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1. GLOSARIO 
Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE. 
    
Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos. 
    
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 
    
Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino - aprendizaxe do 

alumnado. Debe responder a estas cuestións: 1. Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atender á 
diversidade. 
 

 

  
Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, 

tanto en coñecementos coma en competencias. Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 2.3. do Decreto 
86/2015). 
 

  
Estándares de aprendizaxe Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado 

debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 
rendemento ou o logro alcanzado. 

  

 
Criterios de cualificación  
  
Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación de dito 

estándar. O instrumento máis idóneo para identificar esa graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, BOE 29/1/2015). 
O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica. 
 

  
Grao de consecución dun 
estándar 

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superar a materia (art. 13.3d da Resolución 
27/7/2015). Canto maior sexa o grao esixido de consecución, máis importante se considera o estándar. 
 

  
Criterios de cualificación e 
instrumentos 

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a 
ese valor. 
 

  
Procedementos e 
instrumentos 

Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, 
o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de 
avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 65/2015). 

  
Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia. 



4 

Portfolio Achega de producións dun alumno/a. 
 

  
 
OUTROS ASPECTOS 

 

  
Gradación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa. 
  
Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou materia. Dado que os estándares de aprendizaxe 

avaliables póñense en relación coas competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se desenvolven a 
través desa área ou materia (art. 5.6 Orde ECD 65/2015). Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo. 

  
Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (art. 5.7 Orde ECD 65/2015). 

  
Avaliación das competencias A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que 

ser competente supón mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e valores (art. 7.3 da Orde ECD 65/2015). 
 

  
Nivel de desempeño das 
competencias 

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación […] que teñan en conta 
á atención á diversidade (art. 7.4 da Orde ECD/65/2015). 
 

  
Tarefa É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos 

os saberes dispoñibles para elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 
 

  
Identificación de contidos e 
criterios 

Exemplo: B1.1: B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque. 

  
Identificación de estándares Exemplo: MATB1.1.2 

MAT: Abreviatura da área: mA. 
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar. 
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 
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No portal de Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
(http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce) están dispoñibles, en formato 
doc e desagregados por áreas: 
 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 
• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo 
da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
• A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de 
materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, 
e se regula o seu currículo e a súa oferta. 
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2. CONTEXTO 

2.1  Características do centro 
 
Situación 
 
O IES Illa de San Simón está situado na localidade de Redondela, pobo da costa sureste de Galicia 
.Este municipio medrou ao longo de todo o século XX, aínda que na década dos 80 sufriu un certo 
retroceso. O seu dinamismo débese, en grande medida, á situación a medio camiño entre Vigo e 
Pontevedra, e á relación coa primeira, pois está practicamente integrado na súa área metropolitana. 
Actualmente a poboación, dacordo ao padrón, é de 29.194 persoas (IGE a 29/01/2019), cunha 
porcentaxe aproximada de 51% de mulleres e 49% de homes. Do total, 3.939 son menores de 16 
anos. As actividades industriais están moi ligadas ao mar e fan que se perfile como un polo de 
desconexión coa urbe viguesa. A pesca é unha actividade importante, e o seu porto é un dos dez 
primeiros dentro da clasificación galega, cunha frota esencialmente de baixura, caracterizada pola 
captura de peixe de baixa cotización; tamén é moi relevante o marisqueo de moluscos bibalvos. O 
choco é o símbolo mariño xenuíno de Redondela (e da súa gastronomía). 
En Redondela só o 8,8 por cento da poboación pertence ao sector primario, a pesar de que o clima 
benigno das rías baixas favorecen as colleitas temperás dos produtos da horta e os viños. Destacan os 
numerosos invernadoiros adicados xeralmente ao cultivo de flores, e as plantacións de quiwi (este 
municipio foi un dos pioneiros na introdución desta especie en Galicia). O sector secundario abrangue 
un 47,1 por cento da poboación, e nel destacan as industrias de conservas, conxelados, e a téxtil. No 
sector terciario inclúese o resto da poboación, que se adica na súa maioría ao pequeno comercio. 
 
Enderezo do Centro: Avenida de Mendiño 28 36800 Pontevedra 
 
Centros adscritos 
 
CEP Santa Mariña 
 
Ensinanzas que oferta o centro 
 
Ensinanza Secundaria Obrigatoria (1º, 2º, 3º e 4º) 
 
Características singulares 
 
A maioría dos habitantes da zona onde está situado o centro son de clase media. 
 

2.2 Características do alumnado 
 
Lingua materna dominante 
 
Conviven as dúas linguas oficiais, galego e castelán. 
 
Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou 
acoso escolar, … 
 
Algún alumnado con familias desestruturadas e en situación socioeconómica desfavorecida, que adoitan 
presentar problemas educativos. 
Algúns casos de absentismo escolar tramitados segundo protocolo. 
 
Outras características 
 
Poboación de etnia xitana: unha altísima porcentaxe non adoita rematar a ESO. 
Poboación inmigrante en aumento que se incorporan ao Centro de xeito continuado ao longo do curso. 
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2.3 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado 
 
 Desenvolver unha conciencia de identidade co medio ou contorna, valorando o patrimonio natural, 

artístico-cultural e lingüístico da zona. 
 Asumir unha conciencia social crítica que recoñeza as desigualdades sociais e o dereito das 

persoas a aspirar a iguais posibilidades de desenvolvemento material e intelectual. 
 Preparar ao alumnado para o exercicio dos dereitos e deberes cidadáns, baseado no respecto á 

liberdade e igualdade dos demais, e na realización da xustiza social e material. 
 Conseguir un desenvolvemento integral do alumnado en todas as dimensións da súa persoa: 

intelectual, moral, social, física, emocional, entre outras. 
 Educar para a paz en democracia, respectando e valorando as normas de convivencia do centro 

educativo. 
 Dar á comunidade educativa canles para que participen como membros activos, respectuosos, 

responsables, tolerantes e solidarios, na procura do benestar  común. 
 Fomentar a autoestima e autoconfianza, valorando o esforzo e superación das dificultades para 

formar unha imaxe axeitada dun mesmo. 
 Aprender a relacionarse e comportarse en sociedade con civismo e modais axeitados, 

respectándose a un mesmo e aos demais. 
 Utilizar o centro educativo e as súas dependencias para os fins educativos que lle son propios, a 

través do coidado e posta en valor do seu mobiliario, instalacións, equipamentos, contorna e todos 
os elementos que o conforman. 

 Formar no respecto e defensa do medio ambiente, fomentando a implicación persoal. 
 Desenvolver a curiosidade e interese pola ciencia, tecnoloxía, artes, lectura e deportes para que 

o alumnado adquira uns coñecementos e capacidade de xuízo útiles para a sociedade e o 
desempeño da súa actividade profesional. 

 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre o 
alumnado, rexeitando a discriminación por razóns de xénero. 

 Avanzar no desenvolvemento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina, do alumnado, como 
condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

 Axudar ao alumnado a expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 Desenvolver destrezas básicas na utilización responsable, respectuosa e crítica das tecnoloxías 

da información e a comunicación. 
 Promover no alumnado o desempeño das competencias sociais e cívicas necesarias e suficientes 

para que sexa consciente do seu proxecto ético persoal e das posibilidades da súa realización. 
 Acadar unha coordinación didáctica e metodolóxica entre as distintas áreas, etapas e ciclos, así 

como entre departamentos didácticos. 
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3. SECUENCIALIZACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. 
 
Secuenciación 1º ESO. 
      UNIDADE 1: NÚMEROS NATURAIS 
      UNIDADE 2: NÚMEROS ENTEIROS 
      UNIDADE 3: FRACCIÓNS 
      UNIDADE 4: NÚMEROS DECIMAIS 
      UNIDADE 5: PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA 
      UNIDADE 6: ÁLXEBRA 
      UNIDADE 7: XEOMETRÍA 
      UNIDADE 8: FUNCIÓNS 
      UNIDADE 9: ESTATÍSTICA 
      UNIDADE 10: PROBABILIDADE 
Secuenciación 2º ESO. 
      UNIDADE 1: NÚMEROS ENTEIROS 
      UNIDADE 2: FRACCIÓNS 
      UNIDADE 3: NÚMEROS DECIMAIS 
      UNIDADE 4: ÁLXEBRA ( POLINOMIOS ) 
      UNIDADE 5: ÁLXEBRA ( ECUACIÓNS ) 
      UNIDADE 6: ÁLXEBRA (SISTEMAS ) 
      UNIDADE 7: PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA 
      UNIDADE 8: SEMELLANZA E THALES 
      UNIDADE 9: XEOMETRÍA PLANO + ESPAZO 
      UNIDADE 10: FUNCIÓNS 
      UNIDADE 11: ESTATÍSTICA  

UNIDADE 12: PROBABILIDADE 
Secuenciación 3º ESO ACADÉMICAS. 
      UNIDADE 1: NÚMEROS 
      UNIDADE 2: SUCESIÓNS 
      UNIDADE 3: ÁLXEBRA ( POLINOMIOS ) 
      UNIDADE 4: ÁLXEBRA ( ECUACIÓNS ) 
      UNIDADE 5: XEOMETRÍA 
      UNIDADE 6: FUNCIÓNS 
      UNIDADE 7: ESTATÍSTICA 
      UNIDADE 8: PROBABILIDADE 
Secuenciación 3º ESO APLICADAS. 
      UNIDADE 1: NÚMEROS 
      UNIDADE 2: SUCESIÓNS 
      UNIDADE 3: ÁLXEBRA ( POLINOMIOS ) 
      UNIDADE 4: ÁLXEBRA ( ECUACIÓNS ) 
      UNIDADE 5: XEOMETRÍA 
      UNIDADE 6: FUNCIÓNS 
      UNIDADE 7: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
Secuenciación 4º ESO ACADÉMICAS. 
      UNIDADE 1: NÚMEROS ( LOGARITMOS ) 
      UNIDADE 2: ÁLXEBRA ( POLINOMIOS+FRAC.  ALX. ) 
      UNIDADE 3: ÁLXEBRA ( ECUACIÓNS ) 
      UNIDADE 4: ÁLXEBRA ( INECUACIÓNS ) 
      UNIDADE 5: ÁLXEBRA ( SISTEMAS ) 
      UNIDADE 6: TRIGONOMETRÍA 
      UNIDADE 7: XEOMETRÍA NO PLANO 
      UNIDADE 8: FUNCIÓNS 
      UNIDADE 9: ESTATÍSTICA 
      UNIDADE 10: PROBABILIDADE 
Secuenciación 4º ESO APLICADAS.. 
      UNIDADE 1: NÚMEROS+PROPOR.  NUM. 
      UNIDADE 2: ÁLXEBRA ( POLINOMIOS ) 
      UNIDADE 3: ÁLXEBRA ( ECUACIÓNS ) 
      UNIDADE 4: XEOMETRÍA 
      UNIDADE 5:FUNCIÓNS 
      UNIDADE 6: ESTATÍSTICA E PROBALIDADE 
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Temporalización 1ºESO:    Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3, 4; 
      Segunda avaliación: unidades 5, 6, 7; 
      Terceira avaliación: unidades 8, 9, 10. 
 
 
Temporalización 2ºESO   Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3, 4 ; 
      Segunda avaliación: unidades 5, 6, 7, 8; 
      Terceira avaliación: unidades 9, 10, 11, 12. 
 
 
Temporalización 3ºESO Académicas Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3; 
      Segunda avaliación: unidades 4, 5, 6; 
      Terceira avaliación: unidades: 7,8. 
 
 
Temporalización 3ºESO Aplicadas  Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3; 
      Segunda avaliación: unidades 4, 5; 
      Terceira avaliación: unidades: 6,7. 
 
 
Temporalización 4ºESO Académicas Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3, 4; 
      Segunda avaliación: unidades 5, 6, 7; 
      Terceira avaliación: unidades: 8, 9, 10. 
 
Temporalización 4ºESO Aplicadas  Primeira avaliación: unidades 1, 2; 
      Segunda avaliación: unidades 3, 4; 
      Terceira avaliación: unidades: 5,6. 
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4.- RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE. 
 
Os contidos da área de Matemáticas agrúpanse en varios bloques. O alumnado deberá adquirir uns 
coñecementos e destrezas básicas que lle permitan interiorizar unha cultura científica; os alumnos e as 
alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer que das súas actuacións e 
coñecementos dependerá o desenvolvemento do seu contorno. 

 
1º ESO 
 
BLOQUE 1  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

f 
h 

B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas 

B1.1. Expresar 
verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso 
seguido na resolución 
dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 
CMCCT 

e 
f 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por 
casos particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
nterpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de solucións 
do problema 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

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. 

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

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

b 
e 
f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

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. 
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. 

CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

f 
h 

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 

B1.5. Elaborar e 
presentar informes sobre 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as 

CCL 
CMCCT 
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escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos 
procesos de 
investigación 

linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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. 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 
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. 
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas. 
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
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. 

CMCCT 
CSC 
 
CMCCT 
CSIEE 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 

e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 
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. 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 
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. 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

CMCCT 
CSIEE   
CSC 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT  
 
 
CMCCT 
CAA   
CCEC 
 
 
CSC 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico 

B1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante a 
resolución de situacións 
descoñecidas. 

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. 

CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

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

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. 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

B1.11. Empregar as 
ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, facendo 

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. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 

CMCCT 
CD 
 
 
 
CMCCT 
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– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión d 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

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. 

expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
da calculadora científica para a elaboración de 
táboas de valores. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. . 

 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

a 
b 
f 
g 
e 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración  de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

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. 

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. 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
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 
establecendo pautas de mellora. 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas. 

CCL 
CD 
 
 
 
 
CCL 
 
 
CD 
CAA 
 
 
 
 
CD 
CSC 
CSIEE 
 

 
BLOQUE 2     NÚMEROS E ÁLXEBRA 
 
Uni
dade 
didá
ctica 

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compete
ncias 
clave 

1 b 
e 
f 
g 
h 

B2.1. Números naturais. Sistema de 
numeración decimal. 
Representación, ordenación na recta 
numérica e operacións. 
B2.2. Xerarquía das operacións. 
B2.3. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 
B2.4. Divisibilidade dos números 
naturais: criterios de divisibilidade. 
B2.5. Números primos e 
compostos. Descomposición dun 
número en factores. 
Descomposición en factores 
primos. 
B2.6. Múltiplos e divisores comúns 
a varios números. Máximo común 

B2.1. Utilizar números 
naturais, as súas 
operacións e as súas 
propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria. 
B2.2. Desenvolver, en 
casos sinxelos, a 
competencia no uso de 
operacións combinadas 
como síntese da 
secuencia de 
operacións aritméticas, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 

MAB2.1.1. 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 10% 
MAB2.2.1. Calcula o valor de expresións 
numéricas con números naturais mediante as 
operacións elementais e as potencias de 
expoñente natural, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións e decidindo a forma 
máis axeitada (mental, escrita ou con 
calculadora), coherente e precisa. 40% 
MAB2.2.2. Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente natural e 
aplica as regras básicas das operacións con 
potencias.  10% 
MAB2.3.1. Recoñece novos significados e 
propiedades dos números en contextos de 
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divisor e mínimo común múltiplo 
de dous ou máis números naturais. 
 
 
 
 

operacións ou 
estratexias de cálculo 
mental. 
B2.3. 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. 

resolución de problemas sobre paridade, 
divisibilidade e operacións elementais. 10% 
MAB2.3.2. Aplica os criterios de 
divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para 
descompoñer en factores primos números 
naturais, e emprégaos en exercicios, 
actividades e problemas contextualizados. 
10% 
MAB2.3.3. Identifica e calcula o máximo 
común divisor e o mínimo común múltiplo de 
dous ou máis números naturais mediante o 
algoritmo axeitado, e aplícao problemas 
contextualizados. 20% 

 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 

2 b 
e 
f 
g 
h 

B2.7. Números enteiros: 
representación, ordenación na recta 
numérica e operacións. 
B2.8. Potencias de números 
enteiros e fraccionarios con 
expoñente natural: operacións.   
B2.9. Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e obtención 
de raíces aproximadas. 
B2.10. Xerarquía das operacións. 
B2.11. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 
 

B2.4. Utilizar os 
números enteiros, as 
súas operacións e as 
súas propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria. 
B2.5. Desenvolver, en 
casos sinxelos, a 
competencia no uso de 
operacións combinadas 
como síntese da 
secuencia de 
operacións aritméticas, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións ou 
estratexias de cálculo 
mental. 
B2.6. Elixir a forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con 
calculadora), usando 
diferentes estratexias 
que permitan 
simplificar as 
operacións con 
números enteiros, e 
estimando a coherencia 
e a precisión dos 
resultados obtidos. 

MAB2.4.1. Identifica os números enteiros e 
utilízaos para representar, ordenar e interpretar 
axeitadamente a información cuantitativa.  
10% 
MAB2.4.2. 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,  
decidindo a forma máis axeitada (mental, 
escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. . 40% 
MAB2.4.3. 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. 20% 
MAB2.5.1. Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente natural e 
aplica as regras básicas das operacións con 
potencias. 20%   
MAB2.5.2. Calcula e interpreta 
adecuadamente o oposto e o valor absoluto 
dun número enteiro, comprendendo o seu 
significado e contextualizándoo en problemas 
da vida real. 10% 
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CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 

3 b 
e 
f 
g 
h 

B2.12. Fraccións en ámbitos 
cotiáns. Fraccións equivalentes. 
Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e 
operacións. 
B2.13. Potencias de números 
fraccionarios con expoñente 
natural: operacións. 
B2.14. Xerarquía das operacións. 
B2.15. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 
 

B2.7. Utilizar os 
números fraccionarios, 
as súas operacións e as 
súas propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria. 
B2.8. 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. 

MAB2.7.1. Identifica os números fraccionarios 
e utilízaos para representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente a información 
cuantitativa.  10% 
MAB2.7.2. 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. 20% 
MAB2.8.1. Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente natural e 
aplica as regras básicas das operacións con 
potencias.  15% 
MAB2.8.2. Acha fraccións equivalentes e 
simplifica fraccións, para aplicalo na 
resolución de problemas. 15% 
MAB2.8.3. Realiza operacións combinadas 
entre números enteiros e fraccionarios, con 
eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos 
de lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos, utilizando a notación máis 
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B2.9. Elixir a forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con 
calculadora), usando 
diferentes estratexias 
que permitan 
simplificar as 
operacións con 
fraccións e estimando a 
coherencia e a 
precisión dos 
resultados obtidos. 

axeitada e respectando a xerarquía das 
operacións. 40% 
 

4 b 
e 
f 
g 
h 

B2.16. Números decimais: 
representación, ordenación e 
operacións. 
B2.17. Relación entre fraccións e 
decimais. Conversión e operacións. 
B2.18. Xerarquía das operacións. 
B2.19. Potencias de base 10. 
Utilización da notación científica 
para representar números grandes. 
B2.20. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 
B2.21. Sistemas de medida. 

B2.10. Utilizar os 
números decimais, as 
súas operacións e as 
súas propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria. 
B2.11. Desenvolver, en 
casos sinxelos, a 
competencia no uso de 
operacións combinadas 
como síntese da 
secuencia de 
operacións aritméticas, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións ou 
estratexias de cálculo 
mental. 
B2.12. Elixir a forma 
de cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con 
calculadora), usando 
diferentes estratexias 
que permitan 
simplificar as 
operacións con 
decimais,estimando a 
coherencia e a 
precisión dos 
resultados obtidos. 
B2.13. Utilizar os 
diferentes sistemas de 
medida e saber pasar 
dunhas unidades de 
medida a outras, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria. 

MAB2.10.1. Identifica os números decimais  e 
utilízaos para representar, ordenar e interpretar 
axeitadamente a información cuantitativa.  5% 
MAB2.10.2. Realiza operacións de redondeo e 
truncamento de números decimais, coñecendo 
o grao de aproximación, e aplícao a casos 
concretos. 5% 
MAB2.10.3. Realiza operacións de conversión 
entre  números decimais e fraccionarios. 10% 
MAB2.12.1. Desenvolve estratexias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos ou 
aproximados, valorando a precisión esixida na 
operación ou no problema. 20% 
MAB2.12.2. Realiza cálculos con números 
decimais, decidindo a forma máis axeitada 
(mental, escrita ou con calculadora), coherente 
e precisa. 10% 
MAB2.12.3. Emprega axeitadamente os 
números decimais e as súas operacións, para 
resolver problemas cotiáns contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 
resultados obtidos. 25% 
MAB2.13.1. Coñece os diferentes sistemas de 
medida e sabe pasar dunhas unidades de 
medida a outras. 25% 
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CMCCT 

5 e 
f 
g 
h 

B2.22. Cálculos con porcentaxes 
(mental, manual e con calculadora). 
Aumentos e diminucións 
porcentuais. 
B2.23. Razón, proporción e taxa. 
Taxa unitaria. Factores de 
conversión. Magnitudes 
directamente proporcionais. 
Constante de proporcionalidade. 
B2.24. Resolución de problemas 
nos que interveña a 
proporcionalidade directa ou 
variacións porcentuais. Repartición 
directamente proporcional. 

B2.14. 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 

MAB2.14.1. Identifica e discrimina relacións 
de proporcionalidade numérica (como o factor 
de conversión ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver problemas en 
situacións cotiás. 10% 
MAB2.14.2. Resolve problemas de 
proporcionalidade directa. 25% 
MAB2.14.3. Resolve problemas de 
proporcionalidade inversa. 25% 
MAB2.14.4. Resolve problemas con 
porcentaxes e con aumentos e diminucións 
porcentuais. 40% 
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variacións porcentuais 
e magnitudes 
directamente 
proporcionais. 

6 e 
f 
g 
h 
  

B2.25. Iniciación á linguaxe 
alxébrica. 
B2.26. Tradución de expresións da 
linguaxe cotiá, que representen 
situacións reais, á alxébrica, e 
viceversa. 
B2.27. Significados e propiedades 
dos números en contextos 
diferentes ao do cálculo: números 
triangulares, cadrados, pentagonais, 
etc. 
B2.28. A linguaxe alxébrica para 
xeneralizar propiedades e 
simbolizar relacións. Obtención de 
fórmulas e termos xerais baseada na 
observación de pautas e 
regularidades. Valor numérico 
dunha expresión alxébrica. 
B2.29. Ecuacións de primeiro grao 
cunha incógnita (métodos alxébrico 
e gráfico). Resolución. 
Interpretación das solucións. 
Ecuacións sen solución. Resolución 
de problemas 

B2.15. Analizar 
procesos numéricos 
cambiantes, 
identificando os 
patróns e as leis xerais 
que os rexen, 
utilizando a linguaxe 
alxébrica para 
expresalos, 
comunicalos e realizar 
predicións sobre o seu 
comportamento ao 
modificar as variables, 
e operar con expresións 
alxébricas 
B2.16. Utilizar a 
linguaxe alxébrica para 
simbolizar e resolver 
problemas mediante a 
formulación de 
ecuacións de primeiro 
grao, aplicando para a 
súa resolución métodos 
alxébricos ou gráficos, 
e contrastar os 
resultados obtidos. 

MAB2.15.1. Describe situacións ou 
enunciados que dependen de cantidades 
variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas 
ou regularidades, mediante expresións 
alxébricas, e opera con elas. 15% 
MAB2.15.2. 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. 15% 
MAB2.15.3. Coñece os monomios e as 
operacións con monomios, así como os 
polinomios. 20% 
MAB2.15.4. Calcula o valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 10% 
MAB2.16.1. Comproba, dada unha ecuación, 
se un número é solución desta. 10% 
MAB2.16.2. Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado 
obtido. 30% 
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BLOQUE 3  XEOMETRÍA 
 
Uni
dade 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe.Ponderación. Compete
ncias 
clave 

7 e 
f 
h 
 

B3.1. Elementos básicos da 
xeometría do plano. Relacións e 
propiedades de figuras no plano: 
paralelismo e perpendicularidade. 
B3.2. Ángulos e as súas relacións. 
B3.3. Construcións xeométricas 
sinxelas: mediatriz e bisectriz. 
Propiedades. 
B3.4. Figuras planas elementais: 
triángulo, cadrado e figuras 
poligonais. 
B3.5. Clasificación de triángulos e 
cuadriláteros. Propiedades e 
relacións. 
B3.6. Medida e cálculo de ángulos 
de figuras planas. 
B3.7. Teorema de Pitágoras. 
B3.8. Cálculo de áreas e perímetros 
de figuras planas. Cálculo de áreas 
por descomposición en figuras 
simples. 
B3.9. Circunferencia, círculo, arcos 
e sectores circulares 

B3.1. Recoñecer e 
describir figuras 
planas, os seus 
elementos e as súas 
propiedades 
características para 
clasificalas, identificar 
situacións, describir o 
contexto físico e 
abordar problemas da 
vida cotiá. 
B3.2. Utilizar 
estratexias, ferramentas 
tecnolóxicas e técnicas 
simples da xeometría 
analítica plana para a 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas e 
ángulos de figuras 
planas, utilizando a 
linguaxe matemática 
axeitada, e expresar o 
procedemento seguido 
na resolución. 

MAB3.1.1. Identifica os diferentes elementos 
do plano. 10% 
MAB3.1.2. Recoñece e describe as 
propiedades características dos polígonos 
regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, 
diagonais, apotema, simetrías, etc.). 10% 
MAB3.1.3. Define os elementos 
característicos dos triángulos, trazando estes e 
coñecendo a propiedade común a cada un 
deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus 
lados como aos seus ángulos. 10% 
MAB3.1.4. Clasifica os cuadriláteros e os 
paralelogramos atendendo ao paralelismo 
entre os seus lados opostos e coñecendo as 
súas propiedades referentes a ángulos, lados e 
diagonais. 10% 
MAB3.1.5. Identifica as propiedades 
xeométricas que caracterizan os puntos da 
circunferencia e o círculo. 10% 
MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados 
con distancias, perímetros, superficies e 
ángulos de figuras planas, en contextos da vida 
real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e 
as técnicas xeométricas máis apropiadas. 40% 
MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da 
circunferencia, a área do círculo, a lonxitude 
dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas 
para resolver 
problemas xeométricos. 10% 

CMCCT 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
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BLOQUE 4 FUNCIÓNS 
 
Uni
dade 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compete
ncias 
clave 

8 f B4.1. Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación de 
puntos nun sistema de eixes 
coordenados. 
B4.2. Concepto de función: 
variable dependente e 
independente. Formas de 
presentación (linguaxe habitual, 
táboa, gráfica e fórmula). 

B4.1. Coñecer, 
manexar e interpretar o 
sistema de coordenadas 
cartesianas. 
B4.2. Manexar as 
formas de presentar 
unha función (linguaxe 
habitual, táboa 
numérica, gráfica e 
ecuación, pasando 
dunhas formas a outras 
e elixindo a mellor 
delas en función do 
contexto). 
B4.3. Comprender o 
concepto de función. 

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir 
das súas coordenadas e nomea puntos do plano 
escribindo as súas coordenadas. 30% 
MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de 
representación dunha función a outras e elixe a 
máis adecuada en función do contexto. 40% 
MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica 
representa ou non unha función. 30% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 

 
BLOQUE 5  ESTATÍSITICA E PROBABILIDADE 
 
Uni
dade 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compete
ncias 
clave 

9 a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
m 

B5.1. Poboación e individuo. 
Mostra. Variables estatísticas. 
B5.2. Variables cualitativas e 
cuantitativas. 
B5.3. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. 
B5.4. Organización en táboas de 
datos recollidos nunha experiencia. 
B5.5. Diagramas de barras e de 
sectores. Polígonos de frecuencias. 
B5.6. Medidas de tendencia 
central. 
B5.7. Utilización de calculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas para o 
tratamento de datos, creación e 
interpretación de gráficos e 
elaboración de informes. 

B5.1. Formular 
preguntas axeitadas 
para coñecer as 
características de 
interese dunha 
poboación e recoller, 
organizar e presentar 
datos relevantes para 
respondelas, utilizando 
os métodos estatísticos 
apropiados e as 
ferramentas adecuadas, 
organizando os datos 
en táboas e construíndo 
gráficas, calculando os 
parámetros relevantes e 
obtendo conclusións 
razoables a partir dos 
resultados obtidos. 
B5.2. Utilizar 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, xerar 
gráficas estatísticas, 
calcular parámetros 
relevantes e comunicar 
os resultados obtidos 
que respondan ás 
preguntas formuladas 
previamente  sobre a 
situación estudada. 

MAB5.1.1. Comprende o significado de 
poboación, mostra e individuo desde o punto 
de vista da estatística, entende que as mostras 
se empregan para obter información da 
poboación cando son representativas, e 
aplícaos a casos concretos. 10% 
MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de 
distintos tipos de variables estatísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 10% 
MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha 
poboación de variables cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as 
súas frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas, e represéntaos graficamente. 
30% 
MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a 
mediana (intervalo mediano) e a moda 
(intervalo modal), e emprégaos para 
interpretar un conxunto de datos elixindo o 
máis axeitado, e para resolver problemas. 30% 
MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos 
sinxelos recollidos en medios de comunicación 
e outros ámbitos da vida cotiá. 10% 
MAB5.2.1. Emprega a calculadora e 
ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, 
xerar gráficos estatísticos e calcular as 
medidas de tendencia central. 10% 

CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 

10 b 
e 
f 
h 

B5.8. Fenómenos deterministas e 
aleatorios. 
B5.9. Formulación de conxecturas 
sobre o comportamento de 
fenómenos aleatorios sinxelos e 

B5.3. Diferenciar os 
fenómenos 
deterministas dos 
aleatorios, valorando a 
posibilidade que 
ofrecen as matemáticas 

MAB5.3.1. Identifica os experimentos 
aleatorios e distíngueos dos deterministas. 
10% 
MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun 
suceso mediante a experimentación. 20% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 
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deseño de experiencias para a súa 
comprobación. 
B5.10. Frecuencia relativa dun 
suceso e a súa aproximación á 
probabilidade mediante a 
simulación ou experimentación. 
B5.11. Sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables. 
B5.12. Espazo mostral en 
experimentos sinxelos. Táboas e 
diagramas de árbore sinxelos. 
B5.13. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace en 
experimentos sinxelos. 

para analizar e facer 
predicións razoables 
acerca do 
comportamento dos 
aleatorios a partir das 
regularidades obtidas 
ao repetir un número 
significativo de veces a 
experiencia aleatoria, 
ou o cálculo da súa 
probabilidade. 
B5.4. Inducir a noción 
de probabilidade a 
partir do concepto de 
frecuencia relativa e 
como medida de 
incerteza asociada aos 
fenómenos aleatorios, 
sexa ou non posible a 
experimentación. 

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un 
fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto 
da súa probabilidade ou a aproximación desta 
mediante a experimentación. 15% 
MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios 
sinxelos e enumera todos os resultados 
posibles, apoiándose en táboas, recontos ou 
diagramas en árbore sinxelos. 15% 
MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables. 10% 
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. 30% 

 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 

 
Competencias clave: • Comunicación lingüística (CCL). • Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). • Competencia dixital (CD). • Aprender a 
aprender (CAA). • Competencias sociais e cívicas (CSC). • Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE). • Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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2º ESO 
 
BLOQUE 1  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

f 
h 

B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas 

B1.1. Expresar 
verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso 
seguido na resolución 
dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 
CMCCT 

e 
f 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por 
casos particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
nterpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de solucións 
do problema 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

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. 

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

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

b 
e 
f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

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. 
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. 

CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

f 
h 

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

B1.5. Elaborar e 
presentar informes sobre 
o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos 
procesos de 
investigación 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

CCL 
CMCCT 
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a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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. 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 
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. 
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas. 
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
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. 

CMCCT 
CSC 
 
CMCCT 
CSIEE 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 

e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 
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. 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 
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. 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

CMCCT 
CSIEE   
CSC 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT  
 
 
CMCCT 
CAA   
CCEC 
 
 
CSC 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico 

B1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante a 
resolución de situacións 
descoñecidas. 

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. 

CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

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

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. 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión d 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 

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 

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. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
da calculadora científica para a elaboración de 
táboas de valores. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 

CMCCT 
CD 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
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– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

comprensión de 
conceptos matemáticos 
ou á resolución de 
problemas. 

problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. . 

 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

a 
b 
f 
g 
e 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración  de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

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. 

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. 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
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 
establecendo pautas de mellora. 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas. 

CCL 
CD 
 
 
 
 
CCL 
 
 
CD 
CAA 
 
 
 
 
CD 
CSC 
CSIEE 
 

 
BLOQUE 2     NÚMEROS E ÁLXEBRA 
 
Uni
dade 
didá
ctica 

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compete
ncias 
clave 

1 b 
e 
f 
g 
h 

B2.1. Números enteiros: 
representación, ordenación na recta 
numérica e operacións. Operacións 
con calculadora e outros medios 
tecnolóxicos. 
B2.2. Potencias de números 
enteiros e fraccionarios con 
expoñente natural: operacións.   
B2.3. Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e obtención 
de raíces aproximadas. 
B2.4. Xerarquía das operacións. 
B2.5. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 
 

B2.1. Utilizar os 
números enteiros, as 
súas operacións e as súas 
propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria. 
B2.2. Coñecer e utilizar 
propiedades e novos 
significados de números 
e contextos de paridade, 
divisibilidade e 
operacións elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos tipos de 
números. 
B2.3. Desenvolver, en 
casos sinxelos, a 
competencia no uso de 
operacións combinadas 
como síntese da 
secuencia de operacións 
aritméticas, aplicando 
correctamente a 

MAB2.1.1. Identifica os números enteiros e 
utilízaos para representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente a información 
cuantitativa.  10% 
MAB2.2.1. 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. 20% 
MAB2.3.1. 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,  
decidindo a forma máis axeitada (mental, 
escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. 50% 
MAB2.3.2. Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente natural e 
aplica as regras básicas das operacións con 
potencias. 20% 
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xerarquía das operacións 
ou estratexias de cálculo 
mental. 
B2.4. Elixir a forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con 
calculadora), usando 
diferentes estratexias 
que permitan simplificar 
as operacións con 
números enteiros, e 
estimando a coherencia 
e a precisión dos 
resultados obtidos. 

 
 
 
 

2 b 
e 
f 
g 
h 

B2.6. Fraccións en ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. 
Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e 
operacións. 
B2.7. Potencias de números 
fraccionarios con expoñente 
natural: operacións. 
B2.8. Xerarquía das operacións. 
B2.9. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 
 

B2.5. Utilizar os 
números fraccionarios, 
as súas operacións e as 
súas propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria. 
B2.6. Desenvolver, en 
casos sinxelos, a 
competencia no uso de 
operacións combinadas 
como síntese da 
secuencia de operacións 
aritméticas, aplicando 
correctamente a 
xerarquía das operacións 
ou estratexias de cálculo 
mental. 
B2.7. Elixir a forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con 
calculadora), usando 
diferentes estratexias 
que permitan simplificar 
as operacións con 
fraccións e estimando a 
coherencia e a precisión 
dos resultados obtidos. 

MAB2.5.1. Identifica os números 
fraccionarios e utilízaos para representar, 
ordenar e interpretar axeitadamente a 
información cuantitativa.  10% 
MAB2.6.1. 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. 20% 
MAB2.6.2. Acha fraccións equivalentes e 
simplifica fraccións, para aplicalo na 
resolución de problemas. 10% 
MAB2.6.3. Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente natural e 
aplica as regras básicas das operacións con 
potencias.  15% 
MAB2.6.4. Realiza operacións combinadas 
entre números enteiros 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. 45% 
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3 b 
e 
f 
g 
h 

B2.10. Números decimais: 
representación, ordenación e 
operacións. 
B2.11. Relación entre fraccións e 
decimais. Conversión e operacións. 
B2.12. Xerarquía das operacións. 
B2.13. Potencias de base 10. 
Utilización da notación científica 
para representar números grandes. 
B2.14. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 

B2.8. Utilizar os 
números decimais, as 
súas operacións e as súas 
propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria. 
B2.9. Desenvolver, en 
casos sinxelos, a 
competencia no uso de 
operacións combinadas 
como síntese da 
secuencia de operacións 
aritméticas, aplicando 
correctamente a 
xerarquía das operacións 
ou estratexias de cálculo 
mental. 
B2.10. Elixir a forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con 
calculadora), usando 
diferentes estratexias 
que permitan simplificar 

MAB2.8.1. Identifica os números decimais  e 
utilízaos para representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente a información 
cuantitativa.  5% 
MAB2.8.2. Realiza operacións de redondeo e 
truncamento de números decimais, 
coñecendo o grao de aproximación, e aplícao 
a casos concretos. 5% 
MAB2.8.3. Realiza operacións de conversión 
entre  números decimais e fraccionarios. 
20% 
MAB2.9.1. Realiza cálculos con números 
decimais, decidindo a forma máis axeitada 
(mental, escrita ou con calculadora), 
coherente e precisa. 25% 
MAB2.9.2. Emprega axeitadamente os 
números decimais e as súas operacións, para 
resolver problemas cotiáns contextualizados, 
representando e interpretando mediante 
medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, 
os resultados obtidos. 25% 
MAB2.9.3. Utiliza a notación científica e 
valora o seu uso para simplificar cálculos e 
representar números moi grandes. 10% 
MAB2.10.1. Desenvolve estratexias de 
cálculo mental para realizar cálculos exactos 
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as operacións con 
decimais,estimando a 
coherencia e a precisión 
dos resultados obtidos. 

ou aproximados, valorando a precisión 
esixida na operación ou no problema. 10% 

CMCCT 

4 
 

e 
f 
g 
h 
 
 

B2.15. Tradución de expresións da 
linguaxe cotiá, que representen 
situacións reais, á alxébrica, e 
viceversa. 
B2.16. Significados e propiedades 
dos números en contextos 
diferentes ao do cálculo: números 
triangulares, cadrados, pentagonais, 
etc. 
B2.17. A linguaxe alxébrica para 
xeneralizar propiedades e 
simbolizar relacións. Obtención de 
fórmulas e termos xerais baseada na 
observación de pautas e 
regularidades. Valor numérico 
dunha expresión alxébrica. 
B2.18. Operacións con expresións 
alxébricas sinxelas. Transformación 
e equivalencias. Identidades. 
Operacións con polinomios e casos 
sinxelos. 

B2.11. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando os patróns 
e as leis xerais que os 
rexen, utilizando a 
linguaxe alxébrica para 
expresalos, comunicalos 
e realizar predicións 
sobre o seu 
comportamento ao 
modificar as variables, e 
operar con expresións 
alxébricas 

MAB2.11.1. Describe situacións ou 
enunciados que dependen de cantidades 
variables ou descoñecidas e secuencias 
lóxicas ou regularidades, mediante 
expresións alxébricas, e opera con elas. 15% 
MAB2.11.2. 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. 15% 
MAB2.11.3. Calcula o valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 10% 
MAB2.11.4. Coñece os monomios e as 
operacións con monomios, así como os 
polinomios e as operacións con polinomios. 
40% 
MAB2.11.5. Utiliza as identidades alxébricas 
notables e as propiedades das operacións para 
transformar expresións alxébricas. 20% 
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5 e 
f 
g 
h 

B2.19. Ecuacións de primeiro grao 
cunha incógnita e de segundo grao 
cunha incógnita. Resolución por 
distintos métodos. Interpretación 
das solucións. Ecuacións sen 
solución. Resolución de problemas. 

B2.12. Utilizar a 
linguaxe alxébrica para 
simbolizar e resolver 
problemas mediante a 
formulación de 
ecuacións de primeiro e 
segundo grao aplicando 
para a súa resolución 
métodos alxébricos ou 
gráficos, e contrastar os 
resultados obtidos. 

MAB2.12.1. Comproba, dada unha ecuación, 
se un número ou números é ou son solución 
desta. 5% 
MAB2.12.2. Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao, resólveas e 
interpreta o resultado obtido. 35% 
MAB2.12.3. Resolve ecuacións de primeiro 
grao. 25% 
MAB2.12.4. Resolve ecuacións de segundo 
grao. 35% 
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6 e 
f 
g 
h 
 

B2.20. Sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas. 
Métodos alxébricos de resolución e 
método gráfico. Resolución de 
problemas. 

B2.13. Utilizar a 
linguaxe alxébrica para 
simbolizar e resolver 
problemas mediante a 
formulación de sistemas 
de ecuacións, aplicando 
para a súa resolución 
métodos alxébricos ou 
gráficos, e contrastar os 
resultados obtidos. 

MAB2.13.1. Comproba, dado un sistema, se 
un par de números son solución do mesmo. 
5% 
MAB2.13.2. Resolve sistemas de ecuacións 
lineais graficamente. 10% 
MAB2.13.3. Resolve sistemas de ecuacións 
lineais empregando os métodos de redución, 
substitución e igualación. 50% 
MAB2.16.2. Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante sistemas de 
ecuacións lineais con dúas incógnitas,  
resolvéndoos e interpretando o resultado 
obtido. 35% 
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7 e 
f 
g 
h 

B2.21. Razón, proporción e taxa. 
Taxa unitaria. Factores de 
conversión. Magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. 
Constante de proporcionalidade. 
B2.22. Cálculos con porcentaxes 
(mental, manual e con calculadora). 
Aumentos e diminucións 
porcentuais. 
B2.23. Resolución de problemas 
nos que interveña a 
proporcionalidade directa ou 
inversa, ou variacións porcentuais. 
Reparticións directa e inversamente 
proporcionais. 

B2.14. Utilizar 
diferentes estratexias 
(emprego de táboas, 
obtención e uso da 
constante de 
proporcionalidade, 
redución á unidade, etc.) 
para obter elementos 
descoñecidos nun 
problema a partir 
doutros coñecidos en 
situacións da vida real 
nas que existan 
variacións porcentuais e 
magnitudes directa ou 
inversamente 
proporcionais. 

MAB2.14.1. Identifica e discrimina relacións 
de proporcionalidade numérica (como o 
factor de conversión ou cálculo de 
porcentaxes) e emprégaas para resolver 
problemas en situacións cotiás. 10% 
MAB2.14.2. Resolve problemas de 
proporcionalidade directa e inversa. 20% 
MAB2.14.3. Resolve problemas de 
proporcionalidade composta. 20% 
MAB2.14.4. Resolve problemas con 
porcentaxes e con aumentos e diminucións 
porcentuais. 25% 
MATB2.14.5. Resolve problemas con 
repartos directa e inversamente 
proporcionais. 25% 
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BLOQUE 3  XEOMETRÍA 
 
Unid
ade 
didác
tica 

Obx
ecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe.Ponderación. Compet
encias 
clave 

8 e 
f   

B3.1. Semellanza. Figuras 
semellantes. Criterios de 
semellanza. Razón de 
semellanza e escala. Razón 
entre lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos semellantes. 
Teorema de Thales. 

B3.1. Analizar e 
identificar figuras 
semellantes, 
calculando a escala ou 
razón de semellanza e 
a razón entre 
lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos 
semellantes. 
B3.2. Coñecer e aplicar 
o teorema de Thales. 

MAB3.1.1. Recoñece figuras semellantes e 
calcula a razón de semellanza e a razón de 
superficies e volumes de figuras semellantes. 
35% 
MATB3.1.2. Utiliza a escala para resolver 
problemas da vida cotiá sobre planos, mapas 
e outros contextos de semellanza. 15% 
MATB3.2.1. Utiliza o teorema de Thales 
para resolver problemas e para o cálculo 
indirecto de lonxitudes en contextos 
diversos. 50% 
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CMCCT 
 

9 e 
f 
l 
n 

B3.2. Triángulos rectángulos. 
Teorema de Pitágoras. 
Xustificación xeométrica e 
aplicacións. 
B3.3. Xeometría do plano. 
B3.4. Xeometría do espazo: 
poliedros e corpos de 
revolución. Elementos 
característicos. Clasificación. 
B3.5. Propiedades, 
regularidades e relacións dos 
poliedros. Cálculo de 
lonxitudes, superficies e 
volumes do mundo físico. 
B3.6. Uso de ferramentas 
informáticas para estudar 
formas, configuracións e 
relacións xeométricas. 

B3.3. Recoñecer o 
significado aritmético 
do teorema de 
Pitágoras (cadrados de 
números e ternas 
pitagóricas) e o 
significado xeométrico 
(áreas de cadrados 
construídos sobre os 
lados), e empregalo 
para resolver 
problemas 
xeométricos. 
B3.4. Analizar corpos 
xeométricos e 
identificar os seus 
elementos 
característicos. 
B3.5. Resolver 
problemas que leven 
consigo o cálculo de 
lonxitudes, superficies 
e volumes do mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 
poliedros. 

MATB3.3.1. 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. 5% 
MATB3.3.2. Aplica o teorema de Pitágoras 
para calcular lonxitudes descoñecidas na 
resolución de triángulos e áreas de polígonos 
regulares, en contextos xeométricos ou en 
contextos xerais. 20% 
MACB3.4.1. Identifica e describe os 
elementos e as propiedades das figuras 
planas, os poliedros e os corpos de 
revolución principais, utilizando a linguaxe 
con propiedade para referirse aos elementos 
principais. 10% 
MACB3.5.1. Calcula o perímetro e a área de 
polígonos e de figuras circulares en 
problemas contextualizados, aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas. 20% 
MACB3.5.2. Resolve problemas da realidade 
mediante o cálculo de áreas e volumes de 
corpos xeométricos, utilizando as linguaxes 
xeométrica e alxébrica axeitadas. 45% 
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BLOQUE 4 FUNCIÓNS 
 
Uni
dade 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compete
ncias 
clave 

10 b 
e 
f 
g 
h 
 

B4.1. Concepto de función: 
variable dependente e 
independente. Formas de 
presentación (linguaxe habitual, 
táboa, gráfica e fórmula); 
crecemento e decrecemento: 
máximos e mínimos relativos, 
puntos de corte cos eixes, 
continuidade e descontinuidade. 
Análise e comparación de gráficas. 
B4.2. Funcións lineais. Cálculo, 
interpretación e identificación da 

B4.1. Manexar as 
formas de presentar 
unha función (linguaxe 
habitual, táboa 
numérica, gráfica e 
ecuación, pasando 
dunhas formas a outras 
e elixindo a mellor 
delas en función do 
contexto). 
B4.2. Comprender o 
concepto de función e 

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de 
representación dunha función a outras e elixe a 
máis adecuada en función do contexto. 10% 
MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica 
representa ou non unha función. 5% 
MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, 
recoñecendo as súas propiedades máis 
características. 20% 
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. 15% 
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pendente da recta. Representacións 
da recta a partir da ecuación e 
obtención da ecuación a partir 
dunha recta. 
B4.3. Utilización de calculadoras 
gráficas e software específico para 
a construción e interpretación de 
gráficas. 
 

recoñecer, interpretar e 
analizar as gráficas 
funcionais. 
B4.3. Recoñecer, 
representar e analizar 
as funcións lineais, e 
utilizalas para resolver 
problemas. 

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a 
partir da gráfica ou táboa de valores. 20% 
MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente 
á relación lineal existente entre dúas 
magnitudes e represéntaa. 15% 
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 ou simulacións sobre o seu 
comportamento.15% 
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BLOQUE 5  ESTATÍSITICA E PROBABILIDADE 
 
Uni
dade 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compete
ncias 
clave 

11 a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
m 

B5.1. Poboación e individuo. 
Mostra. Variables estatísticas. 
B5.2. Variables cualitativas e 
cuantitativas. 
B5.3. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. 
B5.4. Organización en táboas de 
datos recollidos nunha 
experiencia. 
B5.5. Diagramas de barras e de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias. 
B5.6. Medidas de tendencia 
central. 
B5.7. Medidas de dispersión: 
rango e cuartís, percorrido 
intercuartílico, varianza e 
desviación típica. 
B5.8. Utilización de calculadoras 
e ferramentas tecnolóxicas para o 
tratamento de datos, creación e 
interpretación de gráficos e 
elaboración de informes. 

B5.1. Formular 
preguntas axeitadas para 
coñecer as características 
de interese dunha 
poboación e recoller, 
organizar e presentar 
datos relevantes para 
respondelas, utilizando 
os métodos estatísticos 
apropiados e as 
ferramentas adecuadas, 
organizando os datos en 
táboas e construíndo 
gráficas, calculando os 
parámetros relevantes e 
obtendo conclusións 
razoables a partir dos 
resultados obtidos. 
B5.2. Utilizar 
ferramentas tecnolóxicas 
para organizar datos, 
xerar gráficas 
estatísticas, calcular 
parámetros relevantes e 
comunicar os resultados 
obtidos que respondan ás 
preguntas formuladas 
previamente  sobre a 
situación estudada. 

MAB5.1.1. Comprende o significado de 
poboación, mostra e individuo desde o punto 
de vista da estatística, entende que as mostras 
se empregan para obter información da 
poboación cando son representativas, e 
aplícaos a casos concretos. 5% 
MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de 
distintos tipos de variables estatísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 5% 
MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha 
poboación de variables cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as 
súas frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas, e represéntaos graficamente. 
25% 
MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a 
mediana (intervalo mediano) e a moda 
(intervalo modal), e emprégaos para 
interpretar un conxunto de datos elixindo o 
máis axeitado, e para resolver problemas. 25% 
MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos 
sinxelos recollidos en medios de comunicación 
e outros ámbitos da vida cotiá. 10% 
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. 25% 
MAB5.2.2.Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
comunicar información resumida e relevante 
sobre unha variable estatística analizada. 5% 

CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 

12  B5.9. Fenómenos deterministas e 
aleatorios. 
B5.10. Formulación de 
conxecturas sobre o 
comportamento de fenómenos 
aleatorios sinxelos e deseño de 
experiencias para a súa 
comprobación. 
B5.11. Frecuencia relativa dun 
suceso e a súa aproximación á 
probabilidade mediante a 
simulación ou experimentación. 
B5.12. Sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 
B5.13. Espazo mostral en 
experimentos sinxelos. Táboas e 
diagramas de árbore sinxelos. 

B5.3. Diferenciar os 
fenómenos deterministas 
dos aleatorios, valorando 
a posibilidade que 
ofrecen as matemáticas 
para analizar e facer 
predicións razoables 
acerca do 
comportamento dos 
aleatorios a partir das 
regularidades obtidas ao 
repetir un número 
significativo de veces a 
experiencia aleatoria, ou 
o cálculo da súa 
probabilidade. 
B5.4. Inducir a noción de 
probabilidade a partir do 

MAB5.3.1. Identifica os experimentos 
aleatorios e distíngueos dos deterministas. 
10% 
MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun 
suceso mediante a experimentación. 20% 
MAB5.4.1. Realiza predicións sobre un 
fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto 
da súa probabilidade ou a aproximación desta 
mediante a experimentación. 15% 
MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables. 10% 
MAB5.4.3. Describe experimentos aleatorios 
sinxelos e enumera todos os resultados 
posibles, apoiándose en táboas, recontos ou 
diagramas en árbore sinxelos. 15% 
MAB5.4.4. Calcula a probabilidade de sucesos 
asociados a experimentos sinxelos mediante a 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
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B5.14. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace en 
experimentos sinxelos. 

concepto de frecuencia 
relativa e como medida 
de incerteza asociada aos 
fenómenos aleatorios, 
sexa ou non posible a 
experimentación. 

regra de Laplace, e exprésaa en forma de 
fracción e como porcentaxe. 30% 

 
Competencias clave: • Comunicación lingüística (CCL). • Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). • Competencia dixital (CD). • Aprender a 
aprender (CAA). • Competencias sociais e cívicas (CSC). • Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE). • Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS ACADÉMICAS 
 
BLOQUE 1  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

f 
h 

B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas 

B1.1. Expresar 
verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso 
seguido na resolución 
dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 
CMCCT 

e 
f 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por 
casos particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
nterpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de solucións 
do problema 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

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. 

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

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

b 
e 
f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

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. 
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. 

CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

f 
h 

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

B1.5. Elaborar e 
presentar informes sobre 
o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos 
procesos de 
investigación 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

CCL 
CMCCT 
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a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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. 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 
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. 
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas. 
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
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. 

CMCCT 
CSC 
 
CMCCT 
CSIEE 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 

e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 
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. 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 
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. 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

CMCCT 
CSIEE   
CSC 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT  
 
 
CMCCT 
CAA   
CCEC 
 
 
CSC 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico 

B1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante a 
resolución de situacións 
descoñecidas. 

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. 

CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

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

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. 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión d 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 

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 

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. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
da calculadora científica para a elaboración de 
táboas de valores. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 

CMCCT 
CD 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
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– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

comprensión de 
conceptos matemáticos 
ou á resolución de 
problemas. 

problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. . 

 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

a 
b 
f 
g 
e 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración  de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

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. 

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. 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
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 
establecendo pautas de mellora. 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas. 

CCL 
CD 
 
 
 
 
CCL 
 
 
CD 
CAA 
 
 
 
 
CD 
CSC 
CSIEE 
 

 
BLOQUE 2  NÚMEROS E ÁLXEBRA 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

1 b 
f 

B2.1. Números racionais. 
Transformación de fraccións en 
decimais e viceversa. Números 
decimais exactos e periódicos. 
Fracción xeratriz. 
B2.2. Operacións con fraccións 
e decimais. Cálculo aproximado 
e redondeo. Cifras 
significativas. Erro absoluto e 
relativo. 
B2.3. Potencias de números 
racionais con expoñente enteiro. 
Significado e uso. 
B2.4. Potencias de base 10. 
Aplicación para a expresión de 
números moi pequenos. 
Operacións con números 
expresados en notación 
científica. 
B2.5. Raíces cadradas. Raíces 
non exactas. Expresión decimal. 
Expresións radicais: 
transformación e operacións. 
B2.6. Xerarquía de operacións 

B2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais, as 
raíces e outros números 
radicais para operar 
con eles, utilizando a 
forma de cálculo e 
notación adecuada, 
para resolver 
problemas da vida 
cotiá, e presentar os 
resultados coa 
precisión requirida. 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de 
números (naturais, enteiros e racionais), indica o 
criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos 
para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 3% 
MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal 
equivalente a unha fracción, entre decimais 
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica 
neste caso o grupo de decimais que se repiten ou 
forman período. 3% 
MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 10% 
MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e 
moi pequenos en notación científica, opera con 
eles, con e sen calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados. 10% 
MACB2.1.5. Expresa o resultado dun problema 
utilizando a unidade de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándoo se é 
necesario coa marxe de erro ou a precisión que 
se requiran, de acordo coa natureza dos datos. 
4% 
MACB2.1.6. Calcula o valor de expresións 
numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais 

CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
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e as potencias de expoñente enteiro, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 20% 
MACB2.1.7. Emprega números racionais para 
resolver problemas da vida cotiá e analiza a 
coherencia da solución. 20% 
MACB2.1.8. Factoriza expresións numéricas 
sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas 
simplificando os resultados. 30% 

 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 

2 b 
f 

B2.7. Investigación de 
regularidades, relacións e 
propiedades que aparecen en 
conxuntos de números. 
Expresión usando linguaxe 
alxébrica. 
B2.8. Sucesións numéricas. 
Sucesións recorrentes 
Progresións aritméticas e 
xeométricas. 

B2.2. Obter e 
manipular expresións 
simbólicas que 
describan sucesións 
numéricas, observando 
regularidades en casos 
sinxelos que inclúan 
patróns recursivos 

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión 
numérica recorrente usando a lei de formación a 
partir de termos anteriores. 10% 
MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou 
fórmula para o termo xeral dunha sucesión 
sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 
15% 
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. 45% 
MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza 
recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a estas. 30% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

3 b 
f 

B2.9. Transformación de 
expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións 
elementais con polinomios. 
Factorización de polinomios. 

B2.3. Utilizar a 
linguaxe alxébrica para 
expresar unha 
propiedade ou relación 
dada mediante un 
enunciado, extraendo a 
información salientable 
e transformándoa. 

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios 
e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 20% 
Realiza operacións e simplifica fraccións 
alxebraicas. 20% 
MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades 
notables correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas 
nun contexto axeitado. 20% 
Coñece os teoremas do factor e do resto e 
aplícaos nun contexto adecuado. 10% 
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. 30% 
 

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 

4 b 
f 

B2.10. Ecuacións de segundo 
grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos 
métodos. 
B2.11. Resolución de ecuacións 
sinxelas de grao superior a dous. 
B2.12. Resolución de sistemas 
de dúas ecuacións lineais con 
dúas incógnitas 
B2.13. Resolución de problemas 
mediante a utilización de 
ecuacións e sistemas de 
ecuacións. 

B2.4. Resolver 
problemas da vida 
cotiá nos que se precise 
a formulación e a 
resolución de 
ecuacións de primeiro 
e segundo grao, 
ecuacións sinxelas de 
grao maior que dous e 
sistemas de dúas 
ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación 
alxébricas, gráficas ou 
recursos tecnolóxicos, 
valorando e 
contrastando os 
resultados obtidos. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha 
situación da vida cotiá mediante ecuacións e 
sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta 
criticamente o resultado obtido. 
- Ecuacións de segundo grao. 10% 
- Ecuacións polinómicas de grao maior que dous. 
25% 
- Resolución de problemas con ecuacións 
polinómicas. 20% 
- Sistemas de ecuacións. 25% 
- Resolución de problemas con sistemas de 
ecuacións. 20% 

CMCCT 

 
BLOQUE 3    XEOMETRÍA 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

5 b 
e 
f 
g 
l 

B3.1. Teorema de Tales. División 
dun segmento en partes 
proporcionais. Aplicación á 
resolución de problemas. 
B3.2. Xeometría do plano. 

B3.1. Calcular 
(ampliación ou 
redución) as 
dimensións reais de 
figuras dadas en 

MACB3.1.1. Calcula dimensións reais de 
medidas de lonxitudes e de superficies en 
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 5% 

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
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n B3.3. Xeometría do espazo: 
poliedros e corpos de revolución. 
B3.4. Xeometría do espazo: áreas e 
volumes. 
B3.5. Uso de ferramentas 
pedagóxicas adecuadas, entre elas 
as tecnolóxicas, para estudar 
formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 
B3.6. Translacións, xiros e 
simetrías no plano. 
B3.7. Xeometría do espazo. 
Elementos de simetría nos 
poliedros e corpos de revolución. 
B3.8. A esfera. Interseccións de 
planos e esferas. 
B3.9. O globo terráqueo. 
Coordenadas xeográficas e fusos 
horarios. Latitude e lonxitude dun 
punto. 

mapas ou planos, 
coñecendo a escala. 
B3.2. Utilizar o 
teorema de Tales e as 
fórmulas usuais para 
realizar medidas 
indirectas de 
elementos 
inaccesibles. 
B3.3. Recoñecer e 
describir os 
elementos e as 
propiedades 
características das 
figuras planas, os 
corpos xeométricos 
elementais e as súas 
configuracións 
xeométricas. 
B3.4. Obter as 
medidas de 
lonxitudes, áreas e 
volumes dos corpos 
elementais, de 
exemplos tomados da 
vida real, 
representacións 
artísticas como 
pintura ou 
arquitectura, ou da 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 
B3.5. Recoñecer as 
transformacións que 
levan dunha figura a 
outra mediante 
movemento no plano, 
aplicar eses 
movementos e 
analizar deseños 
cotiáns, obras de arte 
e configuracións 
presentes na 
natureza . 
B3.6. Identificar 
centros, eixes e 
planos de simetría de 
figuras planas, 
poliedros e corpos de 
revolución. 
B3.7. Interpretar o 
sentido das 
coordenadas 
xeográficas e a súa 
aplicación na 
localización de 
puntos 

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. 5% 
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.5% 
MACB3.2.4. Manexa as relacións entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan ou por 
paralelas cortadas por unha secante, e resolve 
problemas xeométricos sinxelos. 5% 
MACB3.3.1. Coñece as propiedades dos puntos 
da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun 
ángulo, e utilízaas para resolver problemas 
xeométricos sinxelos.5% 
MACB3.3.2. Identifica e describe os elementos 
e as propiedades das figuras planas, os 
poliedros e os corpos de revolución principais, 
utilizando a linguaxe con propiedade para 
referirse aos elementos principais. 5% 
MACB3.4.1. Calcula o perímetro e a área de 
polígonos e de figuras circulares en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas.30% 
MACB3.4.2. Calcula áreas e volumes de 
poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos 
para resolver problemas contextualizados. 30% 
MACB3.5.1. Identifica os elementos máis 
característicos dos movementos no plano 
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou en 
obras de arte. 2% 
MACB3.5.2. Xera creacións propias mediante a 
composición de movementos, empregando 
ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 
2% 
MACB3.6.1. Identifica centros, eixes e planos 
de simetría en figuras planas, en poliedros, na 
natureza, na arte e nas construcións humanas. 
2% 
MACB3.7.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o 
Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, 
e é capaz de situar un punto sobre o globo 
terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa 
lonxitude. 4% 
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BLOQUE 4   FUNCIÓNS 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

6 b 
f 
g 

B4.1. Análise e descrición 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos do ámbito 
cotián e doutras materias. 

B4.1. Coñecer os 
elementos que 
interveñen no estudo 
das funcións e a súa 

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha 
función dada graficamente e asocia enunciados 
de problemas contextualizados a gráficas. 10% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
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B4.2. Análise dunha situación a 
partir do estudo das características 
locais e globais da gráfica 
correspondente. 
B4.3. Análise e comparación de 
situacións de dependencia 
funcional dadas mediante táboas e 
enunciados. 
B4.4. Utilización de calculadoras 
gráficas e programas de 
computador para a construción e a 
interpretación de gráficas 
B4.5. Utilización de modelos 
lineais para estudar situacións 
provenientes de diferentes ámbitos 
de coñecemento e da vida cotiá, 
mediante a confección da táboa, a 
representación gráfica e a 
obtención da expresión alxébrica. 
B4.6. Expresións da ecuación da 
recta. 
B4.7. Funcións cuadráticas. 
Representación gráfica. Utilización 
para representar situacións da vida 
cotiá. 

representación 
gráfica. 
B4.2. Identificar 
relacións da vida 
cotiá e doutras 
materias que poden 
modelizarse 
mediante unha 
función lineal, 
valorando a 
utilidade da 
descrición deste 
modelo e dos seus 
parámetros, para 
describir o 
fenómeno analizado. 
B4.3. Recoñecer 
situacións de 
relación funcional 
que necesitan ser 
descritas mediante 
funcións 
cuadráticas, 
calculando os seus 
parámetros e as súas 
características 

MAB B4.1.2. Identifica as características máis 
salientables dunha gráfica interpretándoas dentro 
do seu contexto. 20% 
MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun 
enunciado contextualizado, describindo o 
fenómeno exposto. 10% 
MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións 
analíticas a funcións dadas graficamente. 10% 
MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o 
comportamento do fenómeno que representa 
unha gráfica e a súa expresión alxébrica. 10% 
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. 10% 
MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da 
función lineal asociada a un enunciado e 
represéntaa. 10% 
MACB4.3.1. Calcula os elementos 
característicos dunha función polinómica de grao 
2 e represéntaa graficamente. 10% 
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. 10% 
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BLOQUE 5   ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

7 b 
e 
f 

B5.1. Fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Poboación e mostra. 
Variables estatísticas: 
cualitativas, discretas e 
continuas. 
B5.2. Métodos de selección 
dunha mostra estatística. 
Representatividade dunha 
mostra. 
B5.3. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. 
B5.4. Gráficas estatísticas. 
B5.5. Parámetros de posición: 
cálculo, interpretación e 
propiedades. 
B5.6. Parámetros de dispersión: 
cálculo, interpretación e 
propiedades. 
B5.7. Diagrama de caixa e 
bigotes. 
B5.8. Interpretación conxunta da 
media e a desviación típica. 
B5.9. Identificación das fases e 
tarefas dun estudo estatístico. 
Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, con 
interpretación da información e 
detección de erros e 
manipulacións. 
B5.10. Utilización de calculadora 
e outros medios tecnolóxicos 
axeitados para a análise, a 
elaboración e a presentación de 

B5.1. Elaborar 
informacións 
estatísticas para 
describir un conxunto 
de datos mediante 
táboas e gráficas 
adecuadas á situación 
analizada, xustificando 
se as conclusións son 
representativas para a 
poboación estudada. 
B5.2. Calcular e 
interpretar os 
parámetros de posición 
e de dispersión dunha 
variable estatística para 
resumir os datos e 
comparar distribucións 
estatísticas. 
B5.3. Analizar e 
interpretar a 
información estatística 
que aparece nos 
medios de 
comunicación, 
valorando a súa 
representatividade e a 
súa fiabilidade. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e 
xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados. 5% 
MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha 
mostra a través do procedemento de selección, 
en casos sinxelos. 5% 
MACB5.1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa 
continua, e pon exemplos. 5% 
MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, 
relaciona os tipos de frecuencias e obtén 
información da táboa elaborada. 25% 
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. 10% 
MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de 
posición (media, moda, mediana e cuartís) 
dunha variable estatística para proporcionar un 
resumo dos datos. 10% 
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. 10% 
MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado 
para describir, analizar e interpretar información 
estatística dos medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá. 10% 
MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios 
tecnolóxicos para organizar os datos, xerar 

CMCCT 
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CMCCT 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
CD 
 
 



32 

informes e documentos sobre 
informacións estatísticas nos 
medios de comunicación. 

gráficos estatísticos e calcular parámetros de 
tendencia central e dispersión. 
MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para 
comunicar información resumida e relevante 
sobre unha variable estatística analizada. 20% 

 
CD 

8 b 
f 
g 

B5.11. Experiencias aleatorias. 
Sucesos e espazo mostral. 
B5.12. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace. 
Diagramas de árbore sinxelos. 
Permutacións; factorial dun 
número. 
B5.13. Utilización da 
probabilidade para tomar 
decisións fundamentadas en 
diferentes contextos. 

B5.4. Estimar a 
posibilidade de que 
aconteza un suceso 
asociado a un 
experimento aleatorio 
sinxelo, calculando a 
súa probabilidade a 
partir da súa frecuencia 
relativa, a regra de 
Laplace ou os 
diagramas de árbore, e 
identificando os 
elementos asociados ao 
experimento 

MACB5.4.1. Identifica os experimentos 
aleatorios e distíngueos dos deterministas. 10% 
MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para 
describir e cuantificar situacións relacionadas co 
azar. 10% 
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. 
60% 
MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en 
conta as probabilidades das distintas opcións en 
situacións de incerteza. 20% 

CMCCT 
 
CMCCT 
CCL 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CSIEE 

 
 
Competencias clave: • Comunicación lingüística (CCL). • Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). • Competencia dixital (CD). • Aprender a 
aprender (CAA). • Competencias sociais e cívicas (CSC). • Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE). • Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS APLICADAS 
 
BLOQUE 1  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

f 
h 

B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas 

B1.1. Expresar 
verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso 
seguido na resolución 
dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 
CMCCT 

e 
f 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por 
casos particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
nterpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de solucións 
do problema 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

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. 

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

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

b 
e 
f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

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. 
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. 

CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

f 
h 

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

B1.5. Elaborar e 
presentar informes sobre 
o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos 
procesos de 
investigación 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

CCL 
CMCCT 
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a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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. 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 
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. 
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas. 
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
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. 

CMCCT 
CSC 
 
CMCCT 
CSIEE 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 

e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 
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. 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 
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. 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 
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b 
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B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico 

B1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante a 
resolución de situacións 
descoñecidas. 

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. 

CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

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

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. 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión d 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 

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 

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. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
da calculadora científica para a elaboración de 
táboas de valores. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
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– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

comprensión de 
conceptos matemáticos 
ou á resolución de 
problemas. 

problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. . 
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CMCCT 

a 
b 
f 
g 
e 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración  de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

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. 

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. 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
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 
establecendo pautas de mellora. 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas. 
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BLOQUE 2  NÚMEROS E ÁLXEBRA 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

1 e 
f 
g 

B2.1. Números decimais e 
racionais. Transformación de 
fraccións en decimais e viceversa. 
Números decimais exactos e 
periódicos. Fracción xeratriz. 
B2.2. Operacións con fraccións e 
decimais. Cálculo aproximado e 
redondeo. Cifras significativas. 
Erro absoluto e relativo. 
B2.3. Potencias de números 
racionais con expoñente enteiro. 
Significado e uso. 
B2.4. Potencias de base 10. 
Aplicación para a expresión de 
números moi pequenos. 
Operacións con números 
expresados en notación científica. 
B2.5. Xerarquía de operacións. 
B2.6. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou otros 
medios tecnolóxicos. 

B2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais e 
decimais para operar 
con eles, utilizando 
a forma de cálculo e 
notación adecuada, 
para resolver 
problemas da vida 
cotiá, e presentar os 
resultados coa 
precisión requirida. 

MAPB2.1.1. Recoñece distintos tipos de 
números (naturais, enteiros e racionais), indica o 
criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos 
para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 10% 
MAPB2.1.2. Aplica as propiedades das potencias 
para simplificar fraccións cuxos numeradores e 
denominadores son produtos de potencias. 5% 
MAPB2.1.3. Distingue, ao achar o decimal 
equivalente a unha fracción, entre decimais 
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica 
neste caso o grupo de decimais que se repiten ou 
forman período. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 15% 
MAPB2.1.4. Expresa números moi grandes e 
moi pequenos en notación científica, opera con 
eles, con e sen calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados. 15% 
MAPB2.1.5. Expresa o resultado dun problema 
utilizando a unidade de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándoo se é 
necesario coa marxe de erro ou a precisión que 
se requiran, de acordo coa natureza dos datos. 
10% 
MAPB2.1.6. Calcula o valor de expresións 
numéricas de números enteiros, decimais e 
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fraccionarios mediante as operacións elementais 
e as potencias de expoñente enteiro, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 10% 
MAPB2.1.7. Emprega números racionais para 
resolver problemas da vida cotiá e analiza a 
coherencia da solución. 30% 
MAPB2.1.8. Aplica axeitadamente técnicas de 
truncamento e redondeo en problemas 
contextualizados, recoñecendo os erros de 
aproximación en cada caso para determinar o 
procedemento máis axeitado. 5% 

 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 

2 b 
f 

B2.7. Investigación de 
regularidades, relacións e 
propiedades que aparecen en 
conxuntos de números. Expresión 
usando linguaxe alxébrica. 
B2.8. Sucesións numéricas. 
Sucesións recorrentes Progresións 
aritméticas e xeométricas. 

B2.2. Obter e 
manipular 
expresións 
simbólicas que 
describan sucesións 
numéricas, 
observando 
regularidades en 
casos sinxelos que 
inclúan patróns 
recursivos 

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión 
numérica recorrente usando a lei de formación a 
partir de termos anteriores. 10% 
MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou 
fórmula para o termo xeral dunha sucesión 
sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 
20% 
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. 40% 
MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza 
recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a estas. 30% 
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3 b 
f 

B2.9. Transformación de 
expresións alxébricas. Igualdades 
notables. Operacións elementais 
con polinomios. Factorizacións 
sinxelas de polinomios. 

B2.3. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para expresar unha 
propiedade ou 
relación dada 
mediante un 
enunciado, 
extraendo a 
información 
salientable e 
transformándoa. 

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios 
e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 60% 
MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades 
notables correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas 
nun contexto axeitado. 20% 
MACB2.3.3. Factoriza polinomios mediante o 
uso combinado de identidades notables e 
extracción do factor común. 20% 
 

CMCCT 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

4 f 
g 
h 

B2.10. Ecuacións de segundo grao 
cunha incógnita. Resolución por 
distintos métodos. 
B2.11. Resolución de ecuacións 
sinxelas de grao superior a dous. 
B2.12. Resolución de sistemas de 
dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas 
B2.13. Resolución de problemas 
mediante a utilización de ecuacións 
e sistemas de ecuacións. 

B2.4. Resolver 
problemas da vida 
cotiá nos que se 
precise a 
formulación e a 
resolución de 
ecuacións de 
primeiro e segundo 
grao, ecuacións 
sinxelas de grao 
maior que dous e 
sistemas de dúas 
ecuacións lineais 
con dúas incógnitas, 
aplicando técnicas 
de manipulación 
alxébricas, gráficas 
ou recursos 
tecnolóxicos, 
valorando e 
contrastando os 
resultados obtidos. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha 
situación da vida cotiá mediante ecuacións e 
sistemas de ecuacións, resólveas mediante 
procedementos alxébricos e gráficos, e interpreta 
criticamente o resultado obtido. 
- Ecuacións. 35% 
- Resolución de problemas con ecuacións 
polinómicas. 20% 
- Sistemas de ecuacións. 25% 
- Resolución de problemas con sistemas de 
ecuacións. 20% 
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BLOQUE 3    XEOMETRÍA 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

5 e 
f 
l 
n 

B3.1. Teorema de Tales. División 
dun segmento en partes 
proporcionais. Aplicación á 
resolución de problemas. 
B3.2. Xeometría do plano: 
mediatriz dun segmento e bisectriz 
dun ángulo; ángulos e as súas 
relacións; perímetros e áreas de 
polígonos; lonxitudes e áreas de 
figuras circulares. Propiedades. 
B3.3. Xeometría do espazo: 
poliedros e corpos de revolución; 
áreas e volumes. 
B3.4. Uso de ferramentas 
pedagóxicas adecuadas, entre elas 
as tecnolóxicas, para estudar 
formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 
B3.5. Translacións, xiros e 
simetrías no plano. 
B3.6. O globo terráqueo. 
Coordenadas xeográficas. Latitude 
e lonxitude dun punto. 

B3.1. Calcular 
(ampliación ou 
redución) as 
dimensións reais de 
figuras dadas en 
mapas ou planos, 
coñecendo a escala. 
B3.2. Utilizar o 
teorema de Tales e as 
fórmulas usuais para 
realizar medidas 
indirectas de 
elementos 
inaccesibles e para 
obter medidas de 
lonxitudes, de 
exemplos tomados na 
vida real, de 
representacións 
artísticas como 
pintura ou 
arquitectura, ou da 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 
B3.3. Recoñecer e 
describir os 
elementos e as 
propiedades 
características das 
figuras planas, os 
corpos xeométricos 
elementais e as súas 
configuracións 
xeométricas. 
B3.4. Obter as 
medidas de 
lonxitudes, áreas e 
volumes dos corpos 
elementais, de 
exemplos tomados da 
vida real, 
representacións 
artísticas como 
pintura ou 
arquitectura, ou da 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 
B3.5. Recoñecer as 
transformacións que 
levan dunha figura a 
outra mediante 
movemento no plano, 
aplicar eses 
movementos e 
analizar deseños 
cotiáns, obras de arte 
e configuracións 
presentes na 
natureza . 
B3.6. Interpretar o 
sentido das 
coordenadas 

MAPB3.1.1. Calcula dimensións reais de 
medidas de lonxitudes e de superficies en 
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 8% 
MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes 
proporcionais a outros dados, e establece 
relacións de proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes. 5% 
MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes 
e, en situacións de semellanza, utiliza o 
teorema de Tales para o cálculo indirecto de 
lonxitudes en contextos diversos.10% 
MAPB3.2.3. Manexa as relacións entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan ou por 
paralelas cortadas por unha secante, e resolve 
problemas xeométricos sinxelos nos que 
interveñen ángulos. 4% 
MAPB3.3.1. Coñece as propiedades dos puntos 
da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun 
ángulo, e utilízaas para resolver problemas 
xeométricos sinxelos.4% 
MAPB3.4.1. Calcula o perímetro e a área de 
polígonos e de figuras circulares en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas.28% 
MAPB3.4.2. Calcula áreas e volumes de 
poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos 
para resolver problemas contextualizados. 32% 
MAPB3.5.1. Identifica os elementos máis 
característicos dos movementos no plano 
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou en 
obras de arte. 2% 
MAPB3.5.2. Xera creacións propias mediante a 
composición de movementos, empregando 
ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 
2% 
MAPB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o 
Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, 
e é capaz de situar un punto sobre o globo 
terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa 
lonxitude. 5% 
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xeográficas e a súa 
aplicación na 
localización de 
puntos 

 
BLOQUE 4   FUNCIÓNS 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

6 b 
e 
f 
g 
h 

B4.1. Análise e descrición 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos do ámbito 
cotián e doutras materias. 
B4.2. Análise dunha situación a 
partir do estudo das características 
locais e globais da gráfica 
correspondente. 
B4.3. Análise e comparación de 
situacións de dependencia 
funcional dadas mediante táboas e 
enunciados. 
B4.4. Utilización de calculadoras 
gráficas e programas de 
computador para a construción e a 
interpretación de gráficas 
B4.5. Utilización de modelos 
lineais para estudar situacións 
provenientes de diferentes ámbitos 
de coñecemento e da vida cotiá, 
mediante a confección da táboa, a 
representación gráfica e a 
obtención da expresión alxébrica. 
B4.6. Expresións da ecuación da 
recta. 
B4.7. Funcións cuadráticas. 
Representación gráfica. Utilización 
para representar situacións da vida 
cotiá. 

B4.1. Coñecer os 
elementos que 
interveñen no estudo 
das funcións e a súa 
representación 
gráfica. 
B4.2. Identificar 
relacións da vida 
cotiá e doutras 
materias que poden 
modelizarse 
mediante unha 
función lineal, 
valorando a 
utilidade da 
descrición deste 
modelo e dos seus 
parámetros, para 
describir o 
fenómeno analizado. 
B4.3. Recoñecer 
situacións de 
relación funcional 
que necesitan ser 
descritas mediante 
funcións 
cuadráticas, 
calculando os seus 
parámetros e as súas 
características 

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha 
función dada graficamente e asocia enunciados 
de problemas contextualizados a gráficas. 10% 
MAB B4.1.2. Identifica as características máis 
salientables dunha gráfica interpretándoas dentro 
do seu contexto. 20% 
MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun 
enunciado contextualizado, describindo o 
fenómeno exposto. 10% 
MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións 
analíticas a funcións dadas graficamente. 10% 
MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o 
comportamento do fenómeno que representa 
unha gráfica e a súa expresión alxébrica. 10% 
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. 10% 
MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da 
función lineal asociada a un enunciado e 
represéntaa. 10% 
MACB4.3.1. Calcula os elementos 
característicos dunha función polinómica de grao 
2 e represéntaa graficamente. 10% 
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. 10% 
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BLOQUE 5   ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

7 b 
e 
f 

B5.1. Fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Poboación e mostra. 
Variables estatísticas: 
cualitativas, discretas e 
continuas. 
B5.2. Métodos de selección 
dunha mostra estatística. 
Representatividade dunha 
mostra. 
B5.3. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. 
B5.4. Gráficas estatísticas: 
construción e interpretación. 
B5.5. Parámetros de posición: 
media, moda, mediana e cuartís.  
Cálculo, interpretación e 
propiedades. 

B5.1. Elaborar 
informacións 
estatísticas para 
describir un conxunto 
de datos mediante 
táboas e gráficas 
adecuadas á situación 
analizada, xustificando 
se as conclusións son 
representativas para a 
poboación estudada. 
B5.2. Calcular e 
interpretar os 
parámetros de posición 
e de dispersión dunha 
variable estatística para 
resumir os datos e 
comparar distribucións 
estatísticas. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e 
xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados. 5% 
MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha 
mostra a través do procedemento de selección, 
en casos sinxelos. 5% 
MACB5.1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa 
continua, e pon exemplos. 5% 
MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, 
relaciona os tipos de frecuencias e obtén 
información da táboa elaborada. 25% 
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. 10% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
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B5.6. Parámetros de dispersión: 
rango, percorrido intercuartílico e 
desviación típica. Cálculo e 
interpretación. 
B5.7. Diagrama de caixa e 
bigotes. 
B5.8. Interpretación conxunta da 
media e a desviación típica. 
B5.9. Aplicacións informáticas 
que faciliten o tratamento de 
datos estatísticos. 

B5.3. Analizar e 
interpretar a 
información estatística 
que aparece nos 
medios de 
comunicación, 
valorando a súa 
representatividade e a 
súa fiabilidade. 

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de 
posición (media, moda, mediana e cuartís) 
dunha variable estatística para proporcionar un 
resumo dos datos. 10% 
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. 10% 
MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado 
para describir, analizar e interpretar información 
estatística dos medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá. 10% 
MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios 
tecnolóxicos para organizar os datos, xerar 
gráficos estatísticos e calcular parámetros de 
tendencia central e dispersión. 
MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para 
comunicar información resumida e relevante 
sobre unha variable estatística analizada. 20% 

 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

 
Competencias clave: • Comunicación lingüística (CCL). • Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). • Competencia dixital (CD). • Aprender a 
aprender (CAA). • Competencias sociais e cívicas (CSC). • Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE). • Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS ACADÉMICAS 
 
BLOQUE 1  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

f 
h 

B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas 

B1.1. Expresar 
verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso 
seguido na resolución 
dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 
CMCCT 

e 
f 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por 
casos particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
nterpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de solucións 
do problema 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

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. 

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

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

b 
e 
f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

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. 
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. 

CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

f 
h 

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

B1.5. Elaborar e 
presentar informes sobre 
o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos 
procesos de 
investigación 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

CCL 
CMCCT 

a 
b 
c 
d 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 

B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización en 
contextos da realidade 

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

CMCCT 
CSC 
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e 
f 
g 

matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou 
probabilísticos) a partir 
da identificación de 
problemas en situacións 
problemáticas da 
realidade. 

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. 
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas. 
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
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. 

CMCCT 
CSIEE 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 

e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 
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. 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 
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. 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

CMCCT 
CSIEE   
CSC 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT  
 
 
CMCCT 
CAA   
CCEC 
 
 
CSC 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico 

B1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante a 
resolución de situacións 
descoñecidas. 

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. 

CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

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

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. 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión d 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

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 

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. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
da calculadora científica para a elaboración de 
táboas de valores. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

CMCCT 
CD 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
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– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

ou á resolución de 
problemas. 

interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. . 

 
 
CMCCT 

a 
b 
f 
g 
e 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración  de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

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. 

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. 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
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 
establecendo pautas de mellora. 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas. 

CCL 
CD 
 
 
 
 
CCL 
 
 
CD 
CAA 
 
 
 
 
CD 
CSC 
CSIEE 
 

 
BLOQUE 2  NÚMEROS E ÁLXEBRA 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
f 
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.1. Recoñecemento de números 
que non poden expresarse en forma 
de fracción. Números irracionais. 
B2.2. Representación de números 
na recta real. Intervalos. 
B2.3. Interpretación e utilización 
dos números reais, as operacións e 
as propiedades características en 
diferentes contextos, elixindo a 
notación e a precisión máis 
axeitadas en cada caso. 
B2.4. Potencias de expoñente 
enteiro ou fraccionario e radicais 
sinxelos. Relación entre potencias 
e radicais. 
B2.5. Operación e propiedades das 
potencias e dos radicais. 
B2.6. Xerarquía das operacións. 
B2.7. Logaritmos. Definición e 
propiedades. 
 
 
B2.9. Manipulación de expresións 
alxébricas. Utlización de 
igualdades notables. 
B2.10. Polinomios. Raíces e 
factorización. 
B2.11. Fraccións alxébricas. 
Simplificación e operacións. 
 

B2.1. Coñecer os 
tipos de números e 
interpretar o 
significado 
dalgunhas 
propiedades máis 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2.2.Utilizar os 
tipos de números e 
operacións, xunto 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de 
números (naturais, enteiros, racionais e 
irracionais), indica o criterio utilizado para a súa 
distinción e utilízaos para representar e 
interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 5% 
MACB2.1.2. Aplica propiedades características 
dos números ao utilizalos en contextos de 
resolución de problemas. 5% 
MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 5% 
MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e 
moi pequenos en notación científica, opera con 
eles, con e sen calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados. 5% 
MACB2.1.6. 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. 15% 
MACB2.1.7. Emprega números racionais para 
resolver problemas da vida cotiá e analiza a 
coherencia da solución. 5% 
MACB2.1.8. Factoriza expresións numéricas 
sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas 
simplificando os resultados. 20% 
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando 
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 

CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
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B2.12.Ecuacións de primeiro e 
segundo grao, de grao superior a 
dous, logarítmicas e exponenciais, 
radicais e coa x no denominador. 
B2.13.  Resolución de problemas 
cotiáns e doutras áreas de 
coñecemento mediante ecuacións. 

coas súas 
propiedaes, para 
recoller, transformar 
e intercambiar 
información, e 
resolver problemas 
relacionados coa 
vida diaria e con 
outras materias do 
ámbito educativo. 
 

calculadora ou programas informáticos, e 
utilizando a notación máis axeitada. 5% 
MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente 
e xulga se os resultados obtidos son razoables. 
2% 
MACB2.2.3. Establece as relacións entre 
radicais e potencias, opera aplicando as 
propiedades necesarias e resolve problemas 
contextualizados. 5% 
MACB2.2.4. Calcula logaritmos sinxelos a partir 
da súa definición ou mediante a aplicación das 
súas propiedades, e resolve problemas sinxelos. 
20% 
MACB2.2.5. Compara, ordena, clasifica e 
representa distintos tipos de números sobre a 
recta numérica utilizando diversas escalas. 3% 
MACB2.2.6. Resolve problemas que requiran 
propiedades e conceptos específicos dos 
números. 5% 

 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 

2 b 
f 

B2.14. Inecuacións de primeiro e 
segundo grao. Interpretación 
gráfica. Sistemas de inecuacións. 
B2.15. Resolución de problemas 
cotiáns e doutras áreas de 
coñecemento mediante inecuacións 
ou sistemas de inecuacións. 

B2.3. Construir e 
interpretar 
expresións 
alxébricas, 
utilizando con 
destreza a linguaxe 
alxébrica, as súas 
operacións e as súas 
propiedades. 

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso 
da linguaxe alxébrica. 10% 
MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e 
factorízao utilizando a regra de Ruffini ou outro 
medio máis axeitado. 35% 
MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, 
igualdades notables e fraccións alxébricas 
sinxelas. 55% 

CMCCT 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 

b 
f 

B2.16. Sistemas de ecuacións 
lineais, logarítmicos e 
exponenciais, e sistemas con 
algunha ecuación non lineal. 
B2.17.  Resolución de problemas 
cotiáns e doutras áreas de 
coñecemento mediante sistemas de 
ecuacións. 
 

B2.3. Construir e 
interpretar 
expresións 
alxébricas, 
utilizando con 
destreza a linguaxe 
alxébrica, as súas 
operacións e as súas 
propiedades. 
 
B2.4. Representar e 
analizar situacións e 
relacións 
matemáticas 
utilizando 
inecuacións, 
ecuacións e sistemas 
para resolver 
problemas 
matemáticos e de 
contextos reais. 
 

MACB2.3.4.  Fai uso da descomposición 
factorial para a resolución de ecuacións de grao 
superior a dous. 5% 
MACB2.4.1. Resolve ecuacións de primeiro e 
segundo grao, de grao superior a dous, 
logarítmicas e exponenciais, radicais e coa x no 
denominador. 35% 
MACB2.4.2. Resolve inecuacións de primeiro e 
segundo grao, e sistemas de inecuacións. 20% 
MACB2.4.3. Resolve sistemas de ecuacións 
lineais, logarítmicos e exponenciais, e sistemas 
con algunha ecuación non lineal. 30% 
MACB2.4.4. Formula alxébricamente as 
restricións indicadas nunha situación da vida 
real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, 
ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados 
obtidos. 10% 
 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 

 
BLOQUE 3    XEOMETRÍA 
 
Unid
ad 
didác
tica 

Ob
xe
cti
vo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. 
 
 
 

Compete
n cias 
clave 

6 b 
e 
f 
l 

B3.1. Medidas  de ángulos no 
sistema sesaxesimal e en radiáns. 
B3.2. Razóns trigonométricas. 
Relacións entre elas. Relacións 
métricas nos triángulos. 
B3.3. Aplicación dos 
coñecementos xeométricos á 
resolución de problemas métricos 
no mundo físico. 

B3.1. Utilizar as 
medidas angulares 
dos sistemas 
métricos 
sesaxesimal e 
internacional, así 
como as relacións e 
as razóns da 
trigonometría 
elemental, para 
resolver problemas 

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da 
trigonometría básica para resolver problemas 
empregando medios tecnolóxicos, de ser 
preciso, para realizar os cálculos. 15% 
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. 30% 

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CD 
 
 
 
CMCCT 
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trigonométricos en 
contextos reais. 
B3.2. Calcular 
magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas 
a partir de situacións 
reais, empregando 
os instrumentos, as 
técnicas ou fórmulas 
máis adecuadas, e 
aplicando as 
unidades de medida. 

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as 
razóns trigonométricas e as súas relacións. 
30% 
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. 25% 

 
CMCCT 
 

7 e 
f 
 

B3.4. Iniciación a xeometría 
analítica no plano: coordenadas. 
Vectores. Ecuacións da recta. 
Paralelismo e perpendicularidade. 
B3.5. Aplicacións informáticas de 
xeometría dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas. 
 

B3.3. Coñecer e 
utilizar os conceptos 
e os procedementos 
básicos da 
xeometría analítica 
plana para 
representar, 
describir e analizar 
formas e 
configuracións 
xeométricas 
sinxelas. 

MACB3.3.1. Establece correspondencias 
analíticas entre as coordenadas de puntos e 
vectores. 15% 
MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous 
puntos e o módulo dun vector. 15% 
MACB3.3.3. Coñece o significado de 
pendente dunha recta e diferentes formas de 
calculala. 10% 
MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta 
de varias formas, en función dos datos 
coñecidos. 25% 
MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións 
da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo 
analítico das condicións de incidencia, 
paralelismo e perpendicularidade. 30% 
MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos 
interactivos para crear figuras xeométricas e 
observar as súas propiedades e as súas 
características. 5% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CD 
 
 

 
BLOQUE 4   FUNCIÓNS 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

8 a 
f 
g 

B4.1. Interpretación dun fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
unha táboa, unha gráfica ou unha 
expresión analítica. Análise de 
resultados. 
B4.2. Funcións elementais (lineal, 
cuadrática, proporcionalidade 
inversa, exponencial e logarítmica, 
e definidas en anacos). 
Características e parámetros. 
B4.3. Taxa de variación media 
como medida da variación dunha 
función nun intervalo. 
B4.4. Utilización de calculadoras 
gráficas e software específico para 
a construcción e interpretación de 
gráficas. 

B4.1. Identificar 
relacións 
cuantitativas nunha 
situación, 
determinar o tipo de 
función que pode 
representalas, e 
aproximar e 
interpretar a taxa de 
variación media a 
partir dunha gráfica 
ou de datos 
numéricos ou 
mediante o estudo 
dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

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. 10% 
MACB4.1.2. Explica e representa gráficamente 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. 25% 
MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula 
parámetros característicos de funcións 
elementais. 25% 
MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións 
sobre un fenómeno a partir do comportamento 
dunha gráfica ou dos valores dunha táboa. 10% 
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. 15% 
MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 
definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 
15% 

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
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BLOQUE 5   ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

9 b 
e 
f 
g 

B5.1. Introdución á 
combinatoria: combinacións, 
variacións e permutacións. 
B5.2. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace e 
outras técnicas de reconto. 
B5.3. Probabilidade simple e 
composta. Sucesos dependentes e 
independentes. 
B5.4. Experiencias aleatorias 
compostas. Utilización de táboas 
de continxencia e diagramas de 
árbore para a asignación de 
probabilidades. 
B5.5. Probabilidade 
condicionada. 
 

B5.1. Resolver 
situacións e problemas 
da vida cotiá aplicando 
os conceptos do 
cálculo de 
probabilidades e as 
técnicas de reconto 
axeitadas. 
B5.2. Calcular 
probabilidades simples 
ou compostas 
aplicando a regra de 
Laplace, os diagramas 
de árbore, as táboas de 
continxencia e outras 
técnicas combinatorias. 

MACB5.1.1. Aplica en problemas 
contextualizados os conceptos de variación, 
permutación e combinación. 10% 
MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e 
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a 
terminoloxía axeitada para describir sucesos. 
3% 
MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades na resolución de situacións e 
problemas da vida cotiá. 10% 
MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas 
sobre os resultados de experimentos aleatorios e 
simulacións. 3% 
MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza 
estratexias de reconto sinxelas e técnicas 
combinatorias. 10% 
MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos utilizando, especialmente, 
os diagramas de árbore ou as táboas de 
continxencia. 5% 
MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos 
asociados á probabilidade condicionada. 10% 
MACB5.2.4. Analiza matemáticamente algún 
xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas 
regras e calculando as probabilidades adecuadas. 
5% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 
 
  
 
 

10 b 
e 
f 
g 
h 

B5.6. Utilización do vocabulario 
adecuado para describir e 
cuantificar situacións 
relacionadas co azar e a 
estatística. 
B5.7. Identificación das fases e 
as tarefas dun estudo estatístico. 
B5.8. Gráficas estatísticas: tipos 
de gráficas. Análise crítica de 
táboas e gráficas estatísticas nos 
medios de comunicación e en 
fontes públicas oficiais. 
Detección de falacias. 
B5.9. Medidas de centralización 
e dispersión: interpretación, 
análise e utilización. 
B5.10. Comparación de 
distribucións mediante o uso 
conxunto de medidas de posición 
e dispersión. 
B5.11. Construción e 
interpretación de diagramas de 
dispersión. Introdución a 
correlación. 
B5.12. Aplicacións informáticas 
que faciliten o tratamento de 
datos estatísticos. 

B5.3. Utilizar o 
vocabulario axeitado 
para a descrición de 
situacións relacionadas 
co azar e a estatística, 
analizando e 
interpretando 
informacións que 
aparecen nos medios 
de comunicación e 
fontes públicas 
oficiais. 
B5.4. Elaborar e 
interpretar táboas e 
gráficos estatísticos, 
así como os 
parámetros estatísticos 
máis usuais en 
distribucións 
unidimensionais e 
bidimensionais, 
utilizando os medios 
máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora ou 
computador), e 
valorando 
cualitativamente a 
representatividade das 
mostras utilizadas. 

MACB5.3.1 Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, cuantificar e analizar situacións 
relacionadas co azar. 3% 
MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de 
táboas e gráficos estatísticos. 6% 
MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, para 
extraer informacións e elaborar conclusións. 6% 
MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos dunha distribución de datos 
utilizando os medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora ou computador). 20% 
MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e 
valora a representatividade de mostras pequenas. 
3% 
MACB5.4.5. Representa diagramas de 
dispersión e interpreta a relación entre as 
variables. 6% 

CCL 
 
 
CSIEE 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 

 
Competencias clave: • Comunicación lingüística (CCL). • Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). • Competencia dixital (CD). • Aprender a 
aprender (CAA). • Competencias sociais e cívicas (CSC). • Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE). • Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS APLICADAS 
 
BLOQUE 1  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

f 
h 

B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas 

B1.1. Expresar 
verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso 
seguido na resolución 
dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 
CMCCT 

e 
f 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por 
casos particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de solucións 
do problema 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

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. 

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

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

b 
e 
f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc 

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

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. 
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. 

CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
CAA 

f 
h 

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

B1.5. Elaborar e 
presentar informes sobre 
o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos 
procesos de 
investigación 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

CCL 
CMCCT 

a 
b 
c 
d 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 

B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización en 
contextos da realidade 

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

CMCCT 
CSC 
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e 
f 
g 

matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou 
probabilísticos) a partir 
da identificación de 
problemas en situacións 
problemáticas da 
realidade. 

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. 
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas. 
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
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. 

CMCCT 
CSIEE 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
CMCCT 

e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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 

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

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 
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. 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 
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. 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

CMCCT 
CSIEE   
CSC 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT  
 
 
CMCCT 
CAA   
CCEC 
 
 
CSC 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico 

B1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante a 
resolución de situacións 
descoñecidas. 

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. 

CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

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

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. 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión d 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

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 

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. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
da calculadora científica para a elaboración de 
táboas de valores. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

CMCCT 
CD 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
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– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

ou á resolución de 
problemas. 

interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. . 

 
 
CMCCT 

a 
b 
f 
g 
e 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración  de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas 
matemáticas. 

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. 

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. 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
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 
establecendo pautas de mellora. 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas. 

CCL 
CD 
 
 
 
 
CCL 
 
 
CD 
CAA 
 
 
 
 
CD 
CSC 
CSIEE 
 

 
BLOQUE 2  NÚMEROS E ÁLXEBRA 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
encias 
clave 

1 b 
f 
e 
g 

B2.1. Recoñecemento de números 
que non poden expresarse en forma 
de fracción. Números irracionais. 
B2.2. Diferenciación de números 
racionais e irracionais. Expresión 
decimal e representación na recta 
real. 
B2.3. Xerarquía das operacións. 
B2.4. Interpretación e utilización 
dos números reais e as operacións 
en diferentes contextos, elixindo a 
notación e a precisión máis 
axeitadas en cada caso. 
B2.5. Utilización da calculadora e 
ferramentas informáticas para 
realizar operacións con calquera 
tipo de  expresión numérica. 
Cálculos aproximados. 
B2.6. Intervalos. Significado e 
diferentes formas de expresión. 
B2.7. Proporcionalidade directa e 
inversa. Aplicación a resolución de 
problemas da vida cotiá. 
B2.8. Porcentaxes na economía. 
Aumentos e diminucións 
porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 
Interese simple e composto. 

B2.1. Coñecer e 
utilizar os tipos de 
números e 
operacións, xunto 
coas súas 
propiedades e 
aproximacións, para 
resolver problemas 
relacionados coa 
vida diaria e outras 
materias do ámbito 
educativo, 
recollendo, 
transformando e 
intercambiando 
información. 

MAPB2.1.1. Recoñece distintos tipos de 
números (naturais, enteiros, racionais e 
irracionais), indica o criterio utilizado para a súa 
distinción e utilízaos para representar e 
interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 5% 
MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, 
mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e 
utiliza a notación máis axeitada para as 
operacións de suma, resta, produto, división e 
potenciación. 30% 
MAPB2.1.3. Realiza estimacións correctamente 
e xulga se os resultados obtidos son razoables. 
5% 
MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para 
representar e operar (produtos e divisións) con 
números moi grandes o moi pequenos. 13% 
MAPB2.1.5. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 7% 
MAPB2.1.6. Compara, ordena, clasifica e 
representa os tipos de números reais, intervalos e 
semirrectas, sobre a recta numérica. 10% 
MAPB2.1.7. Apica porcentaxes a resolución de 
problemas cotiáns e financieros, e valora o 
emprego de medios tecnolóxicos cando a 
complexidade dos datos o requira. 15% 

CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
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MAPB2.1.8. Resolve problemas da vida cotiá 
nos que interveñen magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. 15% 

CMCCT 
 

2 f B2.9. Manipulación de expresións 
alxébricas. Utilización de 
igualdades notables. 
B2.10. Polinomios. Raíces e 
factorización. 

B2.2. Utilizar con 
destreza a linguaxe 
alxébrica, as súas 
operacións e as súas 
propiedades. 

MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia facendo uso 
da linguaxe alxébrica. 10% 
MAPB2.2.2. Obtén as raíces dun polinomio e 
factorízao utilizando a regra de Ruffini ou outro 
medio máis axeitado. 35% 
MAPB2.2.3. Realiza operacións de suma, resta, 
produto e división de polinomios, e utiliza 
identidades notables. 55% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

3 f 
g 
h 

B2.11. Resolución de ecuacións e 
sistemas de dúas ecuacións lineais 
con dúas incógnitas. 
B2.12. Resolución de problemas 
cotiáns mediante ecuacións e 
sistemas. 

B2.3. Representar e 
analizar situacións e 
estruturas 
matemáticas, 
utilizando ecuacións 
de distintos tipos 
para resolver 
problemas. 

MAPB2.3.1.  Fai uso da descomposición 
factorial para a resolución de ecuacións de grao 
superior a dous. 5% 
MAPB2.3.2. Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante ecuacións ou 
sistemas de ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, resólveas e interpreta o resultado 
obtido. 50% + 45% 

CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 

 
BLOQUE 3    XEOMETRÍA 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. 
 
 
 

Compet
en cias 
clave 

4 
 

e 
f 
g 
h 
 

B3.1. Figuras semellantes. 
B3.2. Teorema de Tales e de 
Pitágoras. Aplicación da 
semellanza para a obtención 
indirecta de medidas. 
B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas 
e volumes de figuras e corpos 
semellantes. 
B3.4. Resolución de problemas 
xeométricos no mundo físico: 
medida e cálculo de lonxitudes, 
áreas e volumes de diferentes 
corpos. 
B3.5. Uso de aplicacións 
informáticas de xeometría 
dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas. 

B3.1. Calcular 
magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 
partir de situacións 
reais, empregando os 
instrumentos, as 
técnicas ou fórmulas 
máis adecuadas, e 
aplicando a unidades 
de medida mais 
acorde coa situación 
descrita. 
B3.2. Utilizar 
aplicacións 
informáticas de 
xeometría dinámica, 
representando corpos 
xeométricos e 
comprobando, 
mediante interacción 
con ela, propiedades 
xeométricas. 

MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e 
técnicas apropiados para medir ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de 
figuras xeométricas, interpretado as escalas de 
medidas. 15% 
MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das 
figuras e dos corpos (simetrías, descomposición 
en figuras máis coñecidas, etc) e aplica o 
teorema de Tales, para estimar ou calcular 
medidas indirectas. 20% 
MAPB3.1.3. 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. 35% 
MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de 
lonxitude, área e volume mediante a aplicación 
do teorema de Pitágoras e a semellanza de 
triángulos. 15% 
MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos 
xeométricos máis relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos e esferas) cunha aplicación 
informática de xeometría dinámica, e comproba 
as súas propiedades xeométricas. 15% 

CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 

 
BLOQUE 4   FUNCIÓNS 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

5 b 
e 
f 
g 
h 

B4.1. Interpretación dun fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
unha táboa, unha gráfica ou unha 
expresión analítica. Análise de 
resultados. 
B4.2. Estudo de modelos 
funcionais: lineal, cuadrático, 

B4.1. Identificar 
relacións 
cuantitativas nunha 
situación, 
determinar o tipo de 
función que pode 
representalas, e 

MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre 
magnitudes que poden ser descritas mediante 
unha relación funcional, e asocia as gráficas coas 
súas correspondentes expresións alxébricas. 7% 
MAPB4.1.2. Explica e representa gráficamente o 
modelo de relación entre dúas magnitudes para 

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
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proporcionalidade inversa e 
exponencial. Descrición das súas 
características usando a linguaxe 
matemática apropiada. Aplicación 
en contextos reais. 
B4.3. Taxa de variación media 
como medida da variación dunha 
función nun intervalo. 
B4.4. Utilización de calculadoras 
gráficas e software específico para 
a construcción e interpretación de 
gráficas. 

aproximar e 
interpretar a taxa de 
variación media a 
partir dunha gráfica 
ou de datos 
numéricos ou 
mediante o estudo 
dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 
B4.2. Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de táboas e 
gráficas que 
representen 
relacións funcionais 
asociadas a 
situacións reais, 
obtendo 
informacións sobre 
o seu 
comportamento, a 
súa evolución e os 
posibles resultados 
finais. 

os casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa e exponencial. 12% 
MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula 
elementos característicos destas funcións (cortes 
cos eixes, intervalos de crecemento e 
decrecemento, máximos e mínimos, 
continuidade, simetría e periodicidade). 15% 
MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións 
sobre un fenómeno a partir da análise da gráfica 
que o describe ou dunha táboa de valores. 7% 
MAPB4.1.5. 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. 10% 
MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade inversa e 
exponenciais. 10% 
MAPB4.2.1. Interpreta críticamente datos de 
táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
9% 
MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e 
gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 
8% 
MAPB4.2.3. Describe as características máis 
importantes que se extraen dunha gráfica e sinala 
os valores puntuais ou intervalos da variable que 
as determinan, utlizando tanto lapis e papel como 
medios informáticos. 12% 
MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as 
súas gráficas correspondentes en casos sinxelos, 
e xustifica a decisión. 5% 
MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas. 
5% 

 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
 
 
 
 
CMCCT 
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BLOQUE 5   ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 
Uni
dad 
didá
ctica 

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe. Ponderación. Compet
en cias 
clave 

6 a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
m 

B5.1. Análise crítica de táboas e 
gráficas estatísticas nos medios 
de comunicación e fontes 
públicas oficiais. 
B5.2. Interpretación, análise e 
utilidade das medidas de 
centralización e dispersión. 
B5.3. Comparación de 
distribucións mediante o uso 
conxunto de medidas de posición 
e dispersión. 
B5.4. Construción e 
interpretación de diagramas de 
dispersión. Introdución a 
correlación. 
B5.5. Azar e probabilidade. 
Frecuencia dun suceso aleatorio. 
B5.6. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace. 
B5.7. Probabilidade simple e 
composta. Sucesos dependentes e 
independentes. Diagrama en 
árbore. 
B5.8. Aplicacións informáticas 
que faciliten o tratamento de 
datos estatísticos. 

B5.1 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.. 
B5.2.  Elaborar e 
interpretar táboas e 
gráficos estatísticos, 
así como os 
parámetros estatísticos 
máis usuais en 
distribucións 
unidimensionais, 
utilizando os medios 
máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora ou 
computador), e 
valorando 
cualitativamente a 

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situacións relacionadas co azar e a 
estatística. 5% 
MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas 
sobre os resultados de experimentos aleatorios e 
simulacións. 5% 
MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado 
para interpretar e comentar táboas de datos, 
gráficos estatísticos e parámetros estatísticos. 
10% 
MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a 
partir de situacións concretas próximas. 9% 
MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos 
nun estudo estatístico corresponden a unha 
variable discreta ou continua. 4% 
MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a 
partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables discretas e continuas. 10% 
MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos 
(media aritmética, percorrido, desviación típica, 
cuartís, etc) en variables discretas e continuas, 
coa axuda da calculadora ou dunha folla de 
cálculo. 25% 
MAPB5.2.4. Representa graficamente datos 
estatísticos recollidos en táboas de frecuencias, 
mediante diagramas de barras e histogramas. 

CCL 
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 representatividade das 
mostras utilizadas. 
B5.3. Calcular 
probabilidades simples 
e compostas para 
resolver problemas da 
vida cotiá, aplicando a 
regra de Laplace, os 
diagramas de árbore e 
as táboas de 
continxencia. 

7% 
MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos 
coa regra de Laplace e utiliza, especialmente, 
diagramas de árbore ou táboas de continxencia 
para o reconto de casos. 15% 
MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos nos que interveñan dúas 
experiencias aleatorias simultáneas ou 
consecutivas. 10% 

 
CMCCT 
 
  
 
CMCCT 
 
 

 
Competencias clave: • Comunicación lingüística (CCL). • Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). • Competencia dixital (CD). • Aprender a 
aprender (CAA). • Competencias sociais e cívicas (CSC). • Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE). • Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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5.- CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
Descrición do modelo competencial 
 
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen 
os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das 
competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria 
a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante 
metodoloxías de aula activas. 

 
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada 
unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes 
piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o 
axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se 
denominan descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do 
alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro descritores, cos verbos en 
infinitivo. 

 
En cada unidade didáctica, cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais, 
redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico 
da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. 
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o proxecto 
e aplicable a todas as materias e cursos da etapa. 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como 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, traballaranse 
desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado 
sexa o máis completo posible. 
Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, axudarán 
a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na 
que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren. 

 
A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, débenos 
conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas 
súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 
 
Na área de Matemáticas 
 
Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, 
facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen 
algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. 
Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a 
consecución e sostibilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais 
estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e coa visión razoada e razoable das persoas. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados 
a esta competencia: 
-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións 

para a vida futura. 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o 

que acontece arredor nosa. 
-  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
-  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos...) en situacións cotiás. 
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-  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos 
reais e en calquera materia. 

-  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
-  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 
 
Comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha 
ou varias linguas, en diversos ámbitos e de xeito individual ou colectivo. 
Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas 
ofrece unha imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a 
través das linguas con distintas finalidades. 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados 
a esta competencia: 
-  Comprender o sentido dos textos escritos. 
-  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 
-  Expresar oralmente, de xeito ordenado e clara, calquera tipo de información. 
-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 
-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de materias 

diversas. 
 
Competencia dixital 

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da 
información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, 
a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. 
 
Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na 
alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes 
necesarias hoxe en día para ser competente nun contorno dixital. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados 
a esta competencia: 
-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 
-  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 
-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
Conciencia e expresións culturais 

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, 
utilizalas como fonte de enriquecemento e gozo persoal e consideralas como parte da riqueza e o 
patrimonio dos pobos. 
 
Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e 
creadora e ao dominio daqueloutras relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder 
utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola 
participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da 
propia comunidade coma doutras comunidades. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a 
esta competencia: 
-  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 
-  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 
-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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Competencias sociais e cívicas 

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos 
e as actitudes sobre a sociedade –entendida desde as diferentes perspectivas, na súa concepción 
dinámica, cambiante e complexa–, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada 
vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para 
interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en 
conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e mediato ao individuo 
como parte dunha implicación cívica e social. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados 
a esta competencia: 
-  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
-  Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as 
ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación onde intervir ou resolver, e saber elixir, 
planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio 
propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 
Esta competencia está presente nos contornos persoal, social, escolar e laboral nos que se 
desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento 
de novas oportunidades. Constitúe igualmente o alicerce doutras capacidades e coñecementos máis 
específicos e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados 
a esta competencia: 
-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 
-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
-  Ser constante no traballo superando as dificultades. 
-  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
-  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
-  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 
-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce 
ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais. 
Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto 
esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que 
se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o estudante se sinta protagonista do 
proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de 
aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior 
contribúe a motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados 
a esta competencia: 
-  Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 
-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. 
-  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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5.1  DESCRITORES 
26.  Realizar estimacións en experimentos sinxelos calculando 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, 
xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, comprender 
o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Manexo de elementos 
matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na 
linguaxe matemática. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

-  Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
os datos e as estratexias 
apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución 
de problemas a situacións da vida 
cotiá. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Expresión: oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario axeitado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 
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Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

Comunicación noutras 
linguas 

-  Entender o contexto sociocultural 
da lingua, así como a súa historia 
para un mellor uso desta. 

-  Manter conversas noutras linguas 
sobre temas cotiáns en distintos 
contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou en materias 
diversas. 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Utilización de ferramentas 
dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para 
a construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o 
traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Respecto polas 
manifestacións culturais 
propias e alleas 

- Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural. 
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-  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución 
do pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e as manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética 
no ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Educación cívica e 
constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 
adquirir unha idea da realidade 
histórica a partir de distintas 
fontes, e identificar as implicacións 
que ten vivir nun Estado social e 
democrático de dereito 
referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da 
escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en situacións 
de convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos 
valores. 

-  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos 
máis desfavorecidos e respecto 
aos distintos ritmos e 
potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias. 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo, 
superando as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa. 
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Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
ter confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais sobre os 
intereses persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou dos proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social 
e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas... 

-  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular o 
pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora 
do pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Planificación e avaliación da 
aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e 
os pasos que se deben realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos 
resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 
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6. METODOLOXÍA 

A metodoloxía proposta nesta programación caracterízase por: 

 Partir dos coñecementos previos dos alumnos: É fundamental para unha correcta modificación 
da estrutura cognitiva dos alumnos, provocando unha asimilación dos conceptos novos sobre unha base 
sólida. Non se pode comezar a casa polo tellado. Ademais relacionar conceptos novos con cousas 
coñecidas pode provocar unha actitude favorable por parte dos alumnos e evitar que se enfronten con 
medo á materia. Por iso é conveniente realizar probas de avaliación inicial; unha ao comezo do curso e, 
segundo sexa necesario, ao comezo de cada bloque ou das propias unidades didácticas. Tales probas 
non teñen que ser escritas necesariamente, senón que poden ser preguntas lanzadas polo profesor ou 
inclusive pequenos tests. Hai que ter en conta que estas probas non sempre reflicten o que realmente 
saben os alumnos. 

 Aprendizaxe por facilitación e por descubrimento: En relación co carácter construtivo da 
aprendizaxe, pode ser beneficioso comezar con exemplos e razoamentos sinxelos que establezan 
relacións co que xa saben, e favorecer que eles mesmos poidan deducir, por exemplo mediante 
analoxías, novos conceptos e propiedades, favorecendo o descubrimento, a intuición, a construción 
persoal da aprendizaxe e desenvolvendo as competencias de autonomía persoal e aprender a aprender. 
As explicacións directas do profesor serán igualmente necesarias para facilitar o camiño do antigo ao 
novo, do exemplo á xeneralización. 

 Aproveitamento positivo dos erros: En moitas ocasións os erros están ligados coa ausencia 
dunha aprendizaxe comprensiva. As matemáticas teñen certa fama de ser unha materia esencialmente 
mecánica, baseada na repetición constante de exercicios, e aínda que é ben certo que para dominar e, 
precisamente, entender o funcionamento de determinados algoritmos hai que traballar con eles, non se 
debe perder de vista a comprensión profunda dos mesmos. Non se trata de facer por facer, senón de 
facer para entender. Ante os erros é recomendable buscar a raíz dos mesmos, aquilo que o alumno non 
chegou a comprender correctamente. 

 Variedade de actividades e recursos: Para afrontar calquera tarefa é imprescindible a 
motivación. As persoas adoitan a cansar coas actividades excesivamente rutinarias. Non saen de 
traballar para… seguir traballando, senón que buscan actividades diferentes, precisamente para cambiar 
a rutina. Dispoñer de certa variedade de actividades favorece a motivación dos alumnos e evita que 
cansen demasiado rápido. A finalidade non é entretelos, pero a labor educativa pode verse facilitada se 
conseguimos centrar a súa atención, e as novidades, os cambios, o non caer na excesiva repetición é 
un medio para conseguilo. Ademais, ter varias opcións é propio de bos estrategos. 

 Traballos individuais e en grupo: Os traballos e exercicios individuais e en grupo permiten 
desenvolver destrezas persoais, a iniciativa propia, orixinalidade, creatividade, organización persoal e 
axudan ao alumno a sentirse construtor do seu coñecemento, desenvolvendo as competencias de 
iniciativa persoal e aprender a aprender. 

 Uso de problemas: A resolución de problemas é a razón de ser das matemáticas. Hai que 
diferenciar entre exercicios e problemas. Os exercicios permiten o afianzamento dun procedemento, dun 
algoritmo, teñen carácter inmediato e só esixen aplicar a técnica correspondente. Por outra banda, os 
problemas esixen reflexión. O alumno non ten por qué saber abordalo nun principio, feito que provoca 
medo e repulsión nalgún deles, pero mediante a relación entre conceptos e procedementos e a 
valoración de diferentes estratexias a seguir, permite desenvolver un xeito de pensar fundamental para 
a ciencia. Ademais, a realización persoal é moito maior. Por iso é beneficioso recorrer á resolución de 
problemas en todas as unidades. 

 Relación con aspectos da vida cotiá: As matemáticas son unha ciencia ligada á vida. Forman 
parte dela, aínda que sexa difícil de ver algunhas veces. Plantexar actividades e problemas en relación 
coa realidade social dos alumnos pode provocar unha actitude positiva, pode resultarlles menos alleo e 
dar un carácter máis funcional á materia, polo que a súa introdución pode ser proveitosa para o 
desenvolvemento das distintas unidades didácticas. 

Ademais disto, os temas transversais e interdisciplinares terán tamén importancia na 
metodoloxía proposta nesta programación. Estes están tratados en apartados posteriores. 
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7. AVALIACIÓN. 

A programación didáctica debe responder a qué, cómo e cando avaliar. Unha vez rematado o 
proceso de ensino aprendizaxe o profesor debe comprobar se os alumnos acadaron os obxectivos 
mínimos establecidos para o curso, mediante unha avaliación continua ao longo de todo o proceso 
educativo. Distinguimos entre: 

- AVALIACIÓN INICIAL: para determinar os coñecementos previos dos alumnos, fundamental 
para acadar un aprendizaxe significativo e construtivo, recoméndase a realización de probas, non 
necesariamente escritas, de avaliación inicial (polo menos unha de carácter xeral ao comezo do curso). 
Segundo os resultados destas, poderanse adaptar as estratexias metodolóxicas co fin de acadar os 
obxectivos e competencias básicas. Estas probas non se terán en conta na nota do alumnado. 

- AVALIACIÓN PROCESUAL: Co paso das semanas do curso a metodoloxía debe adaptarse ao 
ritmo de aprendizaxe dos alumnos, polo que a avaliación debe estenderse ao longo de todo o proceso 
educativo. Esta debe ser o máis individualizada posible e atender á maior cantidade posible de aspectos 
que interveñen no proceso educativo. Así, o control do caderno, a corrección de exercicios e problemas, 
os traballos que se realicen ao longo do curso, as fichas de lectura ou de cine matemático, poden darnos 
unha idea do nivel de asimilación e comprensión de contidos dos alumnos. É importante detectar erros 
e a súa orixe para poder arranxalos a tempo. 

Realizaranse as seguintes actividades de avaliación: 

- Observación na aula. Recollida de datos na ficha do alumno. 

- Elaboración do caderno de clase. A través do caderno do alumno/a poderase comprobar o seu 
seguimento do traballo diario na clase e na casa e o seu grao de atención á hora das correccións, así 
como a orde e claridade na presentación das actividades.  

- Elaboración de traballos individuais ou en grupo, incluídas as fichas de lectura ou de cine 
matemático. 

- Probas específicas de contidos e procedementos. A realización de probas escritas será de xeito 
continuo dentro de cada avaliación, de modo que en cada proba o alumnado deberá lembrar  os contidos 
das unidades anteriores. Nos cursos primeiro e segundo realizarase unha proba ó remate de cada 
unidade didáctica ou, como moito, cada dúas unidades se están relacionadas. Nos cursos terceiro e 
cuarto, realizaranse, alomenos, dúas probas por avaliación. A media ponderada, acorde aos estándares 
de aprendizaxe avaliados en cada proba, das puntuacións acadadas por cada alumno/a nas probas dese 
trimestre, suporá o 75% da súa puntuación na avaliación. 

En todas as probas indicarase a puntuación correspondente a cada exercicio; de non ser así, 
entenderase que todos os exercicios teñen a mesma puntuación. É totalmente necesario prantexar, 
resolver, interpretar e, cando sexa posible, comprobar os resultados. Se un exercicio ten máis dunha 
solución é preciso indicalas todas. A valoración de cada solución será un prorrateo correspondente a 
cada unha delas. Cando nun exercicio destas probas aparezan erros graves de concepto, formalización 
ou procedemento matemático, ese exercicio será puntuado con 0. Terase en conta para o cálculo da 
nota de cada proba escrita a boa presentación, limpeza, orde, ausencia de faltas de ortografía, boa letra, 
etc.  

No caso de que nunha proba non se acade o grao mínimo de consecución dos estándares de 
aprendizaxe avaliados na mesma (o 30%), o alumnado deberá presentarse á recuperación da avaliación 
correspondente.  

- AVALIACIÓN FINAL: Realizarase ao final do proceso de ensino aprendizaxe e permitirá resumir 
a valoración respecto á consecución dos obxectivos mínimos ao longo do curso. Para levala a cabo, 
teranse en conta as notas acadadas en cada trimestre ou, no seu caso, nas recuperacións 
correspondentes. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ó longo de cada unha das avaliacións poderán  realizarse as seguintes probas para comprobar 
o nivel de coñecementos do alumnado: Exercicios de clase, preguntas orais, controis escritos, traballos 
individuais ou en grupo, fichas de lectura e cine matemático, busca de información por medios propios 
ou do centro, etc. O valor de cada unha destas probas será o seguinte para os distintos cursos: 

 1º e 2º ESO 

a) 75% da nota da avaliación corresponderá ás notas dos controis escritos. 

b) 15% da nota corresponderá ó traballo realizado a diario polo/a alumno/a (caderno, traballos individuais 
e/ou en grupo, traballo en casa, fichas de lectura e cine matemático, etc).  

c) 10% corresponderá ao traballo, iniciativa e participación positiva na clase.  

Polo tanto, o resultado da avaliación será unha nota numérica sobre 10. Coas cualificacións 
obtidas nas distintas probas escritas  (75% da nota), no caderno e nos traballos individuais e de grupo e 
na casa, fichas de traballo (15% da nota), e no traballo, iniciativa e participación positiva na clase (10% 
da nota), farase unha media ponderada. Aqueles alumnos/as que sexan intervidos copiando nun exame 
terán unha cualificación de cero nesa proba. 

 3º e 4º ESO 

a) 75% da nota da avaliación corresponderá ás notas dos controis escritos. 

b) 20% da nota corresponderá ó traballo realizado a diario polo/a alumno/a (caderno, traballos individuais 
e/ou en grupo, traballo en casa, fichas de lectura e cine matemático, etc).  

c) 5% corresponderá ao traballo, iniciativa e participación positiva na clase.  

Polo tanto, o resultado da avaliación será unha nota numérica sobre 10. Coas cualificacións 
obtidas nas distintas probas escritas  (75% da nota), no caderno e nos traballos individuais e de grupo e 
na casa, fichas de traballo (20% da nota), e no traballo, iniciativa e participación positiva na clase (5% 
da nota), farase unha media ponderada. Aqueles alumnos/as que sexan intervidos copiando nun exame 
terán unha cualificación de cero nesa proba. 

 

No caso de que un/unha alumno/a resulte avaliado negativamente, o proceso de recuperación 
previsto será o seguinte: 

- No caso de non superar unha avaliación: á volta das vacacións de Nadal, haberá unha proba de 
recuperación para os alumnos que non aprobasen a primeira avaliación; á volta das vacacións de 
Semana Santa, haberá unha proba de recuperación para os alumnos que non aprobasen a segunda 
avaliación; e, no mes de xuño, haberá outra para os que suspenderon a terceira. Cada proba de 
recuperación consistirá nun exame no que se partirá  dos contidos mínimos necesarios para superar a 
materia. Para aprobar as  probas de recuperación será necesario obter, como mínimo CINCO PUNTOS 
nesa proba. A nota de dita proba será a que se empregue para facer o cálculo da cualificación da 
avaliación final. Excepcionalmente, os alumnos que aprobasen alomenos unha avaliación e acadasen 
como mínimo un cinco nos apartados b) e c) dos criterios de cualificación, poderanse presentar ás 
avaliacións pendentes no momento en que se realice a recuperación en xuño. 

 
- No caso de non superar a materia e ser cualificado negativamente na avaliación de xuño: 

entregaráselle ó alumno material composto de actividades de recuperación que lle faciliten o traballo de 
recuperación no verán. O alumno realizará unha proba escrita en setembro, a cal ten dereito, que versará 
sobre os contidos mínimos considerados necesarios para superar dita materia, e que se puntuará sobre 
10 puntos. Para recuperar a materia o alumnado deberá acadar unha puntuación de 5 puntos ou superior. 
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 PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL. 
Nas primeiras semanas do curso procederase a realizar unha serie de probas para verificar o 

nivel co que chega o alumnado a cada curso. Xeralmente consistirán en modelos de exame utilizados 
nos cursos anteriores, pero tamén se poderá botar man de fichas dedicadas aos aspectos máis 
reiterados da nosa materia. 
 

En caso de que sexa posible e por diversos motivos  (informes de cursos anteriores, 
coñecemento previo por parte do profesor ou profesora, intervencións na clase, ter unha idea xeral do 
alumnado dun grupo), poderase agardar á realización da primeira proba correspondente á materia do 
curso en marcha. 

 
Unha vez detectados os problemas de determinados alumnos con dificultades, procederase a 

dar coñecemento deles ao persoal do centro especializado e procederase en consecuencia 
ofrecéndolles clases de apoio, adaptacións curriculares, etc. 

PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS MATEMÁTICAS PENDENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

O departamento fará o seguimento do alumnado con materias pendentes a través do profesorado 
que lle imparte a materia no presente curso e do profesorado que imparte o reforzo, estando en todo 
momento ambos coordinados. Haberá clases específicas de recuperación ou reforzo, que serán os 
últimos 20 minutos de dous recreos: luns para os alumnos con pendentes de 1º ESO e martes para os 
alumnos de 2º e 3º ESO 

Para superar a materia pendente, ademais das probas das convocatorias oficiais de maio e 
setembro, o departamento realizará outra proba no mes de xaneiro ou no de febreiro na que entrará a 
metade da materia . A valoración positiva desta proba implicará a superación da materia pendente dos 
temas avaliados. Os alumnos que non superen esta primeira proba deberán examinarse de toda a 
materia en maio. Os alumnos que superen a proba de febreiro, na convocatoria de maio só terán que 
facer unha proba relativa ós contidos e obxectivos da segunda parte da materia pendente. Se en maio 
non superan a segunda parte da materia, en setembro deberán avaliarse de todos os contidos. 

A valoración positiva en maio ou en setembro implicará a superación da materia pendente. Para a 
preparación destas probas,  entregaráselle aos alumnos varias relacións de exercicios e problemas. As 
posible dúbidas que xurdan serán tratadas ben co profesorado que imparte a materia, ben nas clases 
específicas de recuperación. 

Como queira que matemáticas é unha materia considerada “progresiva”, se se aproba a materia do 
curso actual, apróbase asemade a materia pendente. Do mesmo xeito, se un alumno, como 
consecuencia da avaliación no curso actual, demostra ter acadado, a criterio do profesor, algún dos 
obxectivos da materia pendente, daráselle por superado ese obxectivo na devandita materia pendente 
e non terá, por tanto, que realizar os exercicios referentes a ese obxectivo nas posteriores probas. 

A continuación indícanse as unidades didácticas cuxos contidos mínimos serán esixidos para 
superar as matemáticas pendentes: 

- Matemáticas pendentes de primeiro de ESO: números naturais; os números enteiros;  fraccións; os 
números decimais; razóns e proporcións; ecuacións de primeiro grao; funcións; xeometría. 

- Matemáticas pendentes de segundo de ESO: os números enteiros; fraccións; os números decimais; 
expresións alxébricas; ecuación e sistemas de ecuacións lineais; razóns e proporcións; 
proporcionalidade xeométrica; funcións; xeometría. 

- Matemáticas pendentes de terceiro de ESO: números racionais e irracionais; sucesións; expresións 
alxébricas; ecuacións e sistemas de ecuacións; semellanza; lugares xeométricos; corpos xeométricos; 
funcións e características; funcións lineais, afíns e de proporcionalidade inversa, rectas. 
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 PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES OU DA NOTA FINAL 
DO CURSO DOS ALUMNOS QUE ASISTEN AOS PROGRAMAS DE REFORZO CON ATRIBUCIÓN 
HORARIA. 

Será basicamente o mesmo que para os alumnos pendentes que non asistan a tales programas, 
aínda que o profesorado que lles imparta clases poderá puntualos atendendo ás súas observacións e 
ás probas que lles realice, de xeito que pode seguir con eles a evolución normal dun curso cos seus 
exames parciais, sempre tendo en consideración a idea da avaliación continua. 

 PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR   

 A non ser que os alumnos ou alumnas con materias pendentes teñan unhas dificultades especiais 
–en cuxo caso disporán, se é posible, dun profesor de apoio ou serán obxecto dunha adaptación 
curricular significativa-, non se ofrecerá nada especial xa que o profesorado do departamento estará 
pendente de valorar, animar e orientar a todo o alumnado que teña un curso de Matemáticas pendente 
e terá en conta o nivel do que parte e o esforzo realizado. 
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8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

Indicadores de logro da práctica docente 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.         

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         

 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         
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9. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
- Periodicidade coa que se revisará. 
- Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista. 
- Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

 
Indicadores  

 Escala 

 1 2 3 4 
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.].         

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato].         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].         
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato]         
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato]         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 
Observacións: 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Dentro dun mesmo grupo, os alumnos son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de 
aprendizaxe, coñecementos previos, motivacións, intereses, capacidades… polo que a diversidade será 
unha marca característica do ensino. A atención á diversidade inclúe a todos e cada un dos alumnos e 
alumnas, polo que o proceder ante esta realidade deberá terse en conta xa na planificación educativa e 
terá distintos niveis, dende o centro, pasando por grupos, ata alumnos en concreto. 

Segundo o  Decreto 133/2007, “as medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán 
orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das 
competencias básicas e dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e non poderán, en ningún 
caso, supoñer unha discriminación que lles impida alcanzar os devanditos obxectivos e a titulación 
correspondente”. O profesorado ten que ser capaz, dentro das súas posibilidades, de dar resposta á 
gran variedade de necesidades educativas que atopará na aula. 

 A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria regula medidas de atención á 
diversidade que permiten aos centros, no exercicio da súa autonomía, ter en conta os agrupamentos 
flexibles, o apoio en grupos ordinarios, o apoio ocasional fóra do grupo ordinario, os desdobramentos de 
grupo, a oferta de materias optativas, as medidas de reforzo, as adaptacións do currículo, a integración 
de materias en ámbitos, os programas de diversificación curricular e outros programas de tratamento 
personalizado para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Sen embargo, o 
profesorado pode levar e levará  a cabo directamente na aula as seguintes medidas de atención á 
diversidade: 

 Modificacións de aspectos do currículo que sexan competencia do profesor, como a adaptación 
da secuenciación dos contidos ás características do alumnado, actividades variadas, abertas e con 
distintos niveis de dificultade e agrupamentos para un traballo e unha aprendizaxe cooperativa, que 
provoque o apoio entre eles. 

 Reforzo educativo na aula para aqueles alumnos que presenten dificultades para seguir o ritmo 
da clase e que poidan así acadar os obxectivos mínimos. 

 Actividades de recuperación para alumnos que non teñan acadados os obxectivos ao remate 
dunha unidade didáctica. 

 Actividades de ampliación ou afondamento para alumnos cun maior ritmo de aprendizaxe ou 
maior capacidade. 

Ademais  colaborarase conxuntamente co resto do profesorado e co departamento de 
orientación para elaborar estratexias de estudo e de traballo, compartir opinións sobre a metodoloxía, e 
plantexar a atención por parte do profesorado especializado en Pedagoxía Terapéutica 

Dentro da diversidade propia do alumnado desta etapa educativa, podemos atopar casos nos 
que sexa preciso un apoio educativo específico, co fin de que acaden os obxectivos e as competencias 
básicas establecidos. Así por exemplo, podemos atopar alumnado estranxeiro, os que, en ocasións, 
teñen un coñecemento baixo da lingua ou presentan un desfase curricular acentuado; alumnado 
superdotado intelectualmente, para os que non sexan suficientes as actividades de ampliación na aula 
e precisen de novas propostas que motiven o seu traballo; alumnado con deficiencias físicas ou 
psicolóxicas, ou alumnado con trastornos graves de conduta que pode influír moi negativamente no 
desenvolvemento da clase. En canto se detecten dificultades de aprendizaxe derivadas destas 
características particulares, deberanse poñer en práctica medidas ao fin de atallar o problema, ben 
mediante accións tomadas por parte do profesor adaptando aspectos do currículo que dependan del, ou 
recorrendo á colaboración co Departamento de Orientación. Neste sentido, e co coñecemento que neste 
momento temos do alumnado, neste curso  2019/20 teremos un grupo flexible en 2º de ESO. 

No caso de que estas actuacións non sexan suficientes, as administracións educativas 
proporcionan medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o adecuado progreso destes 
alumnos. 

Así, na educación secundaria obrigatoria poderanse realizar adaptacións curriculares que se 
aparten significativamente dos contidos e criterios de avaliación do currículo, dirixidas a alumnado con 
necesidades educativas especiais, que estarán sempre precedidas dunha avaliación de ditas 
necesidades do alumnado e a conseguinte proposta curricular específica, e requirirán a autorización da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Durante o curso 2019-20 o departamento de matemáticas animará os alumnos a participar, entre outras,  
nas seguintes actividades: 

- ”Rallye matemático sen fronteiras” para alumnos de 3º e 4º de ESO, organizado por AGAPEMA 

-  “Olimpiada Matemática Galega” para alumnos de 2º de ESO, organizada por AGAPEMA. 

-  “GALIMATES” organizada polo departamento de matemáticas, para todos os alumnos do centro, con 

periodicidade trimestral. 

-  “Problema do mes” organizada polo departamento de matemáticas, en dúas categorías: Categoría 1: 

1º e 2º de ESO; Categoría 2: 3º e 4º ESO. 

-  Obtención do “Carnet de calculista” para alumnado de 1º e 2º ESO, organizada polo departamento 

de matemáticas. 

-  “CANGURO MATEMÁTICO” para todo o alumnado. 

-  “CINE MATEMÁTICO” organizado polo departamento de matemáticas. 

-  “III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA” organizada polo departamento de matemáticas. 

-  “MATEMÁTICAS NO PATIO” organizada polo departamento de matemáticas, para desenvolver 

actividades matemáticas chamativas que axuden a afianzar conceptos avanzados. 

 
 



68 

 
12. DATOS DO DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN E GRUPOS QUE 
IMPARTE 
 
 O curso 2019-2020, o departamento de matemáticas do IES Illa de San Simón está formado 
polos seguintes profesores: 
 
Marta Hierro Villarino     -  Profesora de educación secundaria 
Ramiro Armesto Fernández    -  Profesor de educación secundaria 
Javier Conles Armesto    -  Profesor de educación secundaria 
Alberto Piñeiro Rodríguez    -  Profesor de educación secundaria 
         Xefe de departamento 
 
 
 
     
Este profesorado encárgase de impartir as materias que dependen deste departamento do xeito 
seguinte: 
 
 
- Marta Hierro     – Dous grupos de 1º ESO e os dous  grupos de 2º ESO. 
- Ramiro Armesto   – Dous grupos de 3º ESO Académicas. 
- Javier Conles   – O grupo flexible de 2º ESO, un grupo de 3º ESO Aplicadas e  

     dous grupos de 4º ESO Académicas 
- Alberto Piñeiro   – Un grupo de 1º ESO, un grupo de 2º ESO  e un grupo de 4º ESO   
        Aplicadas. 
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13. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 A LOE-LOMCE, no seu artigo 26.2 indica que, na Educación Secundaria Obrigatoria, “prestarase 
unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias básicas e fomentarase 
a correcta expresión oral e escrita e o uso das matemáticas. Co fin de promover o hábito da lectura, 
dedicaráselle un tempo a esta práctica docente en todas as materias”. A este respecto, o noso instituto 
acordou, a través da Comisión de Coordinación Pedagóxica, introducir no horario lectivo unha “hora de 
ler”, precisada nestes termos: “unha sesión lectiva semanal (ou unha parte importante da mesma) 
dedicada á lectura individual, silenciosa e sostida polo alumnado. Simultánea para todos os grupos, se 
ben rotatoria, para non afectar sempre ás mesmas áreas”. 

Existen multitude de coleccións destinadas a un público xuvenil nas que se poden atopar contos, 
pequenas novelas ou libros de divulgación que poden resultar proveitosos para os alumnos, que poden 
provocar o interese fóra da aula por temas relacionados coa materia. Na clase leranse e traballaranse 
pequenos extractos de textos sobre historia das matemáticas, vida e obras de matemáticos, artigos de 
divulgación matemática, artigos de prensa relacionados coa materia ou que precisan de coñecementos 
matemáticos para a súa interpretación e valoración crítica. 

Este curso estableceranse os seguintes libros de lectura opcional e recomendada, que darán 
lugar a fichas de traballo ou probas que se poderán ter en conta na nota do alumnado dentro do apartado 
b) da cualificación: 

1º e 2º ESO:  “ La sorpresa de los números” de Anna Cerasoli; “Los diez magníficos” de Anna Cerasoli; 
“Mr Cuadrado” de Anna Cerasoli; “ Andrés y el dragón matemático” de Mario Campos Pérez; “Malditas 
matemáticas” de Carlo Fabretti, “El asesinato del profesor de matemáticas” de Jordi Sierra y Fabra; 
“Ojalá no hubiera números” de Esteban Serrano Marugán. 

3º e 4º ESO: “El curioso incidente del perro a medianoche” de Mark Haddon; “ El hombre que calculaba” 
de Malba Tahan, “ El diablo de los números” de Hans Magnus Enzensberger; “La analfabeta que era un 
genio de los números” de Jonas Jonasson; “Alicia a través del espejo”, de Lewis Carroll. 

Estes libros de lectura supoñen un catálogo básico de lecturas recomendadas polo departamento de 
matemáticas, que se poderán ver incrementadas en calquera momento ao longo do curso. 

 

14. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

As ferramentas informáticas axudan a afianzar contidos debido ao poder visual que teñen e á 
predisposición habitual dos alumnos para estas. Poden ser un complemento perfecto e permiten 
desenvolver a competencia dixital. 

Diseñaranse con ferramentas informáticas actividades  que sexan ben organizadas, controladas 
e avaliadas por parte do profesor, fáciles de manexar polos alumnos e que teñan un obxectivo e un 
desenvolvemento claro, traballándose contidos ben definidos. Algunhas poderán ser: 

Software matemático ou adaptable ás matemáticas: Programas de ordenador, específicos 
das matemáticas ou non, que permitan desenvolver contidos das distintas unidades didácticas para o 
curso ( Geogebra para traballar a xeometría e as funcións; Derive para traballar as funcións e o álxebra; 
Calc para traballar a estatística) 

Recursos web: Proliferan as páxinas web específicas de matemáticas, con gran cantidade de 
aplicacións e exercicios perfectamente adaptables a contidos dos  cursos da ESO. 

Periódicamente colgaranse na páxina web do centro, no apartado do departamento de 
matemáticas, boletíns de exercicios ou calquera tipo de material relacionado que os alumnos puidesen 
necesitar. 



70 

 

 

15.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 Toda a acción educativa do noso departamento terá como obxectivo a formación humana do 
noso alumnado e fomentará valores como a igualdade, a tolerancia, a non violencia e o respecto aos 
demais. 

 Na medida da nosas posibilidades, axudaremos a resolver os problemas derivados das malas 
condutas e fomentaremos a harmonía e o respecto mutuo dentro e fóra da aula. 

 
16.  REFERENCIAS NORMATIVAS  

 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei 
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). No caso 
das programacións didácticas de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, 
polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 9). 

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a 
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

 
 

Redondela, 13 de setembro 2019 
 

Asinado polos membros do departamento: 
 
 

 
Alberto Piñeiro Rodríguez    Ramiro Armesto Fernández 

 
 
 
 

Marta Hierro Villarino     Javier Conles Armesto 


