, Proba escrita  
 

 MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a 
partir do seu proceso de selección. 
 

1ª Avaliación  
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino coa axuda da profesora   
 

 Observación na aula  
 

 MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa 
mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación 
e extrae conclusións sobre aspectos determinantes da 
poboación de partida. 
 

1ª Avaliación 
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino coa axuda da profesora   
 

 Observación na aula, Proba escrita  
 

 MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e argumentada 
información estatística presente nos medios de 
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá, valorando a 
incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e 
representación gráfica de datos estatísticos que proveñen 
de diversas fontes. 
 

1ª Avaliación 
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino coa axuda da profesora   
 

 Observación na aula 
 

 
 
BLOQUE 2.: Estatística inferencial 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

 MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de 
diversos parámetros poboacionais e os 
intervalos de confianza de parámetros 
poboacionais en problemas contextualizados, 
partindo das distribucións mostrais 
correspondentes. 
 

 1ª Avaliación 
 

O alumno resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino cometendo erros   
 

 Observación na aula, Proba 
escrita  
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 MENB2.1.2. Leva a cabo un contraste de 
hipóteses sobre unha poboación, formula as 
hipóteses nula e alternativa dun contraste, 
entende os erros de tipo I e de tipo II, e define 
o nivel de significación e a potencia do 
contraste. 
 

  
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da 
profesora   
 

 Observación na aula 
 

 
BLOQUE 3.: Probabilidade condicionada 

Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

 MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as 
probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo 
de probabilidades de sucesos. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino cometendo erros   
 

 Observación na aula, Proba escrita  
 

 MENB3.2.1. Identifica fenómenos da vida cotiá que 
se modelizan mediante cadeas de Markov, distingue 
os seus estados, represéntaos e calcula as 
probabilidades correspondentes, utilizando as 
operacións con matrices ou outros métodos. 
 

 2ª Avaliación 
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora   
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

 
  
BLOQUE 4.: Series temporais 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

MENB4.1.1. Describe e interpreta, cualitativa e 
cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo 
que representan distintos fenómenos científicos ou 
sociais cando veñen dadas por unha táboa ou por unha 
gráfica, e calcula e utiliza a curva de tendencia e os 
índices cíclicos e estacionais como modelos matemáticos 
que permiten realizar predicións. 

 2ª Avaliación 
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino coa axuda da profesora 

 Observación na aula 
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BLOQUE 5.: Programación lineal 
Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento 

B5.1. Resolver problemas de optimización extraídos de 
situacións reais de carácter científico, tecnolóxico, 
económico e social enunciados na linguaxe natural, 
traducíndoos á linguaxe alxébrica e utilizando as técnicas 
de programación lineal, e interpretar as solucións obtidas. 
 

3ª Avaliación 
 

 O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, pero 
faino cometendo erros  

 Observación na aula, proba escrita  
 

 
BLOQUE 6.: Métodos numéricos 

Estándar aprendizaxe Temporalización Grao mínimo Procedemento/Instumento 

MENB6.1.1. Analiza os problemas e determina o método 
de cálculo da solución apropiado a cada caso, 
empregando números aproximados e acoutando o erro 
cometido, e contrasta o resultado coa situación de 
partida. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
 

MENB6.2.1. Axusta os datos obtidos a partir dunha 
situación empírica a unha función e obtén valores 
descoñecidos, utilizando técnicas de interpolación e 
extrapolación. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, pero 
faino cometendo erros 
 

 Observación na aula, Proba escrita 
 

MENB6.2.2. Analiza relacións entre variables que non se 
axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza 
no manexo de datos numéricos. 
 

3ª Avaliación 
 

O alumno non resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino coa axuda da profesora 
 

 Observación na aula 
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BLOQUE 1. MOSTRAXE 
Criterio de avaliación  B1.1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as 
distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros, asignando a 
probabilidade aos sucesos correspondentes e tomando decisións ante situacións que se axusten 
a unha distribución binomial ou normal, por medio da asignación de probabilidades aos sucesos 
correspondentes. 

Estándar de aprendizaxe  MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou 
continuos, que poden modelizarse mediante unha distribución binomial ou normal, e 
manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos 
sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente. 

Competencias clave:  Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía 
Temporalización: 1ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino cometendo erros   
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita  

Criterio de avaliación  B1.2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de 
enquisas, selección da mostra e estudo estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas 
características da poboación estudada para inferir conclusións, asignándolles unha confianza 
medible. 

Estándar de aprendizaxe  MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir 
do seu proceso de selección. 

Competencias clave:  Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía, Sentido da inciciativa e Espírito emprendedor 
Temporalización: 1ª Avaliación  
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora   
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula  

Estándar de aprendizaxe  MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe 
para obter datos estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre aspectos 
determinantes da poboación de partida. 

Competencias clave:  Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora   
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita  

Criterio de avaliación  B1.3. Presentar e describir ordenadamente información estatística 
utilizando vocabulario e representacións adecuados, e analizar de forma crítica e argumentada 
informes estatísticos presentes nos medios de comunicación, publicidade e outros ámbitos, 
prestando especial atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na 
súa presentación e conclusións e analizando, de forma crítica, informes estatísticos presentes 
nos medios de comunicación e noutros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na 
presentación de determinados datos. 
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Estándar de aprendizaxe  MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e argumentada 
información estatística presente nos medios de comunicación e outros ámbitos da vida 
cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación 
gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. 

Competencias clave:  Competencia Lingüística, Competencia Matemática e 
Competencias básicas en Ciencia e Tecnolóxía, Competencia Dixital, Competencia 
Social e Cívica, Conciencia e Expresións culturais 
Temporalización: 1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora   
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 
 

BLOQUE 2.: Estatística inferencial 
Criterio de avaliación  B2.1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha 
fiabilidade ou un erro prefixados. 

Estándar de aprendizaxe  MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos 
parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en 
problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes. 

Competencias clave:  Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía 
Temporalización:  1ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino cometendo erros   
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita  

Estándar de aprendizaxe  MENB2.1.2. Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha 
poboación, formula as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros de 
tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste. 

Competencias clave:  Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía, Aprender a aprender 
Temporalización:   
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora   
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 
BLOQUE 3.: Probabilidade condicionada 

Criterio de avaliación  B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples e compostos. 

Estándar de aprendizaxe  MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades 
totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos. 
Competencias clave:  Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e 
Tecnolóxía 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, pero 
faino cometendo erros   
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba escrita  
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Criterio de avaliación  B3.2. Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, 
tecnolóxico, económico e social, utilizando as cadeas de Markov para estudar a súa evolución, 
asignándolles probabilidades aos diferentes estados. 

Estándar de aprendizaxe  MENB3.2.1. Identifica fenómenos da vida cotiá que se 
modelizan mediante cadeas de Markov, distingue os seus estados, represéntaos e calcula 
as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con matrices ou outros 
métodos. 

Competencias clave:  Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía 
Temporalización:  2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora   
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
 

BLOQUE 4.: Series temporais 
Criterio de avaliación B4.1. Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series 
cronolóxicas mediante o estudo das compoñentes que aparecen nelas. 

Estándar de aprendizaxe MENB4.1.1. Describe e interpreta, cualitativa e 
cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo que representan distintos 
fenómenos científicos ou sociais cando veñen dadas por unha táboa ou por unha gráfica, 
e calcula e utiliza a curva de tendencia e os índices cíclicos e estacionais como modelos 
matemáticos que permiten realizar predicións. 

Competencias clave: Competencia Lingüística, Competencia Matemática e 
Competencias básicas en Ciencia e Tecnolóxía 
Temporalización: 2ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

 
 
BLOQUE 5.: Programación lineal 

Criterio de avaliación B5.1. Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de 
carácter científico, tecnolóxico, económico e social enunciados na linguaxe natural, traducíndoos 
á linguaxe alxébrica e utilizando as técnicas de programación lineal, e interpretar as solucións 
obtidas. 

Estándar de aprendizaxe MENB5.1.1. Resolve problemas provenientes de diversos 
campos, utilizando a linguaxe alxébrica con soltura e a programación lineal con dúas 
variables para obter a solución, e interpreta os resultados obtidos no contexto do 
problema formulado. 

Competencias clave: Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía, Aprender a aprender, Competencia Social e Cívica 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 
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BLOQUE 6.: Métodos numéricos 

Criterio de avaliación B6.1. Utilizar as técnicas de cálculo numérico na resolución de problemas 
contextualizados dos campos científico, tecnolóxico ou económico, traducíndoos á linguaxe 
alxébrica adecuada e estudando as relacións funcionais que interveñen neles. 

Estándar de aprendizaxe MENB6.1.1. Analiza os problemas e determina o método de 
cálculo da solución apropiado a cada caso, empregando números aproximados e 
acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de partida. 

Competencias clave: Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía, Sentido da inciciativa e Espírito emprendedor 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Estándar de aprendizaxe MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos. 
Competencias clave: Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 

Criterio de avaliación B6.2. Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de 
situacións empíricas, axustándoas a unha función, e obter os seus parámetros para adquirir 
información suplementaria, empregando os métodos de interpolación e extrapolación 
adecuados. 

Estándar de aprendizaxe MENB6.2.1. Axusta os datos obtidos a partir dunha situación 
empírica a unha función e obtén valores descoñecidos, utilizando técnicas de 
interpolación e extrapolación. 

Competencias clave: Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno resolve a cuestión de xeito autónomo, 
pero faino cometendo erros 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula, Proba 
escrita 

Estándar de aprendizaxe MENB6.2.2. Analiza relacións entre variables que non se 
axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza no manexo de datos numéricos. 

Competencias clave: Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnolóxía 
Temporalización: 3ª Avaliación 
Grao mínimo de consecución: O alumno non resolve a cuestión de xeito 
autónomo, pero faino coa axuda da profesora 
Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación na aula 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. 
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
personalizada en función das necesidades de cadaquén.  
Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Desenvolveranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 
O desenvolvemento desta materia levarase a cabo, principalmente, mediante a realización e corrección 
de exercicios e problemas na aula, despois das explicacións de conceptos teóricos e métodos de 
resolución. Por último procurarase a reflexión do alumnado sobre o proceso seguido até alcanzar o 
resultado e a valoración deste. 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
Úsanse distinto libros de texto: Métodos estatísticos e numéricos de Baía edicións, textos de cuarto de 
ESO, primeiro e segundo de bacharelato, facilitados polo centro. O alumnado conta na aula con pizarra 
dixital e con outra tipo Velleda. E dispoñen de dúas aulas de informática para o uso das TIC. 
 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
En cada avaliación faranse un mínimo de dúas probas escritas. A última proba será global de  avaliación, 
e puntuará o dobre. A cualificación obtida cos exames será a media ponderada das cualificacións das 
probas escritas da avaliación, podendo alcanzar un máximo de oito puntos. 
No caso de que se detecte que algún alumno ou algunha alumna, está a realizar a proba de xeito 
irregular ou fraudulento,  a profesora poderá proceder á retirada da proba, sendo cualificada cun cero. 
Cando na correción da proba exista a sospeita fundada de realización irregular ou fraudulenta, a 
profesora poderá facer unha nova proba de contraste. 
Cando se faga un proxecto durante a avaliación, a súa cualificación será sobre un dos oito puntos 
asignados aos exames escritos. 
Os dous puntos restantes corresponden a asistencia, participación e  traballo realizado durante as clases. 
Para aprobar a avaliación hai que conseguir un mínimo de cinco puntos. 
Despois de cada unha das primeiras avaliacións, farase unha proba escrita de recuperación da mesma 
para aquel alumnado que non teña superada esa avaliación. A cualificación será sobre oito puntos, aos 
que se engadirán os conseguidos durante a avaliación por asistencia, participación e traballo realizado. 
Acadar cinco ou máis puntos totais  suporá ter superada a avaliación correspondente. 
Ao remate da terceira avaliación, farase unha recuperación da última avaliación, e  da primeira ou da 
segunda nun mesmo exame, para alumnado ao que lle quedara pendente algunha delas. A cualificación 
farase sobre dez puntos. 
A cualificación da terceira avaliación e da ordinaria de xuño, será a media aritmética das cualificacións 
obtidas ao longo do curso nas avaliacións ou nas recuperacións correspondentes.  
A avaliación extraordinaria de setembro se fará coa cualificación do exame escrito realizado nas datas 
asignadas polo centro. Será puntuado sobre dez  e considerarase aprobado ao alcanzar un mínimo de 
cinco puntos. 
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Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada 
profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a 
programación didáctica da súa materia. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas 
polas familias no Centro. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención 
directa ás familias. 
 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Nun apartado anterior xa se concretou cal era o grao mínimo aceptable para cada estándar de 
aprendizaxe, a maiores pódese realizar unha clasificación  de indicadores de logro baseado no seguinte 
criterio para cada estándar. Considéranse catro niveis de logro diferenzables para cada indicador: 

1. O alumno non é capaz de iniciar a resolución dunha cuestión, nin de situarse en como 
resolvela. 

2. Supera o nivel anterior pero non é capaz de resolver a cuestión sen axuda do profesor 
3. É capaz de seguir un proceso de resolución de xeito autónomo pero comete erros. 
4. Resolve de xeito autónomo e sen erros o que se lle plantexa. 

 
O departamento fai avaliación do proceso de ensino e a práctica docente mediante o uso de enquisas ao 
alumnado.  As enquisas lévanse a cabo pasada a primeira avaliación. Os ítems das enquisas referidas ao 
profesorado son: 

1. @ profesor@ é puntual e cumpre o seu horario. 
2. O ambiente na aula é o idóneo para traballar (ordenado e respectuoso). 
3. @ profesor@ explica con claridade e responde ás preguntas do alumnado. 
4. En xeral, aprendo coas clases dest@ profesor@. 
5. @ profesor@ entrega as probas e os exames corrixidos no prazo de dúas semanas. 
6. @ profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e cualificación de probas e exames. 

E a escala de puntuación é: 1.- Nunca 2.- Case nunca 3.- Ás veces 4.- Case sempre 5.- Sempre 
Ademais a enquisa finaliza cun apartado SUXESTIÓNS 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
Non procede. 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
Non procede. 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 
No caso desta materia non se fai unha avaliación inicial escrita. Son poucos alumnos e a profesora é 
consciente dos seus coñecementos previos de estatística. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
Non hai 

mailto:alumn@s
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO 
CURSO 
Neste materia traballarase, na medida do posible: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 
educación cívica e constitucional. 
A contribución a mellora da lectura e a escritura desde as clases matemáticas farase coa lectura 
introdutoria de cada lección e dos enunciados dos exercicios e problemas 
O alumnado participará nas celebracións de: día internacional contra a violencia de xénero, Constitución 
e Estatuto de Autonomía de Galicia, día da declaración dos dereitos humanos, día internacional da 
muller, día dos dereitos do Consumidor, a semana da prensa, día mundial da saúde, o día do libro, 
semana das Letras Galegas, día mundial do Medio Ambiente.  
Aproveitaranse os enunciados dos problemas para contextualizalos de tal xeito que sexan vinculados a 
valores  que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
Nas circunstancias actuais (a causa da pandemia) non está prevista a realización de actividades 
extraescolares no presente curso. Se a situación mudara, participaríase nas edicións que se celebren dos 
eventos nos que xa ten participado o IES en anos anteriores. Tamén no caso de estar permitido faranse 
visitas a museos relacionados coa ciencia e/ou a tecnoloxía. 

Se é o caso, participarase nas distintas actividades, que poidan xurdir, propostas pola Consellería de 
Educación, as sociedades matemáticas e outras entidades. 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
A vista do desenvolvemento do curso e dos resultados obtidos, o departamento de matemáticas nas 
reunións periódicas adapta as programacións segundo o considere necesario á marcha do curso. 

De levarse a cabo modificacións durante o curso serán recollidas nas actas mensuais e na memoria final 
do departamento  

As modificacións necesarias durante o curso, recollidas nas actas e na memoria, téñense en conta para a 
modificación da programación do seguinte curso. 
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ADDENDA: ADAPTACIÓN COVID-19 
  

1. TEMPORALIZACIÓN DESTA ADDENDA  
Respecto os contidos correspondentes as aprendizaxes imprescindibles que non se adquiriron no curso 
2019/2020, a temporalización corresponde ao sinalado no apartado 4 desta addenda.  

No referente as adaptacións necesarias á docencia non presencial, levaranse a cabo en calquera 
momento do curso, no que xurdan ditas necesidades. 

2.- OBXECTIVOS DESTA ADDENDA:  
Adaptar esta programación didáctica, deseñada para o ensino presencial, á situación de pandemia coa 
finalidade de continuar co seu desenvolvemento no caso de ter que recurrir ao ensino non presencial. 

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como planificar a 
transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria.  

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.  

Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da 
avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles 
do curso anterior.  

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial.  

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o 
alumnado.  

2.- ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES QUE NON 
SE ADQUIRIRON NO CURSO 2019/2020.  
 
En 1º de ESO, os estándares de aprendizaxe que foron definidos como imprescindibles no documento 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020, e que non poideron ser adquiridos 
foron: 

Estándar de aprendizaxe 3.1.1.: Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos 
regulares, ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc. 

Estándar de aprendizaxe 3.4.1.: Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a 
razón de superficies e volumes de figuras semellantes. 

Estándar de aprendizaxe 3.4.2.: Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, 
mapas e outros contextos de semellanza. 

 

En 2º de ESO, os estándares de aprendizaxe que foron definidos como imprescindibles no documento 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020, e que non poideron ser adquiridos na 
súa totalidade, aínda que si parcialmente foron: 
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Estándar de Aprendizaxe MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos 
utilizando a linguaxe geométrica axeitada. 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus 
desenvolvementos planos e reciprocamente. 

Estándar de Aprendizaxe MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e 
volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas. 

 

En 3º de ESO, os estándares de aprendizaxe que foron definidos como imprescindibles no documento 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020, e que non poideron ser adquiridos 
foron: 

Estándar de aprendizaxe MACB3.2.1.: Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares 
en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas axeitadas. 

 

Nos casos das Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas de 4º de ESO, Matemáticas aplicadas 
as CCSS de 1º de Bacharelato e Matemáticas I de 1º de Bacharelato, os estándares de aprendizaxe que 
foron definidos como imprescindibles nos documentos ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CURSO 2019/2020, poideron ser adquiridos na súa totalidade, no nivel mínimo esixible. 

3.- ANÁLISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL DA 
AREA COA FINALIDADE DE DETECTAR AS CARENCIAS E NECESIDADES DO 
ALUMNADO.  
 
 

En 1º de ESO hai bastante diferencia de niveis. De xeito xeral, semellan ter os coñecementos olvidados, 
xa que non son capaces de aplicalos. Algúns deles teñen problemas coa división por varias cifras, coas 
taboas de multiplicar, con recoñecer se un número é, ou non é par, etc. 

En 2º de ESO hai moita diferencia de niveis entre os dous grupos.  

En 3º ESO só un 35% do alumnado supera a proba de avaliación inicial, o cal indica que na maior parte 
dos casos vai ser necesario axustarse  ao grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe. 

En 4º ESO un 50% do alumnado supera a proba de avaliación inicial. 

Os grupos de Matemáticas I e Matemáticas Aplicadas as Ciencias Socias  de 1º de Bacharelato, e os 
grupos de  Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas as Ciencias Socias, así como o grupo de Métodos 
Estatísticos e Numéricos, todos eles de 2º de Bacharelato semellan ter acadado o nivel mínimo para 
afrontar o desenvolvemento do curso. 

No seu conxunto todos os grupos teñen a limitación da falta de desenvolvemento dos contidos 
correspondentes a terceira avaliación do curso 2019/20.  
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4.- INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS Á 
PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21.  
Os estándares imprescindibles non adquiridos no curso 2019/20, incorpóranse a presente programación, 
sendo sinalados cun asterisco (*) os apartados nos que se desenvolven, na correspondente sección 
Contidos do curso coa súa temporalización. 

Pola súa parte os contidos non desenvolvidos na terceira avaliación do curso 2019/20, se incorporan nos 
apartados que lles dan continuidade no curso presente. 

5.- PLAN DE REFORZO.  
Realizaranse tarefas globalizadas para a posta en práctica de todas as competencias, o uso das TICs como 
recurso didáctico, actividades que favorezan á autoaprendizaxe e a investigación mediante proxectos de 
traballo, entre outras.  

Adaptaranse ás necesidades individuais do alumnado derivadas do resultado da avaliación inicial. Os 
casos de moi baixo rendemento, detectados na avaliación inicial, en primeiro e segundo da ESO recibirán 
atención personalizada desde o Departamento de Orientación. 

As medidas aplicaranse nos momentos do curso nos que se traballen os temas que se sinalaron con 
asterisco na correspondente sección Contidos do curso coa súa temporalización. 

6.- ADAPTACIÓNS NECESARIAS Á DOCENCIA NON PRESENCIAL  
Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta.  

a) Metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais (modalidade ensino telemático) A docencia 
realizarase a través de WebEx, e da aula virtual co curso creado para esta área e nivel no que está 
matriculado todo o alumnado. No caso de primeiro da ESO farase uso tamén de E-Dixgal. 

b) Metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena (modalidade ensino mixto). Se lles 
distribúe mediante a aula virtual o traballado nas clases presenciais, dandolles indicacións do que deben 
realizar. 

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial. Entrega de 
exercicios resoltos, e realización de test a través da aula virtual. Contémplase a posibilidade de facer 
probas orais a través de WebEx, ou a plataforma que o substitúa. 

d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. 
Non todo o alumnado ten acceso a internet e os que teñen, non dispoñen todos dun equipo axeitado 
para conectarse e seguir o ensino telemático. A estas familias, ao igual que o pasado curso, intentaremos 
facilitarlles os equipos . No caso de non poder prestar a todo o alumnado se facilitarán as tarefas en 
papel.  

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo 
alumnado. Controlarase semanalmente o acceso e actividade de cada alumno/a á aula virtual no caso de 
suspensión da actividade lectiva. 
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