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Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables do ámbito… 

Mínimos exixibles 

Temporalización 

Procedementos e instrumentos de avaliación. Adaptación a posibles escenarios 

(semipresencialidade, ensino a distancia)    

Metodoloxía, materiais curriculares e recursos didácticos 

 

RELACIÓN DE PROFESORES QUE INTEGRAN O DEPARTAMENTO E GRUPOS QUE 

IMPARTEN 

 

Andrés Paredes Sánchez  

Ámbito científico- tecnolóxico PMAR 3º ESO, Matemáticas 2º ESO (1 grupos),  Matemáticas orientadas 

as ensinanza aplicadas 4º ESO. 

 

Mª Jesús Pérez Alvariño  ( Xefa de Depatamento)  

   Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II (1 grupo), Matemáticas I (1 grupo), Matemáticas II  (1  

  grupo), Métodos Estatísticos e Numéricos (1 grupo), Reforzo de Matemáticas 2º ESO (1 grupo). 

 

Inmaculada Rodríguez Ferro 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I (1 grupo),  Matemáticas Orientadas ás ensinazas académicas 

4º ESO  (1 grupo),  Matemáticas Orientadas ás ensinazas académicas 3º ESO  (2 grupos), Reforzo de 

Matemáticas 2º ESO (1 grupo). 

 

Elena Segade Pampín 

Matemáticas orientadas as ensinanzas aplicadas 3º ESO (1 grupo), Matemáticasa 2º de ESO (2 grupos) 

Reforzo de Matemáticas 1º ESO (2 grupo). 

 

Rosa Sousa Vieira 

Matemáticas 1º ESO (3grupo),  Matemáticas Orientadas as ensinanzas académicas 4º ESO (1 grupo) 

 

 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

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

precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender (CAA) e conteñen 

elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base 

fundamental para a adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, nomeadamente no proceso 

científico e tecnolóxico e como forza condutora no desenvolvemento da cultura e as civilizacións. As 
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Matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como 

clave pola Unión Europea co nome de “Competencia matemática” e “Competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía” (CMCCT). Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da 

vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar 

o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a modelización e ser quen de representala e 

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

atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de 

partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as 

ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a 

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

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

contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na 

vida persoal como na súa futura vida profesional. O currículo de Matemáticas está organizado en cinco 

bloques; todos eles teñen a mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe 

transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de 

distribución de contidos ou doutra índole. A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse coma 

un conxunto de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións 

internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que 

afecta ao bloque un, “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas”, que evoluciona desde a resolución de 

problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. Trátase dun 

bloque transversal a toda a materia. Á súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal responsable 

da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas interdisciplinarios e transversais. Nel  

establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución 

de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, e de 

modelara a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable 

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

solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, algorítmico 

e computación Al, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 

solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a 

comunicación lingüística (CCL), ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados 

obtidos; a competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), ao establecer un plan de 

traballo en revisión e modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia 

dixital (CD), ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema, 

comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica (CSC), ao implicar 

unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender (CAA), tomando 

conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; e a 

competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC), na medida en que o proxecto incorpore elementos 

culturais ou artísticos con base matemática. Seguindo as recomendacións da orde ECD/65/2015, para potenciar 

a motivación do aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, 

baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos roles, achegando ou 

incorporando ideas, asumindo responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades 

ou proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que permitirá fortalecer a 

autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras habilidades. No desenvolvemento do currículo 

preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. Os novos coñecementos que 

se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado 

se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada 

vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos 

naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros cursos 

é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 

numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. 

Posteriormente, ao longo das distintas etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das 
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habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a 

centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, 

interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como 

de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión 

matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das 

competencias clave.  

Referencias legais: 

LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9-12, para a mellora da calidade educativa (BOE do 10-12-2013). 

ORDE ECD/65/2015, do 21-1, 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-

01-2015).  

DECRETO  86/2015,  do  25-6,  polo  que  se  establece  o  currículo  da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29-6-2015).  

ORDE do 15-7-2015 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 21-7-2015).  

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 

educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, facendo 

fincapé nos descritores máis afíns a área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

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  

da sostenibilidade 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 home no entorno 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 ocorre 

arredor noso. 

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos xeométricos …) 

en situacións cotiás. 

•  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. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.html
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf


IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2021-2022 

 

8 

 

Comunicación lingüística(CCL) 

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 claro, 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 (CD) 

Traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta competencia: 

•  Empregar distintas fontes para la 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(CCEC) 

Traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta competencia: 

•  Mostrar respecto cara as 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. 

 

 

Competencias sociais e cívicas(CSC) 

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. 

•  Amosar 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(CSIEE)  

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. 

•  Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo 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 (CAA) 

Traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta competencia: 

•  Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funciones 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 a realizar no proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. 
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•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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1º ESO 
 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS 1º ESOBXECTIVOS  

 

A área de Matemáticas de 1.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

- Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a precisión na 

comunicación. 

- Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que chega do contorno 

(medios de comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel que desempeñan. 

- Incorporar os números negativos ao campo numérico coñecido, realizar operacións básicas con números 

fraccionarios e afondar no coñecemento das operacións con números decimais. 

- Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os recursos que 

ofrecen á resolución de problemas aritméticos. 

- Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade e superficie). 

- Iniciar o alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de problemas. 

- Formular conxecturas e comprobalas na realización de pequenas investigacións. 

- Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a resolución de 

problemas. 

- Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou á resolución dun 

problema, xa sexa do ámbito das matemáticas ou da vida cotiá. 

- Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando sinxelas 

técnicas de recollida, xestión e representación de datos. 

- Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de vista e 

analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade. 

- Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades e as súas relacións xeométricas. 

- Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de investigación en xeometría. 

- Utilizar os recursos tecnolóxicos con sentido crítico, como axuda na aprendizaxe e nas aplicacións 

instrumentais das matemáticas. 

- Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, como a exploración 

sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista, a perseveranza na busca de 

solucións, o recurso á particularización, á sistematización, etc. 

- Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para afrontar situacións nas que as 

necesiten. 

 

OBXECTIVOS POR TEMA 
 

UNIDADE 1. NÚMEROS NATURAIS 

Comparar diferentes sistemas de numeración. 

Recoñecer as características dos sistemas de numeración decimal e romano. 

Aplicar a orde dos números naturais en situacións cotiás. 

Representar números naturais nunha semirrecta.  

Realizar operacións básicas con números naturais.  

Ler e escribir potencias.  

Calcular raíces cadradas.  

Calcular expresións con operacións combinadas.  

Aplicar métodos de resolución de problemas. 

 

UNIDADE  2. DIVISIBILIDADE 

Recoñecer e obter múltiplos e divisores dun número.  

Aplicar os criterios de divisibilidade.  

Recoñecer números primos e compostos.  
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Descompoñer un número en factores primos.  

Obter os divisores dun número.  

Calcular os divisores ou os múltiplos comúns de dous ou máis números. 

 

UNIDADE 3. NÚMEROS ENTEIROS  

Recoñecer o conxunto dos números enteiros.  

Representar números enteiros na recta numérica.  

Achar o valor absoluto dun número.  

Ordenar números enteiros.  

Realizar operacións básicas con números enteiros.  

Aplicar as propiedades das operacións.  

Calcular potencias e raíces cadradas de números enteiros.  

Calcular expresións con operacións combinadas.  

Resolver problemas en que interveñen números enteiros.  

 

UNIDADE 4. FRACCIÓNS  

Recoñecer os diferentes significados dunha fracción.  

Diferenciar fraccións propias, fraccións impropias e números mixtos.  

Identificar e obter fraccións equivalentes.  

Representar fraccións na recta numérica.  

Reducir fraccións a común denominador.  

Realizar operacións básicas con fraccións.  

Calcular potencias e raíces cadradas con fraccións.  

Realizar operacións combinadas en expresións con fraccións.  

Resolver problemas en que interveñen fraccións.  

 

UNIDADE 5. NÚMEROS DECIMAIS  

Recoñecer as unidades decimais e as partes dun número decimal. 

Identificar as clases de números decimais.  

Representar números decimais na recta numérica.  

Ordenar números decimais.  

Aproximar números decimais por truncamento e por arredondamento.  

Calcular o erro cometido nunha aproximación.  

Realizar operacións básicas con números decimais.  

Calcular potencias e raíces cadradas con números decimais.  

Realizar operacións combinadas en expresións con números decimais.  

Resolver problemas en que interveñen números decimais.  

 

UNIDADE 6. ÁLXEBRA  

Utilizar números e letras para expresar relacións.  

Calcular o valor dunha expresión alxébrica.  

Recoñecer as partes dun monomio.  

Realizar operacións con monomios.  

Distinguir entre ecuacións e identidades.  

Resolver unha ecuación aplicando un algoritmo xeral.  

Resolver ecuacións con paréntese.  

Resolver ecuacións con denominadores.  

Resolver problemas utilizando ecuacións.  

 

UNIDADE 7. PROPORCIONALIDADE 

Distinguir os elementos característicos dunha razón e dunha proporción.  

Aplicar as propiedades das proporcións.  

Recoñecer magnitudes directamente proporcionais.  

Realizar cálculos con magnitudes directamente proporcionais.  

Resolver problemas de proporcionalidade directa.  
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Calcular porcentaxes.  

Resolver problemas de descontos e aumentos porcentuais.  

Aplicar escalas de redución e de ampliación.  

Recoñecer magnitudes inversamente proporcionais.  

Resolver problemas de proporcionalidade inversa.  

 

UNIDADE 8. RECTAS E ÁNGULOS  

Distinguir e relacionar puntos, rectas e planos.  

Recoñecer semirrectas, segmentos e semiplanos.  

Identificar os elementos dun ángulo.  

Clasificar ángulos segundo a súa amplitude.  

Realizar sumas e restas de ángulos.  

Recoñecer e nomear parellas de ángulos segundo a súa relación.  

Debuxar a mediatriz dun segmento.  

Trazar a bisectriz dun ángulo.  

Medir ángulos utilizando o sistema sexaxesimal.  

Operar con medidas de ángulos.  

Resolver problemas con unidades sexaxesimais.  

 

UNIDADE 9. POLÍGONOS 

Recoñecer e nomear os elementos dun polígono.  

Clasificar polígonos aplicando diversos criterios.  

Calcular o número de diagonais dun polígono cóncavo.  

Determinar a suma dos ángulos interiores dun polígono.  

Clasificar triángulos segundo os seus lados e segundo os seus ángulos.  

Aplicar os criterios de igualdade de triángulos.  

Construír triángulos coñecidos determinados elementos.  

Identificar rectas e puntos notabeis dun triángulo.  

Aplicar o teorema de Pitágoras.  

Clasificar e nomear cuadriláteros.  

Construír cuadriláteros.  

Resolver problemas de xeometría polo método de descomposición. 

 

UNIDADE 10. CIRCUNFERENCIA E CÍRCULO.  

Identificar os elementos xeométricos propios da circunferencia.  

Recoñecer as posicións relativas dun punto e unha circunferencia, dunha recta e unha circunferencia e de dúas 

circunferencias.  

Identificar e representar diferentes tipos de ángulos nunha circunferencia.  

Recoñecer circunferencias inscritas e circunscritas a un polígono.  

Realizar construcións xeométricas utilizando a circunferencia.  

Representar e identificar as figuras circulares.  

Recoñecer figuras xeométricas identificando eixes de simetría ou puntos de simetría.  

Analizar a simetría dos polígonos regulares.  

Resolver problemas de xeometría aplicando as propiedades dos polígonos e a circunferencia.  

 

UNIDADE 11. ÁREAS E PERÍMETROS  

Determinar a área dunha figura plana utilizando medidas directas e indirectas.  

Calcular a área do rectángulo e o cadrado aplicando as fórmulas correspondentes.  

Deducir a fórmula da área do romboide a partir da do rectángulo.  

Obter a área do triángulo e do rombo considerando a fórmula da área do romboide.  

Deducir as fórmulas da área do trapecio e do trapezoide.  

Obter e aplicar a fórmula da área dun polígono regular.  

Utilizar a triangulación para calcular a área dun polígono irregular.  

Calcular a lonxitude da circunferencia.  

Deducir a fórmula da área do círculo.  
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Calcular a área das figuras circulares.  

Determinar a área de figuras planas complexas.  

Determinar e aplicar a razón de semellanza entre polígonos.  

Resolver problemas de xeometría relacionados co cálculo de áreas de figuras planas.  

 

UNIDADE 12. FUNCIÓNS 

Representar puntos no plano utilizando coordenadas cartesianas.  

Expresar unha función utilizando unha táboa de valores, unha fórmula ou unha gráfica.  

Representar a gráfica dunha función dada por unha táboa ou por unha fórmula.  

Identificar os puntos de corte cos eixes dunha función.  

Analizar a continuidade ou descontinuidade dunha función.  

Indicar o crecemento ou decrecemento dunha función.  

Identificar os máximos e mínimos relativos dunha función.  

Recoñecer a fórmula, a gráfica e a pendente dunha función lineal.  

Recoñecer a fórmula, a gráfica e a pendente dunha función afín.  

 

UNIDADE 13. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

Recoñecer a poboación, a mostra e a variable dun estudo estatístico.  

Clasificar unha variable estatística segundo sexa cualitativa, cuantitativa, discreta ou continua.  

Utilizar táboas para indicar as frecuencias absoluta e relativa dunha variable estatística.  

Calcular a media aritmética, a mediana e a moda dunha mostra estatística.  

Interpretar e debuxar diagramas de barras e diagramas de sectores. 

Diferenciar entre experimentos deterministas e aleatorios.  

Aplicar a regra de Laplace para determinar a probabilidade dun suceso.  

Resolver problemas utilizando esquemas. 

 

 

CONCRECIÓN POR ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 UNIDADE 1. NÚMEROS NATURAIS 

1º .TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

2º. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
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 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
    

– O sistema de numeración 

exipcio 

– O sistema de numeración 

decimal. 

– O sistema de numeración 

romano. 

– Os números naturais. 

– Operacións básicas con 

números naturais. 

– Representación e ordenación 

de números naturais na recta 

numérica. 

– Operacións con calculadora. 

– Potencias de números naturais 

que teñen expoñentes naturais. 

Operacións. 

– Potencias de base 10. 

– Utilización da notación 

científica para representar 

números grandes. 

– Cadrados perfectos. 

– Raíces cadradas. 

– Cálculo da raíz cadrada enteira. 

– Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

– Xerarquía das operacións. 

1. Coñecer distintos sistemas de 

numeración utilizados a través da 

historia. Diferenciar os sistemas 

aditivos dos posicionais. 

 

 

2. Desenvolver a competencia no uso 

de operacións combinadas, 

aplicando correctamente a xerarquía 

das operacións ou estratexias de 

cálculo mental. 

 

3. Coñecer o concepto de potencia de 

expoñente natural. 

4. Manexar con soltura as propiedades 

elementais das potencias e as súas 

aplicacións, a descomposición 

polinómica dun número e a 

expresión abreviada de números 

grandes. 

5. Coñecer o concepto de raíz cadrada, 

o algoritmo para calculala e a súa 

aplicación a problemas sinxelos. 

 

 

 

1.1. Codifica números en distintos sistemas de numeración, traducindo duns a outros 

(exipcio, romano, decimal). Recoñece cando utiliza un sistema aditivo e cando un 

posicional.  

1.2. Le e escribe números grandes (millóns, millardos, billóns). Aproxima números, 

por redondeo, a diferentes ordes de unidades.  

 

2.1 Suma, resta, multiplica e divide números naturais 

2.2.Calcula o valor de expresións numéricas mediante as operacións elementais 

aplicando a xerarquía das operacións 

 

 

3.1  Interpreta como potencia unha multiplicación reiterada. Traduce produtos de 

factores iguales en forma de potencia y viceversa. 

4.1 Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural.  

4.2Utiliza a notación científica e valora o seu uso para representar números moi 

grandes.  

 

5.1. Calcula mentalmente a raíz cadrada enteira dun número menor que 100 

apoiándose nos dez primeiros cadrados perfectos. 

5.2. Calcula, por tanteo, raíces cadradas enteiras de números maiores que 100. 

 

 

 

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 
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6. Afrontar con seguridade e 

constancia a resolución de 

problemas aritméticos 

5.3. Resolve problemas sinxelos cuxo resultado obtense  mediante o cálculo da 

raíz cadrada. 

6.1 Emprega adecuadamente os números naturais e as súas operacións para resolver 

problemas cotiáns contextualizados. 

 

 UNIDADE 2. DIVISIBILIDADE  

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS  

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

● Comprende o significado dos conceptos de múltiplo e divisor e aplícaos.  

● Recoñece a diferenza entre número primo e composto.  

● Identifica os múltiplos de 2, 3 e 5.  

● Manexa os conceptos de mínimo común múltiplo e máximo común divisor e aplícaos á resolución de problemas sinxelos. 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
    

– Divisores e múltiplos. 

– Propiedades dos divisores e 

dos múltiplos. 

– Criterios de divisibilidade. 

– Números primos e números 

compostos. 

1. Identificar relaciones de divisibilidade 

entre números naturais e coñecer os 

números primos 

 

2. Identificar e aplicar criterios de 

divisibilidade para encontrar os 

divisores e múltiplos de números 

dados. 

1.1  Recoñece se un número é múltiplo ou divisor doutro.  

1.2  Coñece diferentes criterios para averiguar os números primos  

1.3  Inicia a serie de múltiplos dun número. 

1.4  Identifica os números primos menores que 30 e xustifica por que o son.  

 

2.1 Identifica mentalmente nun conxunto de números os múltiplos de 2, de 3, de 5 

e de 10. 

2.2  Descompón números en factores primos. 

 

 

 

CSIEE 
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– A criba de Eratóstenes. 

– Descomposición en factores 

primos. 

– Os divisores dun número. 

– Cálculo do máximo común 

divisor (m.c.d). 

– Os múltiplos dun número. 

– Cálculo do mínimo común 

múltiplo (m.c.m). 

– Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo 

mental. 

3. Coñecer os conceptos de máximo 

común divisor e mínimo común 

múltiplo de dous ou máis números. 

Elixir a forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita ou con calculadora), 

usando diferentes estratexias. 

4. Aplicar os coñecementos relativos á 

divisibilidade  para resolver problemas. 

 

 

3.1. Obtén o máx.c.d. ou o mín.c.m. de dous números en casos moi sinxelos, 

mediante o cálculo mental, ou a partir da intersección das súas respectivas 

coleccións de divisores ou múltiplos (método artesanal).  

3.2. Obtén o máx.c.d. e o mín.c.m. de dous ou máis números mediante a súa 

descomposición en factores primos. 

 

4.1. Resolve problemas nos que se require aplicar os conceptos de múltiplo e 

divisor.  

4.2. Resolve problemas nos que se require aplicar o concepto de máximo común 

divisor.  

4.3. Resolve problemas nos que se require aplicar o concepto de mínimo común 

múltiplo. 

CAA 

CMCT 

CCL 

  

  

 

UNIDADE 3. NÚMEROS ENTEIROS 
 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS  

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA: 
 

● Elabora e interpreta mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para cuantificar ou codificar a información.  

● Compara e ordena números enteiros.  

● Representa enteiros na recta numérica.  

● Realiza operacións numéricas con números enteiros que impliquen o manexo de: xerarquía das operacións, supresión de paréntesis, 

regra dos signos.  

● Coñece os números enteiros e a súa utilidade, diferenciándoos dos números naturais.  
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● Ordena os números enteiros e represéntaos na recta numérica.  

● Coñece as operacións básicas con números enteiros e aplícaas correctamente. 

● Manexa correctamente a prioridade de operacións e o uso de paréntese no ámbito dos números enteiros. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
    

– Os números enteiros. 

– Representación na recta 

numérica 

– Ordenación dos números 

enteiros. 

– O valor absoluto. 

– Suma e resta de números 

enteiros. 

– Propiedades da suma e da resta. 

– Sumas e restas combinadas. 

– A multiplicación e a división. 

– As propiedades da 

multiplicación. 

– Potencias e raíces cadradas. 

– Operacións combinadas. 

1. Utilizar números enteiros, as súas 

operacións e propiedades para 

recoller, transformar e intercambiar 

información e resolver problemas 

relacionados coa vida cotiá. 

 

2. Ordenar os números enteiros  

representalos na recta numérica. 

 

 

 

3. Coñecer as operacións básicas con 

números enteiros e aplicalas 

correctamente na resolución de 

problemas. 

4. Manexar correctamente a prioridade 

de operacións e o uso de paréntesis 

no  ámbito dos números enteiros. 

1.1 Identifica os distintos tipos de números enteiros e utilízaos para representar, 

ordenar e interpretar adecuadamente a información cuantitativa.  

1.2 Nun conxunto de números enteiros distingue os naturais dos que non o son. 

 

 

 

2.1. Ordena series de números enteiros. Asocia os números enteiros cos 

correspondentes puntos da recta numérica.  

2.2. Calcula e interpreta adecuadamente o contrario e o valor absoluto dun número 

enteiro, comprendendo o seu significado e contextualizándoo en problemas da vida 

real. 

3.1. Realiza sumas e restas con números enteiros e expresa con corrección procesos 

e resultados.  

3.2. Coñece a regra dos signos e aplícaa correctamente en multiplicacións e 

divisións de números enteiros.. 

3.3. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural.  

 

4.1. Elimina paréntese con corrección e eficacia.  

4.2. Aplica correctamente a prioridade de operacións. 

4.3.Resolve expresións con operacións combinadas. 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 
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– Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental. 

 UNIDADE 4. FRACCIÓNS 

 
1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS  

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

 

● Representa fraccións sobre unha superficie.  

● Recoñece a fracción que corresponde a unha parte dun total determinado.  

● Pasa fraccións a forma decimal.  

● Calcula a fracción dun número.  

● Xera fraccións equivalentes a unha dada.  

● Simplifica fraccións sinxelas.  

● Aplica todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá.  

● Reduce dúas ou tres fraccións sinxelas a común denominador.  

● Suma fraccións con denominadores sinxelos, en casos que se relacionan con situacións cotiás.  

● Resta fraccións con denominadores sinxelos, en casos relacionados con situacións cotiás.  

● Multiplica mentalmente unha fracción por dúas, tres...  

● Multiplica dúas fraccións.  

● Divide mentalmente unha fracción por dúas, por tres...  

● Divide dúas fraccións.  
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● Aplica todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá.  

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
    

– Concepto de fracción 

– Fraccións impropias e propias. 

– Fraccións equivalentes. 

– Redución a común denominador. 

– Operacións básicas con 

fraccións. 

– Multiplicación e división de 

fraccións. 

– Comparación de fraccións 

– Potencias e raíces cadradas de 

fraccións. 

– Operacións combinadas. 

– Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental. 

1 Coñecer, entender e utilizar os 

distintos conceptos de fracción. 

 

 

 

 

2 Operar con fraccións e calcular o 

valor de expresións numéricas con 

fraccións aplicando a xerarquía das 

operacións. 

 

 

 

 

3 Entender, identificar e aplicar a 

equivalencia de fraccións. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Representa graficamente unha fracción.  

1.2. Determina a fracción que corresponde a cada parte dunha cantidade.  

1.3. Reduce a común denominador calquera tipo de fraccións (o cálculo do 

denominador común esixe a obtención previa do mínimo común múltiplo dos 

denominadores  

1.4. Calcula a fracción dun número.  

1.3. Ordena calquera conxunto de fraccións reducíndoas a común denominador.  

1.5. Identifica unha fracción co cociente indicado de dous números. Pasa de 

fracción a decimal.  

1.6. Pasa a forma fraccionaria números decimais exactos sinxelos.  

2.1. Compara mentalmente fraccións en casos sinxelos (fracción maior ou menor 

que a unidade, ou que 1/2; fraccións de igual numerador, etc.) e é capaz de 

xustificar as súas respostas.  

2.2. Calcula sumas e restas de fraccións de distinto denominador. Calcula sumas e 

restas de fraccións e enteiros. Expresións con parénteses.  

2.3. Multiplica fraccións.  

2.4. Ordena fraccións pasándoas á forma decimal.  

2.5. Calcula a fracción dunha fracción.  

2.6. Divide fraccións.  

2.7. Resolve expresións con operacións combinadas de fraccións.  

3.1. Calcula fraccións equivalentes a unha dada.  

3.2. Resolve problemas de fraccións con operacións aditivas.  

3.3. Recoñece se dúas fraccións son equivalentes.  

3.4. Resolve problemas de fraccións con operacións multiplicativas.  

3.5. Resolve problemas nos que aparece a fracción doutra fracción  

3.6. Simplifica fraccións. Obtén a fracción irredutible dunha dada.  

3.7. Utiliza a igualdade dos produtos cruzados para completar fraccións 

equivalentes.  

4.1. Resolve problemas nos que se pide o cálculo da fracción que representa a parte 

dun total.  

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 
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4 Resolver algúns problemas baseados 

en los distintos conceptos de 

fracción. 

4.2. Resolve problemas nos que se pide o valor da parte (fracción dun número, 

problema directo). 

4.3. Resolve problemas nos que se pide o cálculo do total (fracción dun número, 

problema inverso). 

UNIDADE  5. NÚMEROS DECIMAIS  
 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA: 

 

● Le e escribe números decimais.  

● Coñece e utiliza as equivalencias entre as distintas ordes de unidades.  

● Ordena números decimais.  

● Aproxima un número decimal a unha determinada orde de unidades.  

● Opera (suma, resta, multiplicación e división) por escrito con números decimais   

● Realiza operacións sinxelas e estimacións mentalmente.  

● Elabora e interpreta mensaxes con informacións cuantificadas mediante números decimais.  

● Resolve problemas cotiáns nos que aparezan operacións con números decimais. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 

    

– As fraccións.  

– Os números decimais. 

1 Identificar os números fraccionarios, 

os números decimais, as clases de 

1.1. Le e escribe números decimais.  

1.2. Coñece as equivalencias entre as distintas ordes de unidades.  
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– Clases de números decimais. 

– Representación na recta e 

ordenación dos números 

decimais. 

– Aproximación dos números 

decimais. 

– O erro cometido ao aproximar 

un número decimal. 

– Operacións básicas con 

números decimais: a suma, a 

resta, a multiplicación e a 

división. 

–  Operacións combinadas. 

– Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo 

mental. 

decimais e ordénaos na recta 

numérica. 

 

 

2 Realizar operacións de redondeo e de 

truncamento de números decimais. 

3 Calcular o valor de expresións 

numéricas con decimais aplicando a 

xerarquía das operacións. 

 

 

 

 

 

4 Resolver problemas aritméticos con 

números decimais. 

 

 

1.3. Ordena series de números decimais. Asocia números decimais cos 

correspondentes puntos da recta numérica.  

1.4. Dados dous números decimais, escribe outro entre eles. 

2.1. Redondea números decimais á orde de unidades indicado.  

3.1. Suma e resta números decimais. Multiplica números decimais.  

3.2. Divide números decimais (con cifras decimais no dividendo, no divisor ou en 

ambos os dous).  

3.3. Multiplica e divide pola unidade seguida de ceros.  

3.4. Calcula a raíz cadrada dun número decimal coa aproximación que se indica 

(por aproximacións sucesivas, mediante o algoritmo, ou coa calculadora).  

3.5. Resolve expresións con operacións combinadas entre números decimais, 

apoiándose, se convén, na calculadora.  

4.1. Resolve problemas aritméticos con números decimais, que requiren unha ou 

dúas operacións.  

4.2. Resolve problemas aritméticos con números decimais, que requiren máis de 

dúas operacións. 

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 

 

  

 UNIDADE  6. ÁLXEBRA  

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS  

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

.  

● Traduce enunciados moi sinxelos a linguaxe alxébrica.  

● Suma e resta expresións alxébricas básicas (monomios).  

● Obtén o produto e o cociente de monomios.  

● Resolve ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, sen denominadores.  
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● Resolve problemas moi sinxelos mediante: codificación do enunciado nunha ecuación, resolución da ecuación, interpretación da solución.  

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
    

– A  linguaxe alxébrica. Utilidade. 

– Tradución de expresións da 

linguaxe cotiá, que representen 

situacións reais, á alxébrica, e 

viceversa. 

– Expresións alxébricas. 

– Monomios. Elementos e 

nomenclatura. 

– Operacións con monomios. 

– Ecuacións de primeiro grao cunha 

incógnita (métodos alxébrico e 

gráfico). 

–  Resolución. 

–  Interpretación das solucións. 

– Ecuacións sen solución. 

–  Resolución de problemas. 

 

1. Traducir á linguaxe alxébrica 

enunciados, propiedades ou 

relacións  matemáticas. 

2. Coñecer e utilizar a nomenclatura 

relativa ás expresións alxébricas e 

os seus elementos. 

3. Operar con monomios e 

polinomios 

4. Coñecer, comprender e utilizar os 

conceptos e a nomenclatura relativa 

ás  ecuacións e os seus elementos. 

5. Resolver ecuacións de primeiro 

grado con unha incógnita. 

 

6. 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. 

 

1.1. Traduce de linguaxe verbal a linguaxe alxébrica enunciados de índole 

matemática.  

1.2. Xeraliza nunha expresión alxébrica o termo enésimo dunha serie numérica.  

 

2.1. Identifica, entre varias expresións alxébricas, as que son monomios.  

2.2. Nun monomio, diferencia o coeficiente, a parte literal e o grado.  

2.3. Recoñece monomios semellantes.  

 

3.1. Reduce ao máximo expresións con sumas e restas de monomios.  

3.2. Multiplica monomios.  

3.3. Reduce ao máximo o cociente de dous monomios. 

 

4.1. Diferencia e identifica os membros e os termos dunha ecuación.  

4.2. Recoñece se un valor dado é solución dunha determinada ecuación.  

 

 

5.1. Coñece e aplica as técnicas básicas para a transposición de termos  

(x + a = b; x − a = b; x · a = b; x/a = b).  
5.2. Resolve ecuacións do tipo ax + b = cx + d ou similares.  

5.3. Resolve ecuacións con parénteses.  

6.1. Resolve problemas sinxelos de números.  

6.2. Resolve problemas de iniciación.  

6.3. Resolve problemas máis avanzados. 

 

 

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 
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 UNIDADE 7. PROPORCIONALIDADE  
 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS  

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

 

● Recoñece as relacións de proporcionalidade, diferenciando as de proporcionalidade directa das de proporcionalidade inversa.  

● Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directamente proporcionais.  

● Resolve problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método de redución á unidade.  

● Calcula porcentaxes directas.  

● Calcula mentalmente porcentaxes como 50%, 25%, 75%…  

● Resolve problemas de números ou diminucións porcentuais, calculando, primeiro, a porcentaxe que se vai a incrementar (ou descontar) 

e sumando (restando), despois, o resultado obtido á cantidade inicial.  

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 

 

 

   

– Cálculos con porcentaxes 

(mental, manual e con 

calculadora). Aumentos e 

diminucións porcentuais. 

Razón e proporción. 

– Propiedades das proporcións. 

1. Identificar as relaciones de 

proporcionalidade entre magnitudes. 

2. Construír e interpretar táboas de 

valores correspondentes a pares de 

magnitudes proporcionais. 

 

1.1. Recoñece se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade, 

diferenciando a proporcionalidade directa da inversa.  

2.1. Completa táboas de valores directamente proporcionais e obtén delas pares 

de fraccións equivalentes.  

2.2. Completa táboas de valores inversamente proporcionais e obtén delas pares 

de fraccións equivalentes.  

2.3. Obtén o termo descoñecido nun par de fraccións equivalentes, a partir dos 

outros tres factores coñecidos.  

 

 

CSIEE 

CAA 
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– Magnitudes directamente 

proporcionais. Constante de 

proporcionalidade 

– Proporcionalidade directa. 

– Porcentaxes. 

– Regra de tres directa. 

– Redución á unidade. 

– Descontos e aumentos. 

– Escalas. 

–  Magnitudes inversamente 

proporcionais. 

– Desenvolvemento de estratexias 

para o cálculo mental. 

3. Empregar relacións de 

proporcionalidade na resolución de 

problemas. 

4. Comprender o concepto de 

porcentaxe e calcular porcentaxes 

directos. 

5. Resolver problemas de porcentaxes. 

3.1. Resolve problemas de proporcionalidade directa polo método de redución á 

unidade e con regra de tres.  

3.2. Resolve problemas de proporcionalidade inversa polo método de redución á 

unidade e coa regra de tres.  

4.1. Identifica cada porcentaxe cunha fracción.  

4.2. Calcula a porcentaxe indicada dunha cantidade dada.  

4.3. Calcula porcentaxes coa calculadora.  

 

5.1. Resolve problemas de porcentaxes directas.  

5.2. Resolve problemas nos que se pide a porcentaxe ou o total.  

5.3. Resolve problemas de aumentos e diminucións porcentuais 

 

 

CMCT 

CCL 

 

  

UNIDADE 8. RECTAS E ÁNGULOS  

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS  

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

● Comprende os conceptos de paralelismo e perpendicularidade, e sabe a denominación dos ángulos formados por dúas rectas que se 

cortan. Coñece os procedementos para trazar todo iso con regra e compás.  

● Traza mediatrices e bisectrices.  

● Identifica eixos de simetría.  

● Identifica e denomina algunhas relacións entre dous ángulos (complementarios, suplementarios, adxacentes, consecutivos), así como os 

ángulos que se formarán ao cortar dúas rectas paralelas con outra recta.  

● Opera con medidas angulares.  
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● Obtén o valor do ángulo interior en triángulos, cadrados, pentágonos e hexágonos regulares. 

 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
    

– Elementos básicos da xeometría 

do plano. Relacións e 

propiedades de figuras no plano: 

paralelismo e 

perpendicularidade. 

– Ángulos. 

– Puntos, rectas e planos. 

– Tipos de ángulos. 

– Operacións básicas con ángulos. 

– Relacións entre ángulos: ángulos 

consecutivos, adxacentes e 

opostos polo vértice. 

– A mediatriz dun segmento. 

– A bisectriz dun ángulo. 

– Medida de ángulos. 

–  Operacións básicas con medidas 

de ángulos: sumas e restas. 

– Multiplicación dun ángulo por 

un número natural. 

– Resolución de problemas con 

ángulos. 

 

1. Coñecer os elementos xeométricos 

básicos e as relacións que hai entre 

eles e realizar construcións 

sinxelas utilizando os instrumentos 

de debuxo necesarios.  

 

2. Clasificar os diferentes tipos de 

ángulos que existen 

 

 

 

3. Operar con medidas de ángulos no 

sistema sexaxesimal. 

 

 

4.   Coñecer e utilizar algunhas 

relacións entre os ángulos nos 

polígonos e na  circunferencia 

 

5. Operar e resolver problemas cotiáns 

utilizando as medidas dos ángulos. 

1.1. Coñece e utiliza procedementos para o trazado de paralelas e perpendiculares.  

1.2. Constrúe a mediatriz dun segmento e coñece a característica común a todos os 

seus puntos.  

1.3. Constrúe a bisectriz dun ángulo e coñece a característica común a todos os 

seus puntos.  

1.4. Recoñece os eixos de simetría das figuras planas.  

1.5. Dada unha figura, representa a súa simétrica respecto dun eixo determinado.  

2.1. Clasifica e nomea ángulos segundo a súa apertura e as súas posicións relativas.  

2.2. Nomea os distintos tipos de ángulos determinados por unha recta que corta a 

dúas paralelas e identifica relacións de igualdade entre eles.  

2.3. Utiliza correctamente o transportador para medir e debuxar ángulos.  

3.1. Utiliza as unidades do sistema sexaxesimal e as súas equivalencias.  

3.2. Suma e resta medidas de ángulos expresadas en forma complexa. 

3.3. Multiplica e divide a medida dun ángulo por un número natural. 

 

4.1. Coñece o valor da suma dos ángulos dun polígono e utilízao para realizar 

medicións indirectas de ángulos.  

4.2. Coñece as relacións entre ángulos inscritos e centrais nunha circunferencia e 

utilízaas para resolver sinxelos problemas xeométricos.  

5.1. Resolve problemas da vida cotiá realizando operacións con ángulos. 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 
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 UNIDADE 9. POLÍGONOS  

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS  

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

● Clasifica e constrúe triángulos.  

● Traza mediatrices e bisectrices.  

● Traza rectas notables nun triángulo: medianas e alturas.  

● Identifica, clasifica e analiza propiedades dos cuadriláteros. 

 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
    

– Polígonos 

– Os elementos dun polígono. 

– Clases de polígonos. 

– Características dos polígonos 

regulares. 

– Os polígonos convexos. 

– Os triángulos. 

– A construción de triángulos. 

1. Identificar e describir os 

compoñentes e as características dos 

diferentes polígonos regulares que 

existen. 

2. Identificar e describir os elementos 

dun triángulo. 

 

 

 

1.1Identifica e describe os compoñentes dos polígonos regulares.  

1.2. Distingue polígonos regulares de non regulares e explica por que son un ou 

outro. 

 

2.1. Dado un triángulo, recoñece a clase á que pertence atendendo aos seus lados 

ou aos seus ángulos, e xustifica por que.  

2.2. Describe as características dos triángulos.  

2.3. Debuxa un triángulo dunha clase determinada (por exemplo, obtusángulo e 

isóscele). 

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 
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– As rectas e puntos notables dun 

triángulo: alturas, medianas, 

mediatices e bisectrices. 

–  O teorema de Pitágoras e as 

súas aplicacións. 

– Cuadriláteros. 

– Tipos de cuadriláteros. 

– A construción dos 

cuadriláteros. 

 

3. Coñecer e aplicar o teorema de 

Pitágoras 

 

 

 

 

 

4. Identificar e describir os elementos e 

as características dun cuadrilátero. 

 

 

5. Resolver problemas da vida cotiá 

aplicando os coñecementos 

adquiridos. 

 

2.4.Explica algúns dos puntos notables e rectas importantes que compoñen os 

triángulos.  

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

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

3.3. Nun cadrado ou rectángulo, aplica o teorema de Pitágoras para relacionar a 

diagonal cos lados e calcular o elemento descoñecido.  

3.4. Aplica o teorema de Pitágoras na resolución de problemas xeométricos 

sinxelos.  

 

4.1. Describe un cuadrilátero dado, achegando propiedades que o caracterizan.  

4.2. Identifica cada tipo de paralelogramo cas súas propiedades características. 

4.3. Traza os eixos de simetría dun cuadrilátero. 

 

5.1.Resolve problemas da vida cotiá relacionados cos polígonos.. 

CCL 

 

  

UNIDADE 10. CIRCUNFERENCIA E CÍRCULO 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

● Traza circunferencias e recoñece as posicións que poden adoptar unha circunferencia e unha recta ou ben dúas circunferencias.  

 
3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
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– A circunferencia. 

– Posicións relativas dunha 

circunferencia e do círculo. 

– Posicións relativas de dúas 

circunferencias. 

– Os ángulos nunha 

circunferencia. 

– As circunferencias e os 

polígonos. 

– Construcións xeométricas. 

– Circunferencia, círculo, arcos e 

sectores circulares. 

– As figuras simétricas. 

1. Identificar e describir as 

características da circunferencia, os 

seus compoñentes e a súa posición no 

espazo. 

 

 

 

 

 

2. Explicar a relación que existe entre os 

polígonos e as circunferencias. 

3. Identificar e describir as 

características do círculo e as figuras 

circulares. 

 

1.1. Identificar e describir os compoñentes da circunferencia.. 

1.2. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da 

circunferencia e o círculo. 

1.3. Describe as posicións relativas que pode adoptar unha circunferencia respecto 

a un punto ou a outra circunferencia.  

1.4. Recoñece a posición relativa dunha recta e unha circunferencia a partir do raio 

e a distancia do seu centro á recta, e debúxaas. 

1.5. Recoñece a posición relativa de dúas circunferencias a partir dos seus raios e 

a distancia entre os seus centros, e debúxaas. 

2.1.Explica e debuxa a circunferencia circunscrita a un polígono.  

3.1.Identifica e describe os compoñentes dun círculo e das figuras circulares.  

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 

CCEC 

 

   

 UNIDADE 11. ÁREAS E PERÍMETROS 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS  

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

● Realiza medicións directas de lonxitudes.  

● Coñece as unidades do Sistema Métrico Decimal (S.M.D.) e expresa medicións en diferentes unidades.  

● Coñece instrumentos para medir lonxitudes.  

● Coñece as unidades do S.M.D. para medir superficies.  

● Coñece as unidades agrarias.  
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● Calcula o perímetro de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes.  

● Calcula a superficie de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes.  

● Transforma uns polígonos en outros por descomposición para o cálculo de áreas 

● Calcula áreas para as que se necesite aplicar, previamente, o teorema de Pitágoras. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias clave C.Clave 

    

– A área. 

– A área do rectángulo. 

– A área do cadrado. 

– A área do romboide. 

– A área do triángulo. 

– A área do rombo. 

– A área do trapecio. 

– A área do trapezoide. 

– A área do polígono regular. 

– A área do polígono irregular. 

– A lonxitude da circunferencia. 

– A área do círculo. 

– A área de figuras circulares. 

– A área de figuras planas. 

– A razón de semellanza. 

– Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras 

simples. 

 

1. Calcular a área e o perímetro de 

diferentes polígonos e figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obter áreas calculando, previamente, 

algunha lonxitude mediante o 

teorema de Pitágoras. 

 

1.1. Calcula a área e o perímetro de diferentes polígonos regulares.  

- Un triángulo, cos tres lados e unha altura.  

- Un paralelogramo, cos dous lados e a altura.  

- Un rectángulo, cos dous lados.  

- Un rombo, cos lados e as diagonais.  

- Un trapecio, cos lados e a altura.  

- Un círculo, co raio.  

- Un polígono regular, co lado e a apotema.  

1.2. Calcula a área e o perímetro dun sector circular dándolle o raio e o ángulo.  

1.3. Calcula a área de figuras nas que debe descompor e recompor para identificar 

outra figura coñecida.  

1.4. Resolve situacións problemáticas nas que interveñan áreas e perímetros.  

 

2.1. Calcula a área e o perímetro dun triángulo rectángulo, dándolle dous dos lados 

(sen a figura).  

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

diagonal e o lado.  

2.3. Calcula a área e o perímetro dun trapecio rectángulo ou isóscele cando non se 

lle dá a altura ou un dos lados.  

2.4. Calcula a área e o perímetro dun segmento circular (debuxado), dándolle o raio, 

o ángulo e a distancia do centro á base.  

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

dándolle o lado. 

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 

CCEC 
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 UNIDADE 12. FUNCIÓNS 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

● Comprender o que é un sistema de referencia e o papel que desempeña.  

● Representar puntos dados polas súas coordenadas.  

● Asignar coordenadas a puntos dados sobre unha cuadrícula.  

● Interpretar información dada mediante puntos.  

● Interpretar información gráfica moi sinxela. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 

    

– Coordenadas cartesianas. 

– Representación de puntos no plano 

– As funcións. 

– – As funcións dadas por unha táboa. 

– As funcións dadas por unha fórmula. 

– As funcións dadas por unha gráfica. 

– A gráfica dunha función. 

– Función lineal. 

–   Función afín. 

1. Dominar a representación e a interpretación 

de puntos nuns eixes cartesianos. 

 

2. Interpretar puntos ou gráficas que 

responden a   un contexto. 

 

1.1. Representa puntos dados polas súas  coordenadas.  

1.2. Asigna coordenadas a puntos dados graficamente. 

 

2.1. Interpreta puntos dentro dun contexto. 

2.2. Interpreta unha gráfica que responde a un contexto. 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 

 

CCEC 
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 UNIDADE 13. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS  

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

● Interpretar unha táboa ou gráfica estatística.  

● Comprender o concepto de frecuencia.  

● Construír un diagrama de barras a partir dunha táboa de frecuencias.  

● Calcular probabilidades moi sinxelas.  

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias clave C.Clave 

    

– Poboación e mostra. 

– Tipos de variables estatísticas. 

– Táboas de frecuencias. 

– Medidas estatísticas. 

– Gráficos estatísticos. 

– Diagramas de barras. 

– Diagramas de sectores. 

– Experimentos e sucesos. 

1. Organizar os datos nunhas táboas 

de frecuencias e representalos en 

distintos gráficos 

 

 

 

2. Coñecer o concepto de variable 

estatística e os seus tipos. 

 

1.1. Elabora unha táboa de frecuencias a partir dun conxunto de datos.  

1.2. Interpreta táboas de frecuencias sinxelas e táboas de dobre entrada.  

1.3. Representa os datos dunha táboa de frecuencias mediante un diagrama de 

barras ou un histograma.  

1.4. Representa datos mediante un diagrama de sectores.  

1.5. Interpreta información estatística dada graficamente (mediante diagramas de 

barras, polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores).  

2.1. Distingue entre variables cualitativas e cuantitativas en distribucións 

estatísticas concretas.  

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CCL 
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– Regra de Laplace. 

– Tipos de sucesos segundo a súa 

probabilidade. 

 

3. Realizar unhas predicións sobre a 

probabilidade dun suceso. 

 

3.1. Distingue sucesos aleatorios dos que non o son.  

3.2. Calcula a probabilidade dun suceso extraído dunha experiencia regular, ou 

dunha experiencia irregular a partir da frecuencia relativa. 

CCEC 
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2º ESO 

OBXETIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

A área de Matemáticas de 2.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que 

lles permitan: 

 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios, deixando constancia dos pasos 

seguidos. 

- Xerar, mediante diferentes métodos (dedución, indución?) patróns, regularidades e leis matemáticas en 

- distintos contextos. 

- Xerar diferentes problemas a partir doutro xa resolto. 

- Aplicar o método científico en diferentes situacións de investigación, achegando informes de resultados 

e 

- conclusións dos mesmos. 

- Resolver problemas da vida cotiá aplicando os contidos traballados. 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro e 

valorar a súa aplicación en contextos matemáticos. 

- Utilizar as TIC en contextos matemáticos como ferramentas para a realización de cálculos, 

comprobación de resultados, representacións gráficas, simulacións, etc. 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido 

crítico. 

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida diaria, 

aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas. 

- Desenvolver estratexias de cálculo mental que faciliten e axilicen o uso de diferentes tipos de números. 

- Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidade en situacións da vida real. 

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, 

comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 

- Empregar estratexias de análises de datos na resolución de problemas. 

- Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións. 

- Utilizar adecuadamente o teorema de Pitágoras para calcular lados descoñecidos en figuras xeométricas. 

- Coñecer e aplicar o concepto de semellanza entre figuras xeométricas. 

- Coñecer as características principais dos corpos xeométricos (poliedros, corpos de revolución e poliedros 

regulares). 

- Calcular áreas e volumes de figuras xeométricas. 

- Representar funcións a partir da súa expresión analítica ou dunha táboa de valores. 

- Interpretar e analizar adecuadamente unha función lineal en contextos reais. 

- Tabular datos dunha distribución estatística e representalos graficamente. 

- Calcular os parámetros estatísticos básicos dunha distribución estatística e interpretalos adecuadamente 

- en cada contexto. 

- Resolver situacións nas que interveñan conceptos de aleatoriedade e probabilidade. 

 

OBXECTIVOS  POR TEMA: 
 

 

UNIDADE 1. DIVISIBILIDADE E NÚMEROS ENTEIROS  

Saber aplicar os algoritmos que permiten estudar a divisibilidade dos números naturais e recoñecer os números 

primos e os números compostos. 

Construír o conxunto formado polos divisores ou os múltiplos dun número natural utilizando diversas 

estratexias. 
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Saber calcular o mínimo común múltiplo e o máximo común divisor de dous ou máis números aplicando a súa 

descomposición en factores primos. 

Coñecer os números enteiros. 

Representar e ordenar os números enteiros na recta graduada. 

Realizar operacións con números enteiros. 

Calcular expresións numéricas con e sen parénteses, aplicando a prioridade das operacións. 

Resolver problemas usando números enteiros, divisores e múltiplos. 

 

UNIDADE 2. FRACCIÓNS E DECIMAIS 
Organizar a información numérica en forma de fraccións para facilitar a resolución de situacións problemáticas 

da vida cotiá. 

Recoñecer a equivalencia de fraccións e obter a fracción irredutible. 

Calcular o común denominador entre varias fraccións para ordenalas ou operar con elas. 

Resolver operacións con fraccións. 

Calcular expresións numéricas con fraccións, con e sen parénteses, aplicando a prioridade das operacións. 

Recoñecer os diversos tipos de números decimais e converter números decimais a fraccións. 

Aproximar números decimais utilizando o truncamento e o redondeo e valorar o erro cometido na 

aproximación. 

Calcular expresións numéricas con números decimais, con e sen parénteses, aplicando a prioridade das 

operacións. 

Resolver problemas usando fraccións e números decimais. 

 

UNIDADE 3. POTENCIAS 
Calcular potencias de base enteira ou fraccionaria e expoñente natural e identificar as súas propiedades. 

Calcular potencias de expoñente enteiro non natural. 

Identificar a raíz cadrada como o proceso inverso á potencia de expoñente 2 e realizar o seu cálculo. 

Calcular expresións numéricas con potencias e raíces cadradas, con e sen parénteses, aplicando a prioridade 

das operacións. 

Empregar a notación científica para expresar magnitudes moi grandes ou moi pequenas. 

Resolver problemas usando potencias, raíces cadradas e a notación científica. 

 

UNIDADE 4. ÁLXEBRA 
Saber recoñecer expresións alxébricas. 

Calcular o valor numérico dunha expresión alxébrica. 

Coñecer os conceptos de monomio e polinomio, e distinguir os elementos que os compoñen. 

Calcular sumas, restas, produtos e cocientes entre monomios e sumas, restas e produtos entre polinomios. 

Recoñecer e calcular produtos notables. 

Simplificar operacións combinadas con polinomios aplicando a prioridade das operacións. 

Traducir da linguaxe natural á linguaxe alxébrico para resolver situacións problemáticas relacionadas coa 

contorna inmediata. 

Aplicar o método aritmético e o método alxébrico como métodos alternativos para a resolución de problemas. 

 

UNIDADE 5. ECUACIÓNS 
Coñecer os conceptos de incógnita, grao e solución dunha ecuación. 

Obter ecuacións equivalentes a unha ecuación dada e determinar se unha ecuación é unha identidade. 

Resolver ecuacións de primeiro e de segundo grao e comprobar a solución obtida. 

Traducir da linguaxe natural á linguaxe alxébrico formulando ecuacións de primeiro e de segundo grao. 

Aplicar o método aritmético e o método alxébrico como métodos alternativos para a resolución de problemas. 

Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e de segundo grao. 

 

UNIDADE 6. SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
Coñecer o concepto de solución dunha ecuación lineal con dúas incógnitas. 
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Representar graficamente as solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas. 

Identificar sistemas de ecuacións lineais sabendo buscar sistemas de ecuacións lineais equivalentes. 

Aplicar os tres métodos alxébricos de substitución, de igualación e de redución, para resolver sistemas de 

ecuacións lineais. 

Obter as posibles solucións dun sistema de ecuacións lineais a partir da súa representación gráfica. 

Clasificar sistemas de ecuacións lineais en función das súas solucións. 

Resolver problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

 

UNIDADE 7. PROPORCIONALIDADE 
Saber comunicar con precisión a relación entre magnitudes valéndose dos conceptos de razón e proporción. 

Deducir se dúas magnitudes son directamente proporcionais comprobando que as súas razóns son constantes. 

Recoñecer se dúas magnitudes son inversamente proporcionais comprobando que os seus produtos son 

constantes. 

Resolver situacións problemáticas da vida cotiá aplicando as propiedades das magnitudes directa ou 

inversamente proporcionais. 

Calcular porcentaxes e aumentos e diminucións porcentuais. 

Resolver problemas recoñecendo en tipo de proporcionalidade que existe entre as variables. 

Realizar cálculos bancarios con interese simple. 

 

UNIDADE 8. SEMELLANZA 
Saber representar con precisión figuras xeométricas semellantes utilizando os instrumentos de medida e 

debuxo. 

Saber deducir a existencia de semellanza a través do estudo das magnitudes de figuras xeométricas. 

Coñecer o teorema de Tales e saber dividir un segmento en partes iguais ou proporcionais. 

Saber recoñecer triángulos semellantes aplicando os criterios de semellanza correspondentes. 

Resolver situacións problemáticas da vida cotiá relacionadas coa representación a escala da realidade. 

Coñecer e utilizar a relación entre a razón de semellanza e a área de figuras xeométricas planas semellantes 

 

UNIDADE 9. POLIEDROS 
Saber que é un poliedro e en particular un paralelepípedo, un ortoedro, un cubo, un prisma e unha pirámide. 

Coñecer a terminoloxía propia para describir poliedros. 

Saber utilizar os instrumentos de medida e de debuxo para trazar o desenvolvemento de poliedros regulares, 

prismas e pirámides. 

Utilizar as unidades de medida adecuadas para indicar as medidas das dimensións dos poliedros, as súas áreas 

e volumes. 

Recoñecer a diferenza entre poliedros convexos e cóncavos. 

Resolver situacións problemáticas da vida cotiá aplicando as propiedades dos poliedros. 

 

UNIDADE 10. CORPOS REDONDOS 
Recoñecer un cilindro e identificar os seus elementos xeométricos e o seu desenvolvemento plano. 

Nomear os elementos xeométricos dun cono e recoñecer o seu desenvolvemento plano. 

Identificar os elementos xeométricos da esfera. 

Recoñecer as superficies e os corpos esféricos. 

Calcular a área e o volume dos corpos redondos. 

Resolver situacións problemáticas da vida cotiá aplicando as propiedades dos corpos redondos. 

 

UNIDADE 11. FUNCIÓNS 
Recoñecer unha relación funcional distinguíndoa doutras que non o son. 

Expresar unha función de diferentes maneiras: verbalmente, graficamente e analiticamente. 
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Recoñecer e describir as características dunha función. 

Analizar a gráfica dunha función  utilizando a terminoloxía específica das funcións. 

Diferenciar entre funcións lineais, afíns, constantes e cuadráticas. 

Resolver situacións problemáticas da vida cotiá aplicando as propiedades das funcións. 

 

UNIDADE 12. ESTATÍSTICA 
Diferenciar entre os conceptos de mostra e poboación nun estudo estatístico. 

Clasificar variables estatísticas segundo sexan cualitativas, cuantitativas, discretas ou continuas. 

Organizar datos estatísticos en táboas e calcular frecuencias relativas e acumuladas. 

Interpretar e construír diferentes tipos de gráficos estatísticos. 

Calcular os principais parámetros estatísticos de centralización. 

Calcular os principais parámetros estatísticos de dispersión. 

 

UNIDADE 13. PROBABILIDADE 
Experimentos aleatorios. 

Diferenciar entre experimentos deterministas e experimentos aleatorios. 

Determinar o espazo muestral dos sucesos dun experimento aleatorio. 

Obter a frecuencia absoluta e a frecuencia relativa dun suceso aleatorio. 

Calcular a probabilidade dun suceso. 

Aplicar a regra de Laplace para calcular probabilidades. 

Resolver situacións problemáticas da vida cotiá aplicando as propiedades da probabilidade. 

 

 CONCRECIÓN POR ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 

 UNIDADE 1. DIVISIBILILADE E NÚMEROS ENTEIROS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Os divisores e os múltiplos e as súas propiedades. 

• Os números primos e os números compostos. 

• Suma resta, multiplicación e división dos números enteiros. 

• Cálculo de m.c.d. e m.c.m. de dous ou máis números enteiros. 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  

tecnoloxía (CMCT), 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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Contidos Crit. de Avaliación 

Estánd. de Aprendizaxe avaliables. 

 

 

 

C. Clave 

 

– Múltiplos e divisores dun 

número. 

– Criterios de divisibilidade. 

– Propiedades dos múltiplos e 

dos divisores. 

– Números primos e números 

compostos. 

 – Descomposición dun número 

en factores primos. 

– Cálculo dos divisores dun 

número. 

– Cálculo do máximo común 

divisor (m.c.d) e o mínimo 

común múltiplo (m.c.m). 

– Os números enteiros. 

– Representación na recta 

numérica e ordenación de 

números enteiros. 

– O valor absoluto dun número 

enteiro. 

– Suma, resta, multiplicación e 

división de números enteiros 

– Operacións combinadas con 

números enteiros. 

 

1. Identificar relacións de 

divisibilidade entre números 

naturais. Coñecer e aplicar os 

criterios de divisibilidade. 

 

 

 

1.1  Recoñece si un número é múltiplo ou divisor doutro. 

1.2  Obtén o conxunto dos divisores dun número. 

1.3  Acha múltiplos dun número, dadas unhas condicións. 

1.4  Aplica os criterios de divisibilidade. 

1.5 Identifica os números primos menores ca100. 

1.6 Aplica os diversos criterios de divisibilidade e descompón un número 

natural dado en produto de factores primos. 

1.7 Calcula o m.c.d. e o m.c.m., de dous ou máis números e úsaos para 

resolver problemas contextualizados. 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

CSIEE 

2. Identificar números enteiros 

recoñecendo a súas características 

fundamentais: signo e valor absoluto. 

2.1 Identifica os distintos tipos de números e utilízaos para representar, 

ordenar e analizar información. 

2.2 Calcula o valor de expresións numéricas aplicando a xerarquía das 

operacións. 

 

CD 

CCEC 

 

 3. Resolver expresións de números 

enteiros con paréntese e operacións 

combinadas. Coñecer e aplicar las 

regras para quitar paréntese. 

3.1 Resolve con seguridade expresións con parénteses e operacións 

combinadas, aplicando correctamente a prioridade das operacións 

 

UNIDADE 2. FRACCIÓNS E DECIMAIS 
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1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• A obtención de fraccións equivalentes a través de diferentes métodos. 

• Operacións simples e combinadas con fraccións. 

• Os números decimais e as súas operacións básicas. 

• A aproximación por truncamento ou redondeo. 

• Resolución de problemas sinxelos con números fraccionarios. 

 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

– As fraccións. 

– Fraccións equivalentes. 

– Fracción irredutible. 

– Redución de fraccións a   

común denominador. 

– Representación na recta 

numérica de fraccións. 

– Ordenación de fraccións 

– Suma, resta, multiplicación e 

división de fraccións. 

– Operacións combinadas con 

fraccións. 

– Os números decimais. 

 

1.Operar con fraccións. 

Sumar y restar fraccións.. 

Multiplicar y dividir fraccións.. 

Resolver expresións con parénteses 

e operacións combinadas. 

 
1.1 Identifica os distintos tipos de números e utilízaos para representar, 

ordenar e analizar información. 

1.2 Calcula o valor de expresións numéricas aplicando a xerarquía das 

operacións. 

1.3 Resolve problemas cotiáns usando os distintos tipos de números e as súas 

operacións. 

 

 

 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

 

2. Empregar propiedades e novos 

significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade 

e operacións elementais, mellorando 

la comprensión dos conceptos 

traballados. 

2.1 Acha fraccións equivalentes e realiza operacións de conversión entre 

fraccións e números decimais. 

2.2 Realiza operacións de redondeo e truncamento determinando o erro 

cometido. 

3. Elixir a forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita ou con calculadora), 

usando diferentes estratexias. 

3.1 Desenvolve estratexias de cálculo mental. 
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– Números decimais exactos, 

periódicos puros e periódicos 

mixtos. 

– Conversión de números 

decimais a fraccións. 

– Fracción xeratriz. 

– Aproximación de números 

decimais por truncamento e por 

redondeo. 

– Erro na aproximación. 

– Operacións básicas con 

números decimais. 

--Problemas con fraccións. 

 

 

4. Resolver problemas con números 

fraccionarios 

4.1  Resolve problemas nos que intervén a fracción dunha cantidade. 

4.2  Resolve problemas de sumas e restas con fraccións 

4.3  Resolve problemas de multiplicación e/ou división de fraccións 

4.4 Resolve problemas utilizando o concepto de fracción dunha fracción. 

 

UNIDADE 3. POTENCIAS 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

• Potencias  de base natural, enteira ou fraccionaria. 

• Potencias de expoñente negativo y de expoñente cero. 

• Raíz cadrada dunha fracción positiva. 

• Uso adecuado de la notación científica.  

 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), 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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Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

– Potencias de base enteira e 

expoñente natural. 

– Potencias de base unha 

fracción e expoñente natural. 

– Potencias de expoñente 0. 

– Produto e cociente de 

potencias da mesma base. 

– Potencia dun produto e dun 

cociente. 

– Potencia da potencia. 

– Potencia  expoñente enteiro 

– A raíz cadrada. 

– A raíz cadrada enteira. 

– A raíz cadrada dunha 

fracción. 

– A notación científica. 

– Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo 

mental. 

 

1. Calcular potencias de expoñente 

natural. 

 

1.1  Calcula potencias de base enteira y expoñente natural. 

1.2  Coñece e aplica as propiedades das potencias de expoñente natural. 

CD 

CMCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

 

 

2. Utilizar, de maneira axeitada, as 

regras das operacións(produtos, 

cocientes, potencias de potencias) 

con potencias, respectando a 

xerarquía das operacións. 

 

 

 

 

2.1 Calcula potencias de base fraccionaria e expoñente natural. 

2.2 Interpreta e calcula as potencias de expoñente negativo. 

2.3 Calcula a potencia dun produto ou dun cociente. 

2.4 Multiplica e divide potencias da mesma base. 
2.5 Calcula a potencia doutra potencia. 

2.6 Reduce expresións utilizando as propiedades das potencias. 

3. Calcular a raíz cadrada exacta e 

enteira dun número enteiro. 

 

 3.1.  Resolve raíces de números enteiros sinxelos, identificando cando non 

existen. 

4. Calcular a potencia e a raíz cadrada 

dunha fracción. 

 

4.1  Resolve raíces de fraccións  sinxelas 

5. Utilizar as potencias de base 10 para 

expresar números moi grandes o 

moi pequenos. 

 5.1  Expresa en notación científica aproximacións de números moi grandes 

ou moi pequenos. 

 

UNIDADE 4: ÁLXEBRA 

1. TEMPORALIZACIÓN : 4 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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• Introdución á álxebra e as súas expresións. 

• Tradución á linguaxe alxébrica enunciados  sinxelos. 

• Coñecemento da nomenclatura e os elementos relativos ás monomios. 

• Operacións e propiedades básicas de monomios. 

• Operacións e propiedades básicas de polinomios. 

• Produtos notables en expresións alxébricas 

 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

– Expresións alxébricas. 

– Valor numérico dunha 

expresión alxébrica 

– Monomios. Propiedades. 

– Suma, resta, multiplicación e 

división de monomios. 

– Polinomios e os seus 

elementos. 

– Valor numérico dun 

polinomio. Raíces dun 

polinomio. 

– Suma, resta e multiplicación 

de polinomios. 

– Produtos notables: cadrado 

dunha suma, cadrado dunha 

resta e produto de suma por 

diferenza. 

1.  Utilizar a linguaxe alxébrica para 

xeralizar propiedades e relacións 

matemáticas. 

1.1.  Traduce a linguaxe alxébrico enunciados relativos a números 

descoñecidos ou indeterminados. 

2.2 Expresa, por medio da  linguaxe alxébrica, relacións ou propiedades 

numéricas. 

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCT 

CD 

CCL 

2. Coñecer os elementos e a 

nomenclatura básica relativos as  

expresións alxébricas. 

 

2.1 Identifica  grao,  coeficiente e a parte literal dun monomio. 

2.2 Clasifica os polinomios e os distingue doutras expresións alxébricas. 

2.3 Calcula o valor numérico dun polinomio para un valor dado da 

indeterminada. 

 

3. Operar e reducir expresións 

alxébricas. 
3.1 Suma, resta, multiplica e divide monomios. 

3.2 Suma, resta e multiplica polinomios. Propiedades. 

3.3 Extrae factor común. 

3.4 Aplica as fórmulas dos produtos notables. 

3.5 Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 
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UNIDADE 5: ECUACIÓNS 

1. TEMPORALIZACIÓN:  2,5 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Recoñecemento dunha ecuación e os seus elementos. 

• Averiguar se un valor é ou non solución dunha ecuación. 

• Concepto de ecuacións equivalentes. 

• As ecuacións de primeiro grao: con varios termos, con parénteses e/ou con denominadores. 

• Ecuacións de segundo grao: incompletas, en forma de produto ou completas. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

– Ecuacións e os seus 

elementos. 

– Identidades. 

– Transformación de 

ecuacións. 

– Solucións dunha ecuación. 

– Resolución da ecuación de 

primeiro grao. 

– Resolución gráfica da 

ecuación de primeiro grao. 

 

1. Recoñecer as ecuacións e os seus 

elementos: termos, membros, grao, 

solucións. 

 

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

 

 

 

CSIEE 

CCL 

CMCT 

2. Resolver ecuacións de primeiro grao. 

Reducir membros es traspoñer termos. 

Eliminar denominadores 

2.1 Traspón termos nunha ecuación (casos inmediatos). 

2.2 Resolve ecuacións sinxelas (sen paréntese nin denominadores). 

2.3 Resolve ecuacións con paréntese. 

2.4 Resolve ecuacións con denominadores. 

2.5 Resolve ecuacións con  paréntese e  denominadores. 
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– Resolución da ecuación de 

segundo grao. 

– Ecuacións equivalentes. 

3. Resolver ecuacións de segundo grao: 

incompletas, en forma de produto ou 

completas 

3.1 Resolve ecuacións de segundo grao incompletas. 

3.2  Resolve ecuacións de segundo grao dadas na forma xeral. 

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

xeral. 

CSC 

CAA 

CD 

 

4. Resolver problemas coa axuda das 

ecuacións de primeiro e segundo grao. 
4.1  Resolve, coa axuda das ecuacións, problemas aritméticos de dificultade 

media(idades, móbiles, mesturas, ...). 

4.2 Resolve, coa axuda das ecuacións problemas xeométricos. 

UNIDADE 6:  SISTEMAS  DE ECUACIÓNS 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2,5 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Recoñecemento dunha ecuación lineal. 

• Representación, punto a punto, de ecuacións lineares. 

• Recoñecemento de si un par de valores é, ou non, solución dun sistema. 

• Identificación da solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas no plano. 

• Resolución de sistemas sinxelos de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

– Ecuacións lineais con dúas 

incógnitas 
1. Recoñecer se un par de números é ou 

non solución dunha ecuación de 

primeiro grao con dúas incógnitas 

1.1.  Recoñece se un par de valores (x, y) é solución de una ecuación de 

primeiro grao con dúas incógnitas. 

 

CSIEE 
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− Resolución por diferentes 

métodos: alxébrico e mesmo por 

tenteo; utilizando ademais, cando 

se considere pertinente, axudas 

tecnolóxicas. 

– Sistemas de ecuacións lineares. 

– Sistemas equivalentes. 

– Número  de solucións. 

– Métodos de resolución de sistemas. 

Substitución, igualación  e 

redución. 

– Resolución de problemas mediante 

sistemas. 

 

 

2.Comprobar se dous sistemas de 

ecuacións con dúas incógnitas son 

equivalentes ou non. 

2.1  Recoñece se un par de valores (x, y) é solución dun sistema de ecuacións 

lineais 

CAA 

CCEC 

CCL 

CMCT 

 

CD 

 

3.  Saber en que consiste a solución dun 

sistema e coñecer a súa  interpretación 

gráfica. 

 

3.1 Identifica, entre un conxunto de pares de valores, a solución dun sistema 

de ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 

3.2.  Recoñece, ante a representación gráfica dun sistema de ecuacións 

lineares, se o sistema ten solución; e, nese caso,  identifícaa. 

4. Resolver un sistema de ecuacións   os 

métodos de substitución, igualación e 

redución 

 

4.1  Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método de substitución. 

4.2  Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método de igualación. 

4.3  Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método de redución 

4.4  Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método máis axeitado 

5. Resolver problemas reais mediante 

sistemas de ecuacións. 

5.1 Resolve problemas aritméticos sinxelos coa axuda dos sistemas de 

ecuacións. 

5.2 Resolve problemas aritméticos de dificultade media  coa axuda dos 

sistemas de ecuacións. 

5.3 Resolve problemas xeométricos  coa axuda dos sistemas de ecuacións. 
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UNIDADE 7: PROPORCIONALIDADE 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Recoñece si entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade. 

• Recoñece si unha relación de proporcionalidade é directa ou inversa. 

• Calcula o termo descoñecido dunha proporción. 

• Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa e inversamente proporcionais. 

• Resolve problemas de situacións  da vida cotiá aplicando as propiedades das magnitudes 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

– Razón e proporción. 

– Propiedades das proporcións. 

– Magnitudes directamente 

proporcionais. 

– Proporcionalidade directa. 

– Porcentaxes. 

– Regra de tres directa e inversa. 

– Redución á unidade. 

– Descontos e aumentos. 

– Escalas 

 

1. Coñecer e manexar o concepto de 

razón e proporción 

 

1.1.  Obtén a razón de dous números. Calcula un número que forma con outro 

unha razón dada. 

1.2 Identifica se dúas razóns forman unha proporción. 

1.3 Calcula o termo descoñecido dunha proporción. 

 

CAA 

CMCT 

CCEC 

CSC 

2. Recoñecer as magnitudes directa ou 

inversamente proporcionais, 

construír as correspondentes táboas 

de valores e formar con elas distintas 

proporcións 

 

2.1  Distingue as magnitudes proporcionais das que non o son. 

2.2 Identifica se a relación existente entre dúas magnitudes é directa ou 

inversa, constrúe a táboa de valores e obtén distintas proporcións. 
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–  Magnitudes inversamente 

proporcionais. 

– Desenvolvemento de estratexias 

para o cálculo mental. 

CD 

3. Resolver problemas de 

proporcionalidade directa ou inversa, 

por redución á unidade e por regra de 

tres. 

3.1 Resolve, reducindo á unidade, problemas sinxelos de proporcionalidade 

directa e inversa. 

3.2 Resolve, utilizando regra de tres, problemas de proporcionalidade directa 

e inversa. 

CCL 

CSIEE 

 4. Comprender e manexar os conceptos 

relativos aos  porcentaxes. 
4.1 Asocia cada porcentaxe con unha fracción, con unha proporción ou con 

un número decimal. 

4.2 Calcula porcentaxes. 

5.Utilizar procedementos específicos 

para a resolución dos distintos tipos de 

problemas con porcentaxes. 

5.1  Recoñece si entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade. 

-  Recoñece si unha relación de proporcionalidade é directa ou inversa. 

-  Calcula o termo descoñecido dunha proporción. 

-  Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a 

magnitudes directa e inversamente proporcionais. 

5.2  Resolve problemas de aumentos e  diminucións porcentuais. 

5.3  Resolve problemas de interese bancario. 

 

UNIDADE 8: SEMELLANZA 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

•  Obtén a razón de semellanza desde dúas figuras semellantes, ou ben obtén medidas dunha figura recoñecendo as doutra semellante a 

ela e a razón de semellanza. 

• Debuxa unha figura semellante a outra con razón de semellanza dada. 
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• Calcula distancias a partir da semellanza de dous triángulos. 

• Coñece os criterios de semellanza dos diferentes tipos de triángulos e o teorema da altura. 

• Aplica o teorema de Tales para resolver problemas de proporcionalidade. 

• Utiliza a escala numérica ou a escala gráfica para resolver  problemas da vida cotiá. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

– Segmentos. 

– División de segmentos en 

partes proporcionais. 

– Corpos semellantes. 

– Relacións entre figuras e 

polígonos semellantes. 

– Triángulos semellantes. 

– Teorema da altura e o cateto. 

– Teorema de Tales. 

– Escala. 

– Figuras semellantes. 

1. Explicar os conceptos de segmentos, 

figuras e corpos semellantes con 

exemplos. 

1.1 Explica os conceptos de segmentos, figuras e corpos semellantes. 
 

CSIEE 

CAA 

 

 

 2. Constrúe figuras e corpos 

semellantes utilizando diversas 

teorías. 

 

2.1 Identificar e debuxar correctamente figuras e corpos semellantes. 

2.2 Comprende diversas teorías para debuxar figuras semellantes. 

2.3 Identifica e describe diversos teoremas para calcular a lonxitude de certos 

segmentos. 

 3. Recoñece o concepto de escala e 

aplícao na resolución dalgúns 

problemas. 

 

3.1 Recoñece e soluciona problemas relacionados con escalas. 

4. Operar e resolver problemas cotiáns 

utilizando as figuras semellantes. 

4.1 Resolve problemas da vida cotiá realizando operacións con ángulos. 

 

UNIDADE 9: POLIEDROS 

1. TEMPORALIZACIÓN : 4 SEMANAS 
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2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Características básicas que definen un poliedro e o seu desenvolvemento plano. 

• Cálculo da área e volume dun poliedro regular e dun prisma. 

• Elementos xeométricos que determinan unha pirámide. 

• Os paralelepípedos e o cálculo da diagonal dun ortoedro. 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

–  Poliedros. 

– Os elementos dun poliedro. 

– Características dos poliedros 

regulares. 

– Os prismas. 

– Pirámides. 

–  Área e volume dun prisma. 

– Áreas e volumes dunha 

pirámide. 

–  Clases de polígonos. 

 

1.Identificar e describir os 

compoñentes e as características dos 

diferentes poliedros regulares que 

existen. 

 

1.1. Identifica e describe os compoñentes dos poliedros regulares. . 

1.2  Calcula o número de diagonais ou de ángulos dos que se compón un  

poliedro. 

1.3  Describe as características dos prismas e das pirámides. 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

CCL 

CMCT 

2. Calcular áreas e volumes. 

 

2.1  Calcula as áreas e os volumes dalgúns poliedros como os prismas e as 

pirámides 

3. Resolver problemas da vida cotiá 

aplicando os coñecementos adquiridos. 

 

3.1 Resolver problemas relacionados coa vida cotiá relacionados cos 

polígonos. 

 

 UNIDADE 10: CORPOS REDONDOS  

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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• Cilindros. 

• Conos. 

• Esferas. 

• Áreas e volumes de corpos redondos. 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables C. Clave 

 

− Corpos de revolución. 

− Elementos do cilindro. 

− Desenvolvemento plano dun 

cilindro. 

− Áreas e volume dun cilindro. 

− Elementos xeométricos do 

cono. 

− Relación entre a xeratriz, o 

radio e  a altura dun cono. 

− Áreas e volume dun cono. 

− A esfera e os seus elementos. 

− Área e volume dunha esfera. 

− Corpos e superficies 

esféricos. 

 

 

1. Identificar, describir e utilizar os 

elementos xeométricos dos corpos de 

revolución. 

 

1.1  Identifica e describe os elementos do cilindro e do cono. 

1.2  Describe as relacións que hai entre os diferentes elementos da esfera. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CMCT 

 

 

2. Determinar áreas e volumes 

correspondentes aos corpos de 

revolución. 

 

2.1  Calcula as áreas e os volumes dos corpos de revolución. 

3. Identificar e describir as propiedades 

dos corpos e superficies esféricos. 

 

 

3.1 Identifica e describe os elementos dos corpos e as superficies esféricos. 
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UNIDADE 11: FUNCIÓNS 

1. TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Representación de puntos dados mediante as súas coordenadas e asignación de coordenadas a puntos dados mediante a súa 

representación. 

• Funcións. Concepto de función. 

• Coñecemento da nomenclatura básica: x → variable independente, e → variable dependente, abscisa, ordenada, función, crecente… 

• Representación aproximada da gráfica que corresponde a un certo enunciado. 

• Elección dun enunciado ao que responda unha certa gráfica. 

• Obtención dalgúns puntos que correspondan a unha función dada pola súa expresión analítica. 

• Recoñecemento das expresións de primeiro grao (lineais) e saber que lles corresponden funcións que se representan mediante rectas. 

• Características dunha función. 

• Gráfica dunha función. 

 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

– Sistema de coordenadas 

cartesianas. 

1.Definir, recoñecer e representar 

unha función de diferentes formas. 

1.1. Define o concepto de función e exprésao de diferentes formas. 



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2021-2022 

 

51 

 

− Concepto de función. 

– Formas de representación 

dunha función. 

– Dominio e percorrido. 

– Continuidade. 

– Puntos de corte cos eixes. 

– Crecemento e decrecemento. 

– Máximos e mínimos relativos. 

– Gráfica dunha función. 

– Funcións lineais. Funcións 

afíns. Función constante. 

– Ecuación dunha recta. 

– As funcións cuadráticas.. 

– Funcións de proporcionalidade 

inversa. 

2.Describir as características dunha 

función: dominio, percorrido, 

continuidade, puntos de corte cos 

eixes, crecemento e decrecemento e 

máximos e mínimos relativos. 

 

2.1  Interpreta e determina distintas características das funcións. 

2.2. Analiza a gráfica dunha función para poder interpretar un determinado 

fenómeno. 
 

CSIEE 

CAA 

CCL 

 

CMCT 

3. Recoñecer algúns tipos funcionais: 

función lineal, función afín, función 

cuadrática… 

3.1  Recoñece diferentes tipos de funcións e utiliza as súas propiedades 

particulares. 

 

UNIDADE 12 : ESTATÍSTICA 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Clasificación de variables estatísticas. 

• Frecuencias e táboas estatísticas. 

• Gráficos estatísticos. Diagrama de barras, de sectores, pictogramas… 

• Parámetros de centralización e de dispersión. 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

– Poboación e mostra. 
– Variables estatísticas. 

Clasificación. 

– Frecuencia absoluta e relativa. 

– Frecuencias acumuladas. 

– Táboas de frecuencias 

.– Representación gráfica de 

datos. Diagramas de barras, de 

sectores, de liña. 
– Climogramas. Pictogramas. 

– Pirámides de poboación. 

– Parámetros de centralización. 

– Parámetros de dispersión. 

– Varianza e desviación típica. 

1.  Clasificar variables estatísticas en 

situacións da contorna inmediata e 

calcular e organizar en táboas as 

frecuencias asociadas. 

1.1. Recoñece distintos tipos de variables estatísticas. 

1.2  Organiza datos estatísticos en táboas de diferentes formatos. 

 

CSIEE 

 

CAA 

 

CMCT 

CD 

 

2. Interpretar e representar gráficos 

estatísticos de diferentes tipos 

segundo as características das 

variables. 

 

2.1  Interpreta e debuxa gráficos estatísticos sinxelos. 

2.2 Calcula e interpreta parámetros estatísticos de centralización. 

3. Calcular e interpretar os principais 

parámetros estatísticos de 

centralización e de dispersión. 

 

 

3.1 Calcula e interpreta parámetros estatísticos de dispersión. 

 

UNIDADE 13 : PROBABILIDADE. 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Sucesos aleatorios e experiencias aleatorias. 

• Espazo mostral. 

• Probabilidade dun suceso. Lei de Laplace. 

• Asignación de probabilidades mediante a Lei de Laplace. 
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 3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

– Experimentos aleatorios. 
– Espazo mostral. 

– Determinación do espazo 

mostral. 

– Experimentos compostos. 

– Diagramas en árbore. 

– Sucesos. 

– Tipos de sucesos. 

– Frecuencia absoluta e 

frecuencia relativa dun 

suceso. 

– Probabilidade dun suceso. 

– Propiedades da 

probabilidade. 

– Probabilidade do suceso 

contrario. 

– Regra de Laplace. 

– Probabilidade en sucesos 

compostos. 

 

1. Identificar experimentos 

aleatorios simples e compostos e 

determinar o seu espazo  mostral. 

1.1 Diferencia entre experimentos aleatorios e deterministas. 

1.2 Determina o espazo mostral asociado a un experimento aleatorio.  
 

CAA 

 

CCL 

2. Calcular frecuencias absolutas e 

relativas de sucesos e determinar a 

probabilidade de diferentes tipos de 

sucesos e experimentos aleatorios. 

2.1 Calcula frecuencias absolutas e relativas dos sucesos dun experimento 

aleatorio. 

2.2 Determina a probabilidade de diferentes tipos de sucesos dun experimento 

aleatorio. 

CSIEE 

 

CMCT 
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3º ESO 
 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS  3.º ESO 

 

- Identificar e expresar os pasos para a resolución de diferentes tipoloxías de problemas. 

- Coñecer e utilizar diferentes estratexias para a resolución de problemas. 

- Analizar e describir distintas situacións para poder facer predicións. 

- Partir de problemas resoltos e afondar en diferentes cuestións e contextos próximos ao alumno. 

- Coñecer, identificar e desenvolver procesos de matematización na realidade cotiá do alumno. 

- Identificar, cultivar e desenvolver as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

- Identificar os bloqueos emocionais ante os problemas atopados.  

- Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno. 

- Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos diferentes. 

- Empregar as Tecnoloxías da Información e Comunicación no seu proceso de aprendizaxe desde unha 

análise e busca de información adecuados para facilitar a interacción. 

- Utilizar as propiedades dos números racionais en operacións a través do cálculo adecuado na resolución 

de problemas. 

- Manexar expresións simbólicas en situacións numéricas ante casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

- Coñecer e empregar a linguaxe alxébrica para expresar enunciados sacando a información relevante e 

transformándoa. 

- Resolver problemas do día a día a través de formulacións de ecuacións de primeiro e segundo grao, e 

sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

- Identificar e describir as características das figuras planas e dos corpos xeométricos elementais coas súas 

configuracións xeométricas. 

- Facer cálculos das dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos coñecendo a escala.. 

- Identificar os elementos do estudo das funcións e a súa representación gráfica. 

- Identificar e recoñecer situacións de relación funcional da vida cotiá que se describen mediante funcións 

cuadráticas e calcular os seus parámetros e características. 

- Realizar informacións estatísticas con datos a través de táboas e gráficas adecuadas con conclusións que 

representan a poboación estudada. 

- Facer cálculos sobre os parámetros de posición e dispersión dunha variable estatística para resumir datos 

e facer comparacións. 

- Facer unha análise sobre a información estatística que aparece nos medios de comunicación desde a súa 

representatividade e fiabilidade. 

- Facer estimacións a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sinxelos calculando a súa 

probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os diagramas de árbore. 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO  

 

OBXECTIVOS POR TEMA: 

UNIDADE 1 

Distinguir números naturais, enteiros e racionais. 

Recoñecer e obter fraccións equivalentes. 

Reducir fraccións a común denominador. 

Clasificar números decimais. 

Obter a fracción xeratriz dun número decimal. 

Realizar operacións básicas con fraccións. 

Calcular potencias e raíces de fraccións. 

Calcular expresións con operacións combinadas con fraccións. 
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Recoñecer números racionais e números irracionais. 

 

UNIDADE 2 

Relacionar os diferentes conxuntos números, incluíndo os números reais. 

Representar números irracionais na recta. 

Clasificar e representar os diferentes tipos de intervalos. 

Obter aproximacións dun número indicando o erro absoluto cometido. 

Calcular o erro relativo dunha aproximación. 

Realizar operacións básicas con números reais. 

Calcular potencias e raíces de números reais. 

Expresar un número en notación científica. 

Realizar operacións en notación científica. 

 

UNIDADE 3 
Recoñecer expresións alxébricas e calcular o seu valor numérico. 

Realizar operacións con monomios. 

Determinar o grao dun polinomio. 

Calcular o valor numérico dun polinomio. 

Realizar operacións con polinomios. 

Aplicar o método de Ruffini. 

Recoñecer e aplicar os produtos notables. 

Factorizar polinomios e simplificar fraccións alxébricas. 

 

UNIDADE 4 
Diferenciar entre ecuacións e identidades. 

Transformar unha ecuación noutra equivalente. 

Resolver ecuacións de primeiro grao. 

Resolver ecuacións incompletas de segundo grao. 

Resolver ecuacións completas de segundo grao. 

Determinar o número de solucións dunha ecuación de segundo grao. 

Calcular a suma e o produto das solucións dunha ecuación de segundo grao. 

Resolver ecuacións factorizadas. 

Resolver ecuacións bicadradas. 

Aplicar as ecuacións á resolución de problemas. 

 

UNIDADE 5 
Recoñecer unha ecuación lineal con dúas incógnitas. 

Identificar sistemas de ecuacións lineais. 

Comprobar que dous sistemas son equivalentes. 

Clasificar un sistema de ecuacións lineais. 

Resolver alxebricamente un sistema de ecuacións. 

Resolver graficamente un sistema de ecuacións. 

Aplicar os sistemas de ecuacións á resolución de problemas. 

 

UNIDADE 6 
Recoñecer e construír sucesións de números reais. 

Obter o termo xeral dunha sucesión. 

Identificar progresións aritméticas e calcular o seu termo xeral. 

Calcular a suma dos n primeiros termos dunha progresión aritmética. 

Interpolar medios aritméticos entre dous valores. 

Identificar progresións xeométricas e obter o seu termo xeral. 
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Aplicar a propiedade dos termos dunha progresión aritmética ou xeométrica. 

Calcular o produto dos n primeiros termos dunha progresión xeométrica. 

Obter a suma dos n primeiros termos dunha progresión xeométrica. 

Calcular a suma de todos os termos dunha progresión xeométrica. 

Interpolar medios xeométricos entre dous valores. 

 

UNIDADE 7 
Recoñecer e representar puntos, rectas, planos, semirrectas, segmentos e semiplanos. 

Identificar as posicións relativas de diferentes elementos xeométricos no plano e mais no espazo. 

Recoñecer lugares xeométricos do plano. 

Demostrar e aplicar o teorema de Pitágoras. 

Enunciar, demostrar e aplicar o teorema da altura e do cateto. 

Resolver problemas polo método de descomposición de figuras. 

UNIDADE 8 
Recoñecer os elementos dos poliedros. 

Diferenciar entre poliedros cóncavos e convexos e aplicar a fórmula de Euler. 

Caracterizar os  poliedros. 

Recoñecer os planos e eixes de simetría dun poliedro. 

Aplicar o principio de Cavalieri no plano e no espazo. 

Calcular áreas e volumes de prismas aplicando as fórmulas correspondentes. 

Obter a área e o volume dunha pirámide e dun tronco de pirámide utilizando as fórmulas correspondentes. 

Recoñecer as propiedades dos corpos de revolución. 

Calcular a área e o volume dun cilindro ou dun cono aplicando as fórmulas correspondentes. 

Recoñecer os elementos da esfera. 

Calcular a área e o volume dunha esfera. 

Indicar as coordenadas xeográficas dun punto da superficie da esfera terrestre. 

Resolver problemas de xeometría. 

UNIDADE 9 
Recoñecer as variables independente e dependente relacionadas nunha función. 

Expresar unha función de diferentes formas. 

Indicar o percorrido e o dominio dunha función. 

Recoñecer a posible periodicidade dunha función. 

Determinar os puntos de corte dunha función cos eixes. 

Analizar a simetría dunha función distinguindo entre funcións pares e impares. 

Recoñecer a continuidade dunha función a partir da súa representación gráfica. 

Analizar o crecemento ou decrecemento dunha función. 

Identificar os máximos e mínimos absolutos e relativos dunha función. 

Estudar o comportamento dunha función a partir da súa gráfica. 

Resolver problemas graficamente. 

UNIDADE 10 
Recoñecer funcións afíns a partir da súa gráfica e da súa expresión analítica. 

Definir e recoñecer funcións lineais a partir da súa gráfica e da súa expresión analítica. Identificar os elementos 

característicos da ecuación dunha recta. 

Determinar e interpretar a pendente dunha recta. 

Recoñecer as diferentes formas da ecuación dunha recta. 

Identificar a posición relativa de dúas rectas. 

Determinar o punto de corte de dúas rectas secantes. 

Recoñecer os elementos característicos das funcións cuadráticas. 

Representar unha función cuadrática a partir da súa expresión analítica. 

Resolver problemas de funcións. 
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UNIDADE 11 
Recoñecer a poboación, a mostra e o individuo nun estudo estatístico. 

Distinguir entre a mostraxe non aleatoria, probabilística e estratificada proporcional. 

Clasificar unha variable estatística segundo sexa cualitativa, cuantitativa, discreta ou continua. 

Recoñecer as etapas dunha investigación estatística. 

Completar e interpretar táboas de frecuencias absolutas e relativas. 

Calcular frecuencias absolutas e relativas acumuladas. 

Obter frecuencias de datos agrupados en clases. 

Interpretar e construír diagramas de barras, diagramas de sectores e pictogramas. 

Analizar histogramas e polígonos de frecuencias. 

Interpretar cartogramas. 

Resolver problemas realizando un esquema ou un gráfico. 

UNIDADE 12 
Diferenciar entre parámetros de posición e parámetros de dispersión. 

Calcular a media aritmética simple con datos non agrupados, con datos agrupados nunha táboa de frecuencias 

e con datos agrupados en intervalos. 

Calcular a media aritmética ponderada. 

Obter a mediana con datos non agrupados, con datos agrupados nunha táboa de frecuencias e con datos 

agrupados en intervalos. 

Determinar a moda con datos non agrupados ou agrupados. 

Calcular os cuartís dunha distribución estatística. 

Calcular o rango ou percorrido dunha distribución estatística. 

Calcular a varianza e o desviación  típica dunha distribución. 

Representar un diagrama de caixa e bigotes. 

Interpretar o coeficiente de variación dunha distribución. 

Resolver problemas organizando a información dispoñible. 

UNIDADE 13 
Recoñecer experimentos aleatorios e o seu espazo da mostra correspondente. 

Diferenciar os distintos tipos de sucesos dun experimento aleatorio. 

Operar con sucesos expresando o resultado como conxunto ou graficamente. 

Distinguir entre sucesos compatibles e incompatibles. 

Expresar a probabilidade dun suceso. 

Recoñecer e aplicar as propiedades da probabilidade. 

Calcular probabilidades aplicando a regra de Laplace. 

Resolver problemas utilizando táboas de continxencia. 

Relacionar a frecuencia relativa dun suceso coa súa probabilidade. 

Resolver problemas de probabilidade. 
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CONCRECIÓN POR ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 UNIDADE 1. NÚMEROS RACIONAIS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Sabe manexar as fraccións: operatoria e uso. 

● Sabe manexar os decimais: cálculo mental e manual, aproximacións, operatoria. 

● Pasa de fraccións a decimais. Distingue tipos de decimais. 

● Expresa un decimal como fracción. 

● Utiliza as propiedades de las potencias para simplificar cálculos sinxelos.  

● Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais, as raíces 

cadradas e as potencias de expoñente enteiro aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

● Resolve problemas aritméticos co uso da fracción como operador e das operacións con fraccións. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C.Clave 
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– Os números naturais, enteiros e 

fraccionarios. 

–  Fraccións equivalentes. 

– A fracción irredutible. 

– Redución de fraccións a común 

denominador. 

–  As fraccións e os números 

decimais. 

– Fracción xeratriz. 

– Número decimal exacto, 

periódico puro e periódico 

mixto. 

– Operacións básicas con 

fraccións: suma, resta, 

multiplicación e división. 

– Potencia e raíz cadrada dunha 

fracción. 

– Operacións combinadas con 

fraccións. 

–  Concepto de número racional. 

– Introdución ao conxunto dos 

números irracionais. Os 

números naturais, enteiros e 

fraccionarios. 

1.   Recoñecer os distintos tipos de números 

racionais, as súas características e os seus 

diferentes e posibles notacións, e ordenalos e 

comparalos de maneira gráfica ou escrita 

utilizando os algoritmos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar as propiedades dos números 

racionais para operalos, utilizando a forma de 

cálculo e notación adecuada, para resolver 

problemas da vida cotiá, e presentando os 

resultados coa precisión requirida 

1.1.Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, 

racionais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos 

para representar e interpretar adecuadamente información 

cuantitativa.  

1.2.Distingue e obtén fraccións equivalentes a partir dunha dada, 

entendendo o concepto de fracción irredutible.  

1.3.Compara e ordena fraccións, utilizando e sistematizando o 

algoritmo para a redución de fraccións a común denominador.  

1.4.Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre 

decimais finitos e decimais infinitos periódicos, indicando neste 

caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período.  

1.5.Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou 

periódico.  

1.6.Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, 

decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais, as 

raíces cadradas e as potencias de expoñente enteiro aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións.  

2.1.Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá.  

2.2. Iníciase na identificación e diferenciación dos números 

irracionais.  

 

CD 

CCL 

CMCT 

CSIEE 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 UNIDADE 2. NÚMEROS REAIS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Utiliza un número razoable de cifras significativas para expresar unha cantidade. 
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● Aproxima un número a unha orde determinada. E é consciente do erro cometido. 

● Calcula potencias de expoñente enteiro.  

● Utiliza as propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos.  

● Calcula raíces exactas aplicando a definición de raíz enésima.  

● Interpreta números en notación científica e sabe escribilos e operar con eles na calculadora. 

● Utiliza a notación científica en problemas contextualizados. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

– Concepto de número real. 

– Os  números reais e a recta 

numérica. 

– Valor absoluto dun número real. 

– Aproximacións por redondeo. 

– Erro absoluto e error relativo. 

– Cifras significativas dunha 

cantidade. 

– Operacións básicas con números 

reais: suma, resta, multiplicación 

e división. 

– Potencias de números reais. 

– Raíces de números reais. 

– Notación científica: as potencias 

de base 10. 

1. Representar, ordenar e comparar números 

reais, identificando as súas particularidades e 

simplificando a súa notación cando sexa 

necesario. 

2. Expresar unha cantidade con un número 

adecuado de cifras significativas y valorar el 

error cometido.  

 

 

3. Coñecer as potencias de expoñente enteiro e 

aplicar as súas propiedades 

 

 

 

 

1.1 Representa, ordena e compara números reais. 

 

 

2.1.Utiliza un número razoable de cifras significativas para expresar 

unha cantidade.  

2.2. Aproxima un número a unha orde determinada, recoñecendo o 

erro cometido.  

2.3. Compara o erro relativo de dúas cantidades. 

3.1.Calcula potencias de expoñente enteiro y expresa un número como 

potencia de expoñente enteiro. 

3.2. Calcula e simplifica expresións aritméticas aplicando as 

propiedades das potencias de expoñente enteiro 

3.3. Resolve operacións combinadas nas que aparecen expresións con 

potencias de expoñente enteiro. 

 

4.1.Calcula raíces exactas de números racionais xustificando o 

resultado mediante o concepto de raíz enésima.  

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

 

CSC 

CSIEE 
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– Operacións de suma, resta, 

multiplicación e división en 

notación científica. 

– A proporción áurea. 

4. Coñecer o concepto de raíz enésima dun 

número racional e calcular raíces exactas de 

números racionais.  

5. Coñecer e manexar a notación científica 

 

5.1.Utiliza a notación científica para expresar números grandes ou 

pequenos e expresa con todas as cifras un número escrito en 

notación científica.  

5.2. Realiza operacións con números en notación científica.  

 

CCEC 

 

 UNIDADE 3. POLINOMIOS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Traduce, á linguaxe alxébrica, enunciados e propiedades. 

● Asocia entre expresións alxébricas e un enunciado ou unha propiedade. 

● Identifica de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios semellantes. 

● Suma e multiplica monomios. 

● Identifica un polinomio e os seus elementos. 

● Calcula o valor numérico dun polinomio. 

● Suma e multiplica polinomios. 

● Extrae  factor común. 

● Desenvolve identidades notables. 

● Recoñece polinomios que son cadrado dun binomio ou unha suma por unha diferencia. 

● Transforma un polinomio en produto de factores, utilizando a extracción de factor común, o recoñecemento das identidades notables . 
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● Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

– Concepto e elementos dun monomio. 

– Valor numérico. Monomios 

semellantes. 

– Operacións básicas con monomios. 

– Os polinomios. 

– Clasificacións de polinomios: 

polinomios completos e ordenados. 

– Raíces dun polinomio. 

– Operacións de suma e resta con 

polinomios. 

– Produto de polinomios. 

– Produtos notables. 

– As fraccións alxébricas. 

1. Coñecer e manexar os conceptos e a 

terminoloxía propios do álxebra. 

 

2. Operar con expresións alxébricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Traducir situacións da linguaxe natural ao 

alxébrico.  

 

1.1.Coñece os conceptos de monomio, polinomio, 

coeficiente, grao, monomios semellantes, identidade e 

ecuación e identifícaos. 

2.1.Opera con monomios e polinomios. 

2.2. Aplica as identidades notables para desenvolver e 

simplificar unha expresión alxébrica. 

2.3. Recoñece o desenvolvemento de identidades notables e 

exprésao como cadrado dun binomio ou un produto de 

dous factores. 

2.4.  Opera con fraccións alxébrica sinxelas. 

2.5. Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 

3.1.Expresa en linguaxe alxébrica unha relación dada por un 

enunciado. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 UNIDADE 4. ECUACIÓNS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Comprende os conceptos de ecuación e solución dunha ecuación. 

● Procura a solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos. 
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● Resolve ecuacións de primeiro grao. 

● Identifica os elementos dunha ecuación de segundo grao completa e calcula a súa solución. 

● Resolve  ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral. 

● Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave 

 
– As ecuacións, os seus elementos e 

características. 

– Identidades. 

– Ecuacións equivalentes. 

– Obtención dunha ecuación equivalente. 

– Ecuacións de primeiro grao cunha 

incógnita. 

– Ecuacións de segundo grao cunha 

incógnita: Resolución e número de 

solucións. 

– Resolución de ecuacións de segundo 

grao incompletas. 

– Resolución de ecuacións de segundo 

grao completas. 

– Resolución de problemas con ecuacións: 

métodos e estratexias a seguir. 

 

1. Coñecer conceptos propios das ecuacións.  

 

 

 

2. Resolver ecuacións de diversos tipos. 

 

 

 

 

3. Expor e resolver problemas mediante 

ecuacións 

 

1.1. Coñece os conceptos de ecuación, incógnita, solución, 

membro, equivalencia de ecuacións, etc., e identifícaos. 

1.2. Busca a solución enteira dunha ecuación sinxela 

mediante tenteo (con ou sen calculadora) e compróbaa. 

 

2.1.Resolve ecuacións de primeiro grao.  

2.2. Resolve ecuacións de segundo grao completas 

(sinxelas).  

2.3. Resolve ecuacións de segundo grao incompletas 

(sinxelas).  

2.4. Resolve ecuacións de segundo grao (complexas). 

3.1. Resolve problemas numéricos mediante ecuacións. 

3.2. Resolve problemas xeométricos mediante ecuacións. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CEC 

UNIDADE 5. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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● Obtén algunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e realiza a  súa representación gráfica. 

● Domina o concepto de sistema de ecuacións e da súa solución. 

● Resolve destramente  sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos estudados. 

● Formula e resolve problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

– Ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

– Ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

– Posibles solucións dunha ecuación 

lineal e a súa representación gráfica. 

– Sistemas de ecuacións lineais. 

– Sistemas de ecuacións equivalentes. 

– Clasificación de sistemas de ecuacións 

lineais. 

– Resolución alxébrica de sistemas de 

ecuacións lineais con dúas ecuacións e 

dúas incógnitas: Método de 

substitución, método de igualación e 

método de redución. 

– Resolución gráfica de sistemas de 

ecuacións lineais de dúas ecuacións e 

dúas  incógnitas. 

– Resolución de problemas con sistemas 

de ecuacións. 

1. Coñecer os conceptos de ecuación lineal con 

dúas incógnitas, as súas solucións; sistemas de dúas 

ecuacións con dúas incógnitas, así como as súas 

interpretacións gráficas. 

 

2. Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais con 

dúas incógnitas. 

 

 

 

 

 

3. Expor e resolver problemas mediante sistemas 

de ecuacións 

 

1.1. Asocia unha ecuación con dúas incógnitas e as súas 

solucións a unha recta e aos puntos desta. 

1.2. Resolve graficamente sistemas de dúas ecuacións con dúas 

incógnitas moi sinxelos e relaciona o tipo de solución coa 

posición relativa das rectas. 

2.1. Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas 

incógnitas mediante un método determinado (substitución, 

redución ou igualación). 

2.2. Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas 

incógnitas por calquera dos métodos. 

2.3. Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas 

incógnitas que requira transformacións previas. 

3.1. Resolve problemas numéricos mediante sistemas de 

ecuacións. 

3.2. Resolve problemas xeométricos mediante sistemas de 

ecuacións. 

3.3. Resolve problemas de proporcionalidade mediante sistemas 

de ecuacións. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 UNIDADE 6. SUCESIÓNS E PROGRESIÓNS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 2,5 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2021-2022 

 

65 

 

● Obtén un termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral.  

● Identifica progresións aritméticas e xeométricas.  

● Obtén un termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece o primeiro termo e a diferenza.  

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

● Calcula a suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

– Sucesións. Elementos dunha 

sucesión. 

– Sucesións recorrentes: A serie de 

Fibonacci. 

– Progresións aritméticas. Termo xeral. 

– Suma dous primeiros n termos dunha 

progresión aritmética. 

– Interpolación de n medios 

aritméticos. 

– Progresións xeométricas. Termo 

xeral  

– Suma dous primeiros n termos dunha 

progresión xeométrica. 

– Suma de tódolos termos dunha 

progresión xeométrica. 

– Interpolación de n medios 

xeométricos 

 

1. Coñecer e manexar a nomenclatura propia das 

sucesións e familiarizarse coa búsqueda de 

regularidades numéricas 

 

2. Coñecer y manexar con soltura as progresións 

aritméticas.  

 

 

3. Coñecer e manexar con soltura as progresións 

xeométricas. 

 

 

4. Aplica as progresións aritméticas e xeométricas 

á resolución de problemas 

1.1.Escribe un termo concreto dunha sucesión dada mediante 

o seu termo xeral, ou de forma recorrente.  

1.2.Obtén o termo xeral dunha sucesión dada por os seus 

primeiros termos (casos moi sinxelos). 

2.1.Recoñece as progresións aritméticas e calcula a súa 

diferencia, o seu  termo xeral e obtén un termo calquera.  

2.2. Calcula a suma dos primeiros termos dunha progresión 

aritmética. 

3.1.Recoñece as progresións xeométricas, calcula a súa 

razón, o seu termo xeral e obtén un termo calquera.  

3.2.Calcula a suma dos primeiros termos dunha progresión 

xeométrica.  

3.3.Calcula a suma dos infinitos termos dunha progresión 

xeométrica con | r | < 1.  

4.1.Resolve problemas, con enunciado, de progresións 

aritméticas.  

4.2.Resolve problemas, con enunciado, de progresións 

xeométricas. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CD 

CCEC 

 

UNIDADE 7. RELACIÓNS XEOMÉTRICAS 
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1 .TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Domina os conceptos básicos da Xeometría 

● Domina o teorema de Pitágoras e as súas aplicacións. 

● Coñece o concepto de lugar xeométrico.  

● Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

– Puntos, rectas e planos 

– Xeometría do plano. 

– Lugares xeométricos. 

– Teorema de Pitágoras 

1. Dominar os conceptos básicos da Xeometría 

2. Dominar o teorema de Pitágoras e as súas aplicacións 

 

1.1. Identifica e describe os elementos e as propiedades dos 

conceptos básicos da Xeometría 

2.1.Aplica o teorema de Pitágoras en casos directos. 

2.2.Aplica o teorema de Pitágoras en casos máis complexos. 

2.3. Recoñece se un triángulo é rectángulo, acutángulo ou 

obtusángulo coñecendo os seus lados. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 UNIDADE 8. CORPOS XEOMÉTRICOS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 2,5 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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● Coñece o concepto de poliedro. Nomenclatura e clasificación. 

● Coñece o concepto de corpo de revolución. Nomenclatura e clasificación. 

● Utiliza a nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir información relativa aos obxectos do mundo real. 

● Coñece as características dos poliedros regulares e semirregulares. 

● Identifica os corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo. 

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

● Coñece o sistema de referencia na Terra: Ecuador, polos, meridianos e paralelos. 

● Emprega as coordenadas xeográficas, latitude e lonxitude, para situar un punto sobre a Terra. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

- Poliedros.- Poliedros regulares. 

- Propiedades. Características. 

-Identificación. Descrición. 

- Teorema de Euler. 

- Prismas e pirámides. 

-Corpos de revolución 

-Áreas e volumes. 

-O globo terráqueo. Coordenadas 

xeográficas e fusos horarios. Latitude  

e lonxitude dun punto. 

1. Coñecer os poliedros e os corpos de 

revolución.  

 

 

2. Calcular áreas e volumes de figuras espaciais.  

 

 

 

3. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas 

e a súa aplicación na localización de puntos. 

 

1.1.Asocia un desenvolvemento plano a un poliedro ou a un 

corpo de revolución. 

1.2.Identifica poliedros duais doutros e coñece as relacións 

entre eles. 

2.1.Calcula áreas de poliedros e corpos de revolución. 

2.2.Calcula volumes de poliedros e corpos de revolución. 

2.3. Calcula áreas e volumes de figuras espaciais formadas 

por poliedros e corpos de revolución. 

3.1.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. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

CCEC  

CD 
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CSC 

  

UNIDADE 9. FUNCIÓNS E GRÁFICAS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Interpreta funcións dadas mediante gráficas. 

● Asigna unha gráfica a un enunciado. 

● Recoñece as características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

● Obtén algúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión analítica. 

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

● Distingue entre a gráfica dunha función doutras que non o son. 

● Recoñece funcións continuas e descontinuas. 

● Recoñece a periodicidade dunha función. 

● Describe a tendencia dunha función a partir dun anaco desta. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 
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-Funcións 

- Concepto de función. Gráfica. 

-Variable dependente e independente. 

- Dominio, percorrido. 

- Interpretación de funcións dadas por 

gráficas. 

- Continuidade e descontinuidade. 

- Crecemento e decrecemento. 

- Máximos e mínimos. 

 -Simetría. Periodicidade. 

1. Interpretar e construír gráficas que 

correspondan a contextos coñecidos polo 

alumnado ou a táboas de datos, e manexar os 

conceptos e a terminoloxía propios das 

funcións. 

 

 

 

2. Indicar a expresión analítica dunha función 

moi sinxela a partir dun enunciado. 

1.1. Responde a preguntas sobre o comportamento dunha 

función observando a súa  gráfica e identifica aspectos 

relevantes da mesma (dominio, crecemento, máximos, etc.).  

1.2. Asocia enunciados a gráficas de funciones.  

1.3. Constrúe a gráfica dunha función a partir dun 

enunciado.  

1.4. Constrúe a gráfica dunha función a partir dunha táboa 

de valores.  

 

2.1. Indica a expresión analítica dunha función moi sinxela 

a partir dun enunciado. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

  

UNIDADE 10. FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Ten un manexo destro da función de proporcionalidade y = mx: representación gráfica, obtención da ecuación, cálculo e significado da 

pendente. 

● Ten un manexo destro da función y = mx + n: representación gráfica e significado dos coeficientes. 

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

● Resolve problemas con enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais. 

● Estuda conxuntamente  dúas funcións lineais: obtén e interpreta o punto de corte. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

- Funcións afíns 

- Funcións lineais 

- Ecuacións da recta 

- Posicións relativas de dúas rectas 

- Funcións cuadráticas.. Representación 

gráfica.  

-Utilización para representar situacións da 

vida cotiá. 

 

 

1. 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. 

 

2. Recoñecer situacións de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funcións 

cuadráticas, calculando os seus parámetros e as 

súas características. 

1.1.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. 

1.2.Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a 

un enunciado e represéntaa. 

2.1.Calcula os elementos característicos dunha función 

polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. 

2.2.Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan 

ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, 

estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos 

cando sexa necesario. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

 UNIDADE 11. ESTATÍSTICA 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Coñece o vocabulario co que se describe o proceso estatístico (poboación, mostra, variable). 

● Interpreta táboas de frecuencias, con datos illados ou agrupados en intervalos, e gráficos estatísticos. 

● Calcula frecuencias absolutas e relativas. 

● Constrúe táboas de frecuencias de datos illados ou de datos agrupados en intervalos dados. 
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● Confecciona gráficas diversas e elixe a gráfica máis adecuada segundo o tipo de variable. 

● Calcula os parámetros (de forma manual e con calculadora). 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

-Fases e tarefas dun estudo estatístico.  

-Poboación e mostra.  

-Variables estatísticas: cualitativas, discretas 

e continuas. 

- Métodos de selección dunha mostra 

estatística. Representatividade dunha mostra. 

-Frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas. Táboas de frecuencias 

-Agrupación de datos en intervalos. 

-Gráficas estatísticas. 

 

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. 

1.1.Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas 

contextualizados. 

1.2.Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de 

selección, en casos sinxelos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa 

continua, e pon exemplos. 

1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén 

información da táboa elaborada. 

1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos 

estatísticos axeitados a distintas situacións relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

CD 

 

 

  

UNIDADE 12. PARÁMETROS ESTATÍSTICOS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 2,5 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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● Calcula manualmente os parámetros de centralización e de dispersión. 

● Calcula, con calculadora, os parámetros de centralización e de dispersión. 

● Calcula os parámetros de posición a partir dun conxunto de datos. 

● Calcula os parámetros a partir das marcas de clase nunha táboa con datos agrupados. 

● Manexa destramente a calculadora con tratamento estatístico. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

 

- Parámetros de posición: cálculo, 

interpretación e propiedades. 

- Parámetros de dispersión: cálculo, 

interpretación e propiedades. 

-  Diagrama de caixa e bigotes. 

- Interpretación conxunta da media e a 

desviación típica. 

 

 

● Calcular e interpretar os parámetros de posición e 

de dispersión dunha variable estatística para 

resumir os datos e comparar distribucións 

estatísticas. 

 

 

 

● Coñecer, calcular, representar en diagramas de 

caixas e bigotes e interpretar os parámetros 

estatísticos de posición: mediana e cuartís. 

1.1 Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, 

mediana e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar 

un resumo dos datos. 

1.2 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. 

 

2.1. Coñece, calcula, interpreta e representa en diagramas de caixa 

e bigotes a mediana e os cuartís. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 UNIDADE 13. PROBABILIDADE 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 2,5 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2021-2022 

 

73 

 

● Coñece os conceptos de espazo de mostra suceso aleatorio, probabilidade, suceso seguro e frecuencia absoluta e relativa. 

● Sabe elaborar unha táboa de frecuencias absolutas e relativas correspondente aos sucesos elementais dunha experiencia. 

● Obtén frecuencias absolutas dun suceso de forma experimental. 

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

significado. 

● Manexa con soltura a valoración das probabilidades de sucesos cotiáns. 

● Calcula con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con instrumentos aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas, 

bolsas de bolas 

● PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables C.Clave 

-Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo 

de mostra. 

-Operacións con sucesos. 

-Probabilidade dun suceso. 

-Cálculo de probabilidades mediante a 

regra de Laplace. 

 

 

1. Identificar as experiencias e os sucesos 

aleatorios, analizar os seus elementos e 

describilos coa terminoloxía adecuada. 

 

2. 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. 

 

 1.1 Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 

deterministas. 

1.2 Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar 

situacións relacionadas co azar. 

2.1.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. 

2.2.Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das 

distintas opcións en situacións de incerteza. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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3º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

 
OBXECTIVOS PARA O CURSO  

 

OBXECTIVOS POR TEMA: 
 

UNIDADE 1 

Distinguir números naturais, enteiros e racionais. 

Recoñecer e obter fraccións equivalentes. 

Reducir fraccións a común denominador. 

Realizar operacións básicas con fraccións. 

Calcular potencias e raíces de fraccións. 

Calcular expresións con operacións combinadas con fraccións. 

Aplicar un método xeral de resolución de problemas. 

UNIDADE 2 

Clasificar números decimais. 

Recoñecer números racionais e números irracionais. 

Obter aproximacións dun número indicando o erro absoluto cometido. 

Calcular o erro relativo dunha aproximación. 

Expresar un número en notación científica. 

Realizar operacións en notación científica. 

Resolver problemas buscando contraexemplos. 

UNIDADE 3 

Recoñecer expresións alxébricas e calcular o seu valor numérico. 

Realizar operacións con monomios. 

Determinar o grao dun polinomio. 

Calcular o valor numérico dun polinomio. 

Realizar operacións con polinomios. 

Recoñecer e aplicar os produtos notables. 

UNIDADE 4 

Diferenciar entre ecuacións e identidades. 

Transformar unha ecuación noutra equivalente. 

Resolver ecuacións de primeiro grao. 

Resolver ecuacións de segundo grao. 

Aplicar as ecuacións á resolución de problemas. 

UNIDADE 5 

Recoñecer unha ecuación lineal con dúas incógnitas. 

Identificar sistemas de ecuacións lineais. 

Comprobar que dous sistemas son equivalentes. 

Clasificar un sistema de ecuacións lineais. 

Resolver alxebricamente un sistema de ecuacións. 

Resolver graficamente un sistema de ecuacións. 

Aplicar os sistemas de ecuacións á resolución de problemas. 

UNIDADE 6 

Recoñecer e representar puntos, rectas, planos, semirrectas, segmentos e semiplanos. 

Identificar as posicións relativas de diferentes elementos xeométricos no plano e mais no espazo. 
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Recoñecer lugares xeométricos do plano. 

Demostrar e aplicar o teorema de Pitágoras. 

Enunciar, demostrar e aplicar o teorema da altura e do cateto. 

Resolver problemas polo método de descomposición. 

 

UNIDADE 7 

Recoñecer os elementos dos poliedros. 

Diferenciar entre poliedros cóncavos e convexos e aplicar a fórmula de Euler. 

Caracterizar os poliedros. 

Calcular áreas e volumes de prismas aplicando as fórmulas correspondentes. 

Obter a área e o volume dunha pirámide e dun tronco de pirámide utilizando as fórmulas correspondentes. 

Recoñecer as propiedades dos corpos de revolución. 

Calcular a área e o volume dun cilindro ou dun cono aplicando as fórmulas correspondentes. 

Recoñecer os elementos da esfera. 

Calcular a área e o volume dunha esfera. 

Indicar as coordenadas xeográficas dun punto da superficie da esfera terrestre. 

Resolver problemas de xeometría. 

UNIDADE 8 

Recoñecer as variables independente e dependente relacionadas nunha función. 

Expresar unha función de diferentes formas. 

Indicar o percorrido e o dominio dunha función. 

Recoñecer a posible periodicidade dunha función. 

Determinar os puntos de corte dunha función cos eixes. 

Analizar a simetría dunha función distinguindo entre funcións pares e impares. 

Recoñecer a continuidade dunha función a partir da súa representación gráfica. 

Analizar o crecemento ou decrecemento dunha función. 

Identificar os máximos e mínimos absolutos e relativos dunha función. 

Estudar o comportamento dunha función a partir da súa gráfica. 

Resolver problemas graficamente. 

UNIDADE 9 

Recoñecer funcións afíns a partir da súa gráfica e da súa expresión analítica. 

Definir e recoñecer funcións lineais a partir da súa gráfica e da súa expresión analítica. 

Identificar os elementos característicos da ecuación dunha recta. 

Determinar e interpretar a pendente dunha recta. 

Recoñecer as diferentes formas da ecuación dunha recta. 

Identificar a posición relativa de dúas rectas. 

Determinar o punto de corte de dúas rectas secantes. 

Recoñecer os elementos característicos das funcións cuadráticas. 

Representar unha función cuadrática a partir da súa expresión analítica. 

Resolver problemas polo método de particularización do problema. 

UNIDADE 10 

Recoñecer a poboación, a mostra e o individuo nun estudo estatístico. 

Distinguir entre a mostraxe non aleatoria, probabilística e estratificada proporcional. 

Clasificar unha variable estatística segundo sexa cualitativa, cuantitativa, discreta ou continua. 

Recoñecer as etapas dunha investigación estatística. 

Completar e interpretar táboas de frecuencias absolutas e relativas. 

Calcular frecuencias absolutas e relativas acumuladas. 

Obter frecuencias de datos agrupados en clases. 

Interpretar e construír diagramas de barras, diagramas de sectores e pictogramas. 

Analizar histogramas e polígonos de frecuencias. 

Interpretar cartogramas. 

Resolver problemas realizando un esquema ou un gráfico. 
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UNIDADE 11 

Diferenciar entre parámetros de posición e parámetros de dispersión. 

Calcular a media aritmética simple con datos non agrupados, con datos agrupados nunha táboa de frecuencias e con 

datos agrupados en intervalos. 

Obter a mediana con datos non agrupados, con datos agrupados nunha táboa de frecuencias e con datos agrupados en 

intervalos. 

Determinar a moda con datos non agrupados ou agrupados. 

Calcular os cuartís dunha distribución estatística. 

Calcular o rango ou percorrido dunha distribución estatística. 

Calcular a varianza e desviación  típico  dunha distribución. 

Representar un diagrama de caixa e bigotes. 

Interpretar o coeficiente de variación dunha distribución. 

Resolver problemas organizando a información dispoñible.
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CONCRECIÓN POR ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 UNIDADE 1: NÚMEROS E OPERACIÓNS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

2.  GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

-  Manexo destro das fraccións: operatoria e uso. 

- Calcula potencias de fraccións de expoñente enteiro. 

- Utiliza as propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos. 

- Calcula raíces cadradas de números fraccionarios. 

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

3. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
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– Os números naturais, enteiros e 

fraccionarios. 

– Fraccións equivalentes. 

– Comparación e representación de 

fraccións. 

–Operacións básicas con fraccións: suma, 

resta, multiplicación e división.  

– Potencias e raíz cadrada de fraccións. 

–  Operacións combinadas con fraccións. 

– Problemas 

 

1.Coñecer os números fraccionarios, a 

relación entre fraccionarios e decimais e 

representalos sobre a recta. 

 

 

 

 

 

 

2.Realizar operacións con números 

racionais. 

 

1.1.Recoñece os distintos tipos de números (naturais, 

enteiros, racionais), indica o criterio utilizado para a súa 

distinción e utilízaos para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa.  

1.2.Distingue e obtén fraccións equivalentes a partir dunha 

dada, entendendo o concepto de fracción irreducible.  

1.3.Compara e ordena fraccións, utilizando e sistematizando 

o algoritmo para a redución de fraccións a común 

denominador. 

2.1.Calcula o valor de expresións numéricas de números 

naturais, enteiros e fraccionarios mediante as operacións 

elementais, potencias de expoñente enteiro e raíces 

cadradas, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións.  

      

CD 

CCL 

CMCT 

CSIEE 

CAA 

CEC 
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 UNIDADE 2: NÚMEROS DECIMÁIS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

- Pasa de fraccións a decimais. Distingue tipos de decimais. 

- Sabe manexar os decimais: cálculo mental e manual, aproximacións, operatoria. 

- Utiliza un número razoable de cifras significativas para expresar unha cantidade. 

- Aproxima un número a unha orde determinada. E é consciente do erro cometido. 

- Interpreta números en notación científica e sabe escribilos e operar con eles na calculadora. 

3. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
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-  Fraccións  e números decimais. 

-  Números racionais e números 

irracionais 

-  Aproximacións e erros 

- Notación científica 

- Operacións en notación 

científica. 

-Resolución de problemas. 

1. Coñecer a relación entre os números racionais 

e os números decimais 

 

2.   Coñecer e redondear os distintos tipos de 

números decimais e valorar os erros absoluto 

e relativo  cometidos  no redondeo. 

3. Resolver operacións combinadas con 

números decimais 

4. Resolver problemas aritméticos con números 

decimais. 

5. Coñecer e manexar a notación científica 

 

 

1.1 Pasa unha fracción a forma decimal e un número decimal a 

fracción. 

1.2 Recoñece os distintos tipos de números decimais 

2.1. Coñece e redondea os distintos tipos de números decimais e 

valora os erros absoluto e relativo cometidos no redondeo. 

 

3.1 Resolve operacións combinadas con números.  

 

 

4.1Resolve problemas aritméticos con números decimais. 

 

5.1.Utiliza a notación científica para expresar números grandes 

ou pequenos e expresa con todas as cifras un número escrito en 

notación científica.  

5.2. Realiza operacións con números en notación científica.  

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CEC 
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 UNIDADE 3: POLINOMIOS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

- Traduce á linguaxe alxébrica enunciados e propiedades. 

- Asocia unha expresión alxébrica a un enunciado ou a unha propiedade. 

- Identifica monomio e os seus elementos. Recoñece monomios semellantes. 

- Suma e multiplica monomios. 

- Identifica polinomio e os seus elementos. 

- Calcula o valor numérico dun polinomio. 

- Suma e multiplica polinomios. 

- Extrae factor común. 

- Desenvolve identidades notables. 

 

3. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  
1.  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
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- Expresións alxébricas 

- Monomios e polinomios 

-Operacións con polinomios 

- Produtos notables 

-Resolución de problemas. 

 

1. Coñecer e manexar os 

conceptos e a terminoloxía 

propios do álxebra. 

 

2. Operar con expresións 

alxébricas. 

1.1Traduce á linguaxe alxébrico enunciados verbais de índole matemático. 

1..2.Conoce e identifica os conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, 

grao, parte literal, identidade e ecuación. 

1.3.Calcula o valor numérico dun monomio e dun polinomio. 

2.1.Opera con monomios y polinomios. 

2.3.Coñece .o desenvolvemento das identidades notables, exprésao como 

cadrado dun binomio ou como produto de dous factores e aplícao para 

desenvolver expresións alxébricas 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDADE 4: ECUACIÓNS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
- Comprende os conceptos de ecuación e solución dunha ecuación. 

- Busca a solución dunha ecuación por aproximación ou outros métodos non algorítmicos. 
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- Resolve ecuacións de primeiro grao. 

- Identifica os elementos dunha ecuación de segundo grao completa e resólvea. 

- Resolve ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral. 

- Expón e resolve problemas mediante ecuacións. 

 

3.CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
    

- Ecuacións e identidades 

- Ecuacións equivalentes 

- Ecuacións de primeiro grao 

- Ecuacións de segundo grao 

- Resolución de problemas. 

1. Coñecer e manexar os 

conceptos propios das 

ecuacións. 

2. Resolver ecuacións de primeiro 

e segundo grao. 

3. Resolver problemas mediante  

ecuacións  de primeiro e 

segundo grao. 

1.1.Coñece os conceptos de ecuación, incógnita e solución; e utilízaos para 

determinar se un número é solución dunha ecuación e para buscar por tenteo 

solucións enteiras de ecuacións sinxelas. 

2.1.Resolve ecuacións de primeiro grao sinxelas 

2.2.Resolve ecuacións de primeiro grao con fraccións en cuxo numerador hai 

unha suma ou unha resta 

2.3.  Resolve ecuacións sinxelas de segundo grao. 

2.4.Resolve ecuacións con paréntese e denominadores que dan lugar a unha 

ecuación de segundo grao 

3.1.Resolve problemas numéricos sinxelos mediante ecuacións. 

3.2.Resolve problemas xeométricos sinxelos mediante ecuacións. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CEC 
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 UNIDADE 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS  

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
- Obtén algunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e represéntaas graficamente. 

- Entende o concepto de sistema de ecuacións e da súa solución. 

- Sabe resolver sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos estudados. 

- Formula e resolve problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

 

3.CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
    



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2021-2022 

 

88 

 

-Ecuacións lineais con dúas 

incógnitas 

-Sistemas de ecuacións lineais 

-Resolución alxébrica dun 

sistema de ecuacións. 

-Resolución gráfica dun sistema 

de ecuacións 

-Problemas con sistemas de 

ecuacións. 

1. Coñecer e manexar os 

conceptos de ecuación lineal 

con dúas incógnitas, sistema de 

ecuacións lineais con dúas 

incógnitas e as solucións de 

ambos. 

2. Resolver sistemas de dúas 

ecuacións lineais con dúas 

incógnitas. 

 

3. Resolver problemas mediante 

sistemas de ecuacións. 

1.1 Representa graficamente un sistema de ecuacións lineais con dúas 

incógnitas e observando dita representación indica o número das súas 

solucións. 

2.1. Resolve un sistema de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante 

un método determinado (substitución, redución ou igualación). 

2.2. Resolve un sistema de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas por 

calquera dos métodos e clasifícao segundo o tipo de solución. 

2.3. Resolve un sistema de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 

simplificando previamente as ecuacións que o forman. 

3.1  Resolve problemas numéricos mediante sistemas de ecuacións. 

3.2. Resolve problemas xeométricos mediante sistemas de ecuacións. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

     CSIEE 
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UNIDADE 6: RELACIÓNS XEOMÉTRICAS 

1º .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS  

2º. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
- Coñece as relacións angulares nos polígonos e na circunferencia. 

- Domina a semellanza de figuras para interpretar e obter conclusións numéricas de planos, mapas, etc. 

- Domina o teorema de Pitágoras na súa aplicación directa: obtención da lonxitude dun segmento identificando un triángulo rectángulo do que forma parte e aplicando o 

teorema de Pitágoras (tanto en figuras planas como espaciais). 

- Coñece o concepto de lugar xeométrico e identifica como tales algunhas figuras coñecidas. 

 - Domina o cálculo de áreas de figuras planas. 

3. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
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-Puntos, rectas e planos 

- Relacións entre ángulos 

- Mediatriz e bisectriz 

- Teorema de Tales 

- Semellanza 

- Escalas 

- Teorema de Pitágoras 

-Resolución de problemas 

1. Dominar os conceptos básicos 

da Xeometría 

2. Coñecer as relacións angulares 

nos polígonos e na 

circunferencia. 

3. Coñecer os conceptos básicos 

da semellanza e aplicalos á 

resolución de problemas. 

4. Calcular (ampliación ou 

redución) as dimensións reais 

de figuras dadas en mapas ou 

planos, coñecendo a escala. 

5. Coñecer o teorema de Pitágoras 

e as súas aplicacións. 

1.1.Identifica e describe os elementos e as propiedades dos conceptos básicos 

da Xeometría 

2.1 Coñece e aplica as relacións angulares nos polígonos. 

2.2. Coñece e aplica as relacións dos ángulos situados sobre a circunferencia. 

3.1Recoñece figuras semellantes e utiliza a razón de semellanza para resolver 

problemas. 

3.2.Coñece o teorema de Tales e utilízao para resolver problemas. 

4.1..Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en 

situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

 

5.1.Aplica o teorema de Pitágoras en casos directos. 

5.2.Aplica o teorema de Pitágoras en casos máis complexos. 

5.3. Recoñece se un triángulo é rectángulo, acutángulo ou obtusángulo 

coñecendo os seus lados 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CEC 

CSC 
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 UNIDADE 7: CORPOS XEOMÉTRICOS 

1 .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS  

2. GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

- Utiliza a nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir información relativa aos obxectos do mundo real. 

- Recoñece as características dos poliedros regulares e dos semirregulares. 

- Identifica os poliedros regulares e descríbeos. 

- Identifica os corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo. 

- Calcula a superficie e o volume dalgúns corpos simples a partir do desenvolvemento ou a partir da fórmula. 

- Interpreta as coordenadas xeográficas dun lugar e relaciónaas cos fusos horarios. 

3. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
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- Poliedros 

- Polígonos regulares 

- Prismas 

- Pirámides 

- Corpos de revolución 

- Cilindros 

- Conos 

- Esferas 

- O globo terráqueo 

- Resolución de problemas. 

1. Coñecer os poliedros e os 

corpos de revolución.  

 

2. Calcular áreas e volumes de 

figuras espaciais. 

 

 

 

3. Interpretar o sentido das 

coordenadas xeográficas e a 

súa aplicación na localización 

de puntos. 

 

 

1.1.Asocia un desenvolvemento plano a un poliedro ou a un corpo de 

revolución. 

1.2. Identifica poliedros duais doutros e coñece as relacións entre eles. 

2.1.Calcula áreas de poliedros e corpos de revolución. 

2.2.Calcula volumes de poliedros e corpos de revolución. 

2.3. Calcula áreas e volumes de figuras espaciais formadas por poliedros e 

corpos de revolución. 

3.1.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. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

CEC  

CD 

CSC 
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 UNIDADE 8: FUNCIÓNS E GRÁFICAS 

1.TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS  

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
- Interpreta funcións dadas mediante gráficas. 

- Asigna unha gráfica a un enunciado. 

- Recoñece as características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

- Identifica algúns puntos relevantes dunha función dada mediante a súa expresión analítica (cortes cos eixos, máximos, mínimos…). 

- Representa, da forma máis aproximada posible, unha función sinxela dada por un enunciado. 

- Recoñece tramos crecentes e decrecentes na gráfica dunha función. 

- Recoñece funcións continuas e descontinuas. 

- Expresa verbalmente a tendencia dunha función a partir dunha parte desta. 

3. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
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- Funcións 

- Concepto de función.- Gráfica. 

- Variable dependente e independente. 

- Dominio, percorrido. 

- Interpretación de funcións dadas por gráficas. 

- Simetría. 

- Continuidade e descontinuidade. 

- Crecemento e decrecemento. 

- Máximos e mínimos. Periodicidade. 

3. Interpretar e construír gráficas que 

correspondan a contextos coñecidos polo 

alumnado ou a táboas de datos, e manexar os 

conceptos e a terminoloxía propios das 

funcións. 

 

 

 

 

2. Indicar a expresión analítica dunha función moi 

sinxela a partir dun enunciado 

1.1.Responde a preguntas sobre o 

comportamento dunha función observando a 

súa gráfica e identifica aspectos relevantes da  

mesma (dominio, crecemento, máximos, etc.). 

1.2. Asocia enunciados a gráficas de funcións. 

1.3. Constrúe a gráfica dunha función a partir 

dun enunciado.. 

1.4. Constrúe a gráfica dunha función a partir 

dunha táboa de valores. 

2.1.Indicar a expresión analítica dunha función 

moi sinxela a partir dun enunciado. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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 UNIDADE 9: FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

1º .TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

- Estuda conxuntamente dúas funcións lineais: obtén e interpreta o punto de corte.  

- Sabe manexar a función de proporcionalidade y = mx: represéntaa graficamente, obtén a ecuación, calcula e interpreta o significado da pendente. 

- Sabe manexar a función y = mx + n: represéntaa graficamente e interpreta o significado dos coeficientes. 

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

- Representa a ecuación dunha recta. 

- Resolve problemas con enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais. 

3. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
    

- Funcións afíns 

- Funcións lineais. Gráfica 

- Ecuacións da recta 

- Posicións relativas de dúas 

rectas 

- Funcións cadráticas.  

- Representación gráfica 

- Utilización para representar 

situacións da vida cotiá. 

3. 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. 

 

4. Recoñecer situacións de relación 

funcional que necesitan ser descritas 

mediante funcións cuadráticas, 

calculando os seus parámetros e as 

súas características 

 

1.1 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. 

1.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado 

e represéntaa. 

 

2.1.Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 

2 e represéntaa graficamente. 

2.2.Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser 

modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 

utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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 UNIDADE 10: ESTATÍSTICA 

1º .TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
 

- Coñece o vocabulario co que se describe o proceso estatístico (poboación, mostra, variable). 

- Interpreta táboas de frecuencias, con datos illados ou agrupados en intervalos, e gráficos estatísticos. 

- Calcula frecuencias absolutas e relativas. 

- Constrúe táboas de frecuencias de datos illados ou de datos agrupados en intervalos dados. 

- Confecciona gráficas diversas e elixe a gráfica máis adecuada segundo o tipo de variable. 
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- Calcula os parámetros (de forma manual e con calculadora). 

3. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
    

- Poboación, mostra e 

individuo 

- Variables estatísticas 

- Etapas nunha investigación 

estatística 

- Táboas de frecuencias 

- Gráficos estatísticos 

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 

1.1.Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en 

problemas contextualizados. 

1.2.Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento 

de selección, en casos sinxelos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e 

cuantitativa continua, e pon exemplos 

1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e 

obtén información da táboa elaborada. 

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. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CEC 

 CD 
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 UNIDADE 11: PARÁMETROS ESTATÍSTICOS 

1º .TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS  

2º. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

- Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión. 

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

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

- Cálculo de parámetros a partir das marcas de clase nunha táboa con datos agrupados. 

- Manexo destro da calculadora con tratamento estatístico. 

 

5. CONTIDOS /CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables  C. Clave 
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- Parámetros estatísticos 

- Parámetros de centralización 

- Cuartís 

- Parámetros de dispersión 

- Diagrama de caixa e bigotes 

- Interpretación conxunta da 

media e a desviación típica. 

● Calcular e interpretar os parámetros de 

posición e de dispersión dunha variable 

estatística para resumir os datos e 

comparar distribucións estatísticas. 

 

 

● Coñecer, calcular, representar en 

diagramas de caixas e bigotes e 

interpretar os parámetros 

estatísticos de posición: mediana e 

cuartís. 

1.1 Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana 

e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos 

datos. 

1.2 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. 

2.1. Coñece, calcula, interpreta e representa en diagramas de caixa e 

bigotes a mediana e os cuartís. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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4º ESO 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS 

ACADÉMICAS DE 4.º ESO 

A área de Matemáticas orientadas aos Ensinos Académicos de 4.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos 

e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicando o proceso 

seguido en cada caso. 

- Facer predicións utilizando patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos matemáticos. 

- Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de profundar neles. 

- Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións. 

- Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

- Utilizar diferentes estratexias na resolución de problemas da vida cotiá. 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

- Desenvolver a adaptación á resolución de situacións novas. 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro, 

e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos. 

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, 

comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido 

crítico. 

- Utilizar de forma axeitada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida cotiá, 

aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas. 

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe alxébrico. 

- Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas. 

- Utilizar ecuacións, inecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos da vida 

real. 

- Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e interpretar 

os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas... 

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

- Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas fundamentais e as súas 

relacións. 

- Profundar no coñecemento de configuracións xeométricas sinxelas a través da xeometría analítica 

plana. 

- Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos a partir dos diferentes medios de comunicación. 

- Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais. 

- Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas, e utilizalas para resolver problemas. 

- Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a lei de Laplace, 

táboas de continxencia, diagramas de árbore… 
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 OBXECTIVOS POR TEMA 

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 

Saber  representar na recta os números reais, incluíndo os números racionais e os irracionais. 

Expresar decimalmente os números racionais e saber calcular a fracción xeratriz dun número. 

Resolver problemas da vida cotiá relacionados coa economía nos que interveñen porcentaxes ou 

intereses. 

Coñecer os diferentes métodos de aproximación nos números reais, como o redondeo e as cotas de 

erro. 

Coñecer as diferentes propiedades que determinan a orde dos números reais e o valor absoluto dos 

mesmos. 

Representar, mediante o uso de intervalos, un conxunto de números reais. 

Resolver problemas que demostren determinadas afirmacións utilizando a estratexia da redución do 

absurdo. 

 

UNIDADE 2: POTENCIAS, RADICAIS E LOGARITMOS 

Calcular potencias de base enteira ou fraccionaria e expoñente enteiro ou fraccionario e identificar as 

súas propiedades. 

Identificar a raíz cadrada como o proceso inverso á potencia de expoñente “n” e realizar o seu cálculo. 

Identificar os radicais equivalentes que representan un mesmo número e saber simplificar un radical 

de forma sinxela. 

Empregar a notación científica para expresar de forma abreviada números con moitas cifras. 

Coñecer as propiedades dos radicais, a demostración e a utilidade práctica das mesmas. 

Coñecer o proceso de racionalización para transformar e simplificar unha expresión con radicais no 

denominador. 

Calcular os logaritmos e coñecer as súas propiedades asociadas. 

Resolver problemas usando potencias, raíces cadradas e logaritmos. 

 

UNIDADE 3: POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXEBRICAS 

Calcular  sumas, restas, produtos e división entre polinomios. 

Recoñecer e calcular produtos notables. 

Calcular a potencia dun binomio a través do triángulo de Tartaglia ou de Pascal. 

Calcular as raíces dun polinomio. 

Coñecer o proceso de factorización de polinomios. 

Calcular o m.c.d. e o  m.c.m. de varios polinomios. 

Identificar as fraccións alxébricas que son equivalentes e sabelas reducir a común denominador. 

Aplicar o método de identificación de cocientes como paso previo para igualar polinomios na 

resolución de problemas. 

 

UNIDADE 4: ECUACIÓNS 

Resolver ecuacións de primeiro e de segundo grao e comprobar a solución obtida. 

Coñecer os diferentes métodos de resolución para ecuacións de grao maior que dous. 

Traducir da linguaxe natural á linguaxe alxébrico formulando ecuacións de primeiro e de segundo 

grao. 

Resolver ecuacións fraccionarias, irracionais, logarítmicas e exponenciais. 
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Aplicar o método aritmético e o método alxébrico como métodos alternativos para a resolución de 

problemas. 

Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e de segundo grao. 

Coñecer e identificar os conceptos de incógnita, grao e solución dunha ecuación na resolución de 

problemas con ecuacións. 

 

UNIDADE 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

Coñecer a clasificación dos sistemas de ecuacións e as regras de transformación. 

Resolver alxébrica e graficamente un sistema de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

Resolve un sistema de tres ecuacións lineais con tres incógnitas aplicando o método de Gauss. 

Identificar e saber resolver outros tipo de sistemas de ecuacións: de segundo grao, fraccionaria, 

irracional, logarítmica ou exponencial. 

Aplicar o método aritmético e o método alxébrico como métodos alternativos para a resolución de 

problemas. 

Resolver problemas prácticos con sistemas de ecuacións e aplicar a estratexia do cambio de variable. 

 

UNIDADE 6: INECUACIÓNS 

Coñecer a definición de inecuación, os seus elementos principais que a compoñen e a clasificación 

dos diferentes tipos. 

Obter inecuacións equivalentes utilizando as regras de transformación. 

Resolver inecuacións de primeiro e de segundo grao e comprobar a solución obtida.  

Coñecer os diferentes métodos de resolución para inecuaciones de grao maior que dous. 

Resolver e representar graficamente sistemas de inecuaciones con unha ou dúas incógnitas. 

Resolver inecuacións con fraccións alxébricas ou con valor absoluto. 

Ordenar os datos do enunciado dun problema en táboas para a súa mellor resolución. 

 

UNIDADE 7: TRIGONOMETRÍA 

Coñecer os criterios de semellanza dos triángulos. 

Empregar os diferentes métodos de medida de ángulos e a conversión de graos a radiáns. 

Identificar as razóns trigonométricas directas e recíprocas dun ángulo agudo. 

Aplicar o teorema de Pitágoras para coñecer a relación fundamental da Trigonometría. 

Identificar as razóns trigonométricas dos ángulos de 60º, 30º e 45º. 

Resolver ecuacións nas que a incógnita está afectada por razóns trigonométricas.  

Resolver un triángulo rectángulo a través do cálculo de todos os lados e os ángulos do mesmo. 

Resolver problemas no que se realiza o cálculo da área e volume de diferentes figuras xeométricas 

 

UNIDADE 8: XEOMETRÍA ANALÍTICA 

Diferenciar entre vectores fixos e vectores libres e coñecer os compoñentes dun vector. 

Calcular o módulo dun vector e a distancia entre dous puntos. 

Realizar operacións básicas con vectores: suma, resta e produto. 

Calcular o punto medio dun segmento e a división dun segmento en partes iguais para resolver 

problemas xeométricos. 

Coñecer as diferentes formas de expresar a ecuación dunha recta. 

Coñecer a posición relativa de dúas rectas. 

Aplicar a xeometría analítica na resolución de problemas. 
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UNIDADE 9: FUNCIÓNS 

Coñecer o concepto e características dunha función e as distintas a forma de expresala. 

Calcular o punto de corte co eixo de ordenadas e de abscisas dunha función. 

Analizar a continuidade, simetría e periodicidade dunha función. 

Calcular a taxa de variación media dunha función nun intervalo concreto. 

Identificar se unha función é crecente ou decrecente e os seus máximos e mínimos. 

Determinar os intervalos de concavidade ou convexidade dunha función. 

Calcular a tendencia dunha función dependendo do valor da variable independente. 

Aplicar a representación gráfica para a resolución de problemas de funcións. 

 

UNIDADE 10: MODELOS DE FUNCIÓNS 

Calcular as funcións polinómicas de grao cero, de primeiro grao e de segundo grao. 

Coñecer as características das funcións racionais. 

Representar unha función irracional, exponencial, logarítmica, trigonométrica ou definidas a anacos 

e coñecer as súas características máis destacadas. 

Aplicar a procura dun modelo funcional para a resolución de problemas. 

 

UNIDADE 11: ESTATÍSTICA 

Aprender a elaborar táboas de frecuencias e agrupar os datos en clases ou intervalos. 

Representar os datos co elemento gráfico máis adecuado para cada caso. 

Coñecer e calcular os parámetros de centralización e os de posición non central dunha variable 

estatística concreta. 

Calcular os parámetros de dispersión estatísticos: o rango, a varianza e a desviación típica.  

Interpretar a relación existente entre dúas variables estatísticas a través da Estatística bidimensional. 

Representar datos estatísticos a través dun diagrama de dispersión. 

 

UNIDADE 12: COMBINATORIA 

Calcular o factorial dun número e os números combinatorios. 

Coñecer e saber aplicar as regras principais das técnicas do reconto. 

Calcular o número e coñecer a formación das variacións, permutacións e combinacións ordinarias. 

Calcular o número de variacións, permutacións e  combinacións con repetición. 

Aplicar o principio de Dirichlet na resolución de problemas. 

 

UNIDADE 13: PROBABILIDADE 

Diferenciar entre experimentos aleatorios e experimentos deterministas. 

Identificar os tipos de sucesos e realizar operacións básicas: unión, intersección e diferenza de 

sucesos. 

Calcular a probabilidade dun suceso nun contexto dun problema determinado e a probabilidade 

condicionada 

Aplicar o teorema da probabilidade total. 

Construír táboas de continxencia para a resolución de problemas nos que interveñen dous sucesos 

CONCRECCIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

• Interpretar e transmitir información, identificando e empregando os distintos tipos de números reais. 

• Representar números na recta real.  

• Representar, recoñecer e utilizar as diferentes notacións para os intervalos. 

• Resolver problemas de porcentaxes, interese simple e composto. 
 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), 

conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Os números racionais. 

− Expresión decimal e fraccionaria 

de un número racional. A fracción 

xeratriz dun número decimal. 

− Os números reais. Operacións. 

− Aproximación de números reais. 

− Representación na recta  

− Ordenación de números reais. 

− Intervalos de números reais Unión 

e intersección de intervalos. 

− Valor absoluto. Propiedades.  

Porcentaxes. Aplicacións: Interese 

simple e composto. 

 

1. Coñecer os distintos tipos de números  

e comprender as súas propiedades 

máis características: 

 

1.1 Recoñece os distintos tipos de números e utilízaos para representar 

e interpretar adecuadamente información cuantitativa 

1.2 Aplica as propiedades dos números na resolución de problemas. 

 

CAA 

CSIEE 

CMCT 

CCL 

2.   Utilizar os distintos tipos de números, 

as súas operacións e as súas 

propiedades para recoller e manipular 

información e resolver problemas da 

vida diaria e do ámbito académico. 

 

2.1  Opera adecuadamente empregando procedementos diversos 

(cálculo mental, lapis e papel etc.). 

2.2  Realiza estimacións correctamente e xulga a súa validez. 

2.3  Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros. 

2.4  Compara, ordena e representa os distintos tipos de números na recta 

real utilizando diferentes escalas. 
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 UNIDADE 2:  POTENCIAS, RADICAIS E LOGARITMOS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 4  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Realizar operacións cos números reais incluídas potencias e radicais sinxelos, valorando a conveniencia de expresar estes en forma de 

potencia e respectando a xerarquía das operacións 

• Utilizar ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos e para comprobar os resultados obtidos na resolución dos problemas 

• Realizar operacións combinadas con radicais. Simplificar radicais e potencias de expoñente fraccionario. 

• Operar en notación científica. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), 

conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− As potencias. 

− Signo do resultado dunha potencia. 

− Propiedades das potencias. 

− Os radicais. 

− Expresión dun radical en forma de 

potencia 

− Radicais equivalentes. 

− Propiedades dos radicais. 

− Raíz dunha potencia e dun 

cociente. 

− Potencia dun radical. 

− Suma, resta, multiplicación e 

división de radicais. 

1. Interpretar e operar con potencias de 

expoñente enteiro 

 

1.1 Opera adecuadamente empregando procedementos diversos. 
 

 

CCL 

 

CMCT 

 

CD 

CSIEE 

2. Coñecer o concepto de raíz dun número, 

e as propiedades das raíces, e aplicalas 

na operatoria con radicais. 

2.1 Opera con radicais. 

2.2  Interpreta e simplifica radicais. 

2.3 Utiliza a calculadora para o cálculo numérico con potencias e raíces. 

2.4 Relaciona os radicais e as potencias, opera usando as propiedades 

requiridas 

2.5 Racionaliza denominadores. 

 

3. Manexar expresións irracionais na   

resolución de problemas. 

3.1  Manexa con destreza expresións irracionais que xurdan na 

resolución de problemas. 
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− Racionalización dunha fracción. 

− Os logaritmos. 

− Propiedades dos logaritmos. 

 CAA 

CCEC 

 

 

4.  Coñecer a definición de logaritmo e as 

súas propiedades e relacionala coas 

potencias  

4.1 Calcula logaritmos  a partir da definición e das propiedades das 

potencias 

 

 

 UNIDADE 3:   POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 4  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Operacións básicas con polinomios e os produtos notables. 

● A potencia do binomio a través do triángulo de Tartaglia. 

● A regra de Ruffini para dividir polinomios. 

● Cálculo das raíces e a factorización dun polinomio. 

● As fraccións alxébricas con polinomios e as súas operacións básicas. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Suma, resta e multiplicación de 

polinomios. 

1. Manipular expresións alxébricas 

usando adecuadamente a linguaxe 

alxébrico, as súas operacións e as súas 

 1.1 Emprega a linguaxe alxébrica de maneira eficaz.  

1.2  Realiza sumas, restas e multiplicacións   de polinomios. 
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− Os produtos notables. 

− Potencia dun binomio: o triángulo 

de Tartaglia. 

− División de polinomios. 

− A regra de Ruffini. 

− O teorema do resto. 

− Obtención das raíces dun 

polinomio. 

− Factorización de polinomios 

− Fraccións alxébricas. 

− Fraccións alxébricas equivalentes. 

− Redución de fraccións alxébricas a 

común denominador. 

− M.c.d e m.c.m de polinomios. 

 

propiedades. 1.3 Divide polinomios, podendo utilizar a regra de Ruffini se é 

oportuno. 

1.4 Obtén as raíces dun polinomio e o factorízao usando o método 

máis adecuado 

CCL 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

 

 

1. Aplicar as igualdades notables para 

desenvolver expresións alxébricas e 

simplificalas 

 

2.1 Opera con fraccións alxébricas. 

2.2 Simplifica fraccións alxébricas. 

 

2. Representar e analizar situacións e 

relacións matemáticas utilizando  

expresións alxébricas adecuadas. 

 

 

3.1 Representa situacións académicas ou da contorna mediante 

expresións alxébricas, analízaas e interpreta os resultados.  

 

 

 UNIDADE 4: ECUACIÓNS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN: 3  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● As ecuacións de grao maior que dous e os seus múltiples métodos de resolución. 

● Cálculo das solucións de ecuacións fraccionarias. 

● A resolución das ecuacións irracionais. 

● As propiedades dos logaritmos. Ecuacións logarítmicas. 

● Cálculo das solucións de  ecuacións exponenciais. 
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3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− As ecuacións de primeiro grao. 

− Regras de transformación de 

ecuacións 

− Ecuacións de segundo grao. 

− Propiedades da suma e o produto 

das solucións dunha ecuación de 

segundo grao. 

− Ecuacións de grado maior ca 2: 

ecuacións reducibles a una ecuación 

de segundo grao e ecuacións 

factorizables. 

− Ecuacións fraccionarias. 

− Ecuacións irracionais. 

− Ecuacións logarítmicas. 

− Ecuacións exponenciais. 

1.  Determinar as solucións de ecuacións 

polinómicas de grao dous,  maior ca 

dous, racionais, radicais, bicadradas, 

logarítmicas e exponenciais 

1.1 Emprega a linguaxe alxébrica de maneira eficaz. Comunicación 

lingüística. 

1.2 Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas. 

1.3 Resolve ecuacións con radicais e ecuacións ca incógnita non 

denominador. 

1.4 Recoñece a factorización como recurso para resolver ecuacións 

 

CCL 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

2. Traducir enunciados de situacións 

problemáticas, resolvelos con 

ecuacións ou sistemas e interpretar a súa 

solución 

2.1   Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 

 

 

 UNIDADE 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

• Resolución analítica e a resolución gráfica dos sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 
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• Outros tipos de sistemas de ecuacións: de segundo grao, fraccionaria, irracional, logarítmica e exponenciais 

• Aplicación a problemas con enunciados. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Os sistemas de ecuacións. 

− Regras de transformación dos 

sistemas de ecuacións. 

− Sistemas de ecuacións 

incompatibles, compatibles 

determinados e compatibles 

indeterminados. 

− Sistemas de 2 ecuacións lineais con 

2 incógnitas. 

− Sistemas de ecuacións 

fraccionarias, logarítmicas e  

exponenciais. 

− Resolución de sistemas de 

ecuacións empregando cambios de 

variables. 

− Resolución alxébrica de sistemas de 

solucións lineais: os métodos de 

substitución, igualación e redución. 

− Resolución gráfica de sistemas de 2 

ecuacións con 2 incógnitas. 

 

1. Aplicar distintos métodos, alxébricos e 

gráficos, para resolver sistemas de dúas 

ecuacións de primeiro e segundo grao con 

dúas incógnitas, e clasificalos segundo as 

súas solucións. 

1.2 Resolve sistemas de ecuacións lineares 

1.3 Resolve sistemas de ecuacións non lineares e clasifícaos segundo 

o número de solucións. 

 

 

 

CCL 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

 

 

 

 

2.  Resolver sistemas de dúas ecuacións non 

lineares con dúas incógnitas nas que 

aparecen expresións de tipo , logarítmico, 

exponencial. 

2.1 Resolve sistemas con expresións de tipo logarítmico e 

exponencial. 

3.Traducir enunciados de situacións 

problemáticas, resolvelos con ecuacións 

ou sistemas e interpretar a súa solución. 

3.1 Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 

 

  

 UNIDADE 6 : INECUACIÓNS 
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1. TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións cunha  incógnita. 

● Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións con dúas incógnitas. 

● Resolución de sistemas de inecuacións cunha incógnita. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Identificación e clasificación das 

inecuacións. 

− Regras de transformación das 

inecuacións. 

− Inecuacións de primeiro grao e a 

súa resolución gráfica. 

− Inecuacións de segundo grao e a 

súa resolución analítica e gráfica. 

− Sistemas de inecuacións cunha 

incógnita 

− Resolución de inecuacións con 

fraccións alxébricas. 

− Resolución de un sistema de 

inecuacións de primeiro grao con 

dúas incógnitas. 

1. Interpretar y resolver inecuacións e 

sistemas de inecuacións cunha incógnita. 

 

2. Aplicar os sistemas de ecuacións como 

ferramenta para resolver problemas. 

1.1 Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de 

inecuacións lineares cunha incógnita. 

1.2 Resolve e interpreta inecuacións non lineares cunha incógnita. 

2.1   Formula e resolve problemas mediante inecuacións ou sistemas 

de inecuacións. 

 

CCL 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CSIEE 
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 UNIDADE 7: TRIGONOMETRÍA   

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● Os criterios de semellanza nos triángulos e nos triángulos rectángulos. 

● Os diferentes métodos de medida de ángulos dun triángulo. 

● Definición das razóns trigonométricas dun ángulo 

● Cálculo das razóns trigonométricas e as relacións entre as mesmas dun triángulo. 

● Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida outra delas. 

● Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60 

● A resolución dos triángulos e o teorema de Pitágoras. 

● Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun ángulo, e viceversa. 

● Resolución de triángulos rectángulos. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− As condicións de semellanza nos 

triángulos. 

1. Coñecer os conceptos básicos da 

semellanza e aplicalos á resolución de 

problemas. 

 

1.1  Aplica as propiedades da semellanza á resolución de problemas  

 

CCL 
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− A medición de ángulos a través de 

vías diferentes. 

− As razóns trigonométricas directas e 

recíprocas dun ángulo agudo. 

− Relacións entre razóns 

trigonométricas dun ángulo 

agudo. 

− As razóns trigonométricas dos 

ángulos 60º, 30º e 45º. 

− As razóns trigonométricas dun 

ángulo calquera. 

− A resolución de ecuacións 

trigonométricas. 

− Resolución de triángulos 

rectángulos. 

2. Manexar con soltura as razóns 

trigonométricas e as relacións entre elas. 

 

 

 

 

2.1 Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo agudo dun triángulo 

rectángulo, coñecendo os seus lados. 

2.2 Coñece as razóns trigonométricas (seno, coseno e tanxente) dos   

ángulos máis significativos (0°, 30°, 45°, 60°, 90°). 

2.3 Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo agudo a partir doutra, 

aplicando as relacións fundamentais. 

2.4 Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo calquera coñecendo 

outra e un dato adicional. 

2.5  Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo calquera debuxándoo 

na circunferencia goniométrica e relacionándoo con algún do 

primeiro cuadrante. 

2.6 Manexa adecuadamente a calculadora para a obtención de razóns 

trigonométricas dun ángulo, e viceversa. 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

CD 

 

CCEC 

 

3. Aplicar a trigonometría na resolución 

de problemas reais. 
3.1  Aplica a trigonometría á resolución de problemas da vida cotiá 

 

 

UNIDADE 8:  XEOMETRÍA  ANALÍTICA 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● Vectores. Operacións. 

● Módulo dun vector e  distancia que existe entre dous puntos concretos. 

● Ecuación da recta e a posición relativa de dúas rectas. 
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3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 
– Concepto de vector e diferenza 

entre vector fixo e libre. 

– Os compoñentes dun vector e como 

calculalos. 

– Cálculo do módulo dun vector e a 

distancia entre dous puntos. 

– Operacións básicas con vectores e 

as súas propiedades. 

– Os vectores como ferramenta para a 

resolución de problemas 

xeométricos. 

– A ecuación da recta e as diferentes 

formas de expresala 

– Posición relativa de dúas rectas: 

rectas secantes, paralelas ou 

coincidentes. 
 

1.  Distinguir e saber relacionar os vectores 

fixos cos vectores libres, así como operar 

con vectores libres. 

1.1 Establece correspondencias analíticas entre coordenadas de puntos 

e vectores. 

1.2 Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo  dun vector. 

1.3 Acha  a distancia entre dous puntos. 

 

 

CCL 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

 

 

 

 

2. Manexar con soltura as distintas formas 

da ecuación dunha recta e resolver con 

elas problemas de intersección, 

paralelismo e perpendicularidade. 

2.1 Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos 

datos coñecidos. 

2.2 Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas 

no estudo analítico  das condicións de  incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade 

 

 

UNIDADE 9:  FUNCIÓNS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 
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• Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 

• Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 

• Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

• Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica sinxela. 

• Recoñecemento da continuidade dunha función. 

• Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 

• Estudio da tendencia e periodicidade dunha función. 

 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

− Concepto de función, dominio e 

percorrido. 

− As diferentes formas de expresar 

unha función. 

− Puntos de corte co eixo de 

ordenadas e co eixo de abscisas. 

− Características básicas das funcións 

continuas. 

− Características básicas da simetría 

das funcións e a súa periodicidade. 

− Cálculo da tendencia dunha función 

e operacións básicas con funcións 

 

 

1  Dominar o concepto de función, coñecer 

as características máis relevantes e as 

distintas formas de expresar as funcións. 

 

 

 

 

 

1.1 Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser 

descritas mediante una relación funcional e  asóciaa coas gráficas 

correspondentes. 

1.2 Dada unha función representada pola súa gráfica, estuda as súas 

características máis relevantes (dominio de definición, percorrido, 

crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade…) 

1.3 Representa unha función da que se dan algunhas características 

especialmente relevantes. 

1.4 Asocia un enunciado cunha gráfica. 

1.5 Representa unha función dada pola súa expresión analítica obtendo, 

previamente, una táboa de valores. 

1.6  Responde a preguntas concretas relacionadas con continuidade, 

tendencia, periodicidade, crecemento… dunha función. 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

CD 

CCEC 
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 UNIDADE 10:  MODELOS DE FUNCIÓNS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● As funcións polinómicas de grao cero, de primeiro grao e de segundo grao. 

● As características principais das funcións racionais. 

● A representación gráfica e identificación dos diferentes tipos de funcións. 

● As características principais da función exponencial, logarítmica. 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 
– Funcións polinómicas de grao cero 

ou constantes. 

– Funcións polinómicas de primeiro 

grao: funcións lineais ou afíns. 

– Funcións polinómicas de segundo 

grao ou cuadráticas. 

– Funcións racionais e de 

proporcionalidade inversa. 

– Funcións irracionais. 

– As funcións exponenciais e 

logarítmicas. 

– As funcións definidas a anacos. 

1. Manexar con destreza as funciones 

lineares 

 

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

1.2. Obtén a expresión analítica dunha función lineal coñecendo a súa 

gráfica ou algunha das súas características. 

1.3 Representa funcións definidas «a anacos». 

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

dada graficamente.  

 

 

CCL 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

   

 

2. Manexar con destreza as funciones 

cuadráticas. 

 

2.1 Representa unha parábola a partir da ecuación cuadrática 

correspondente. 

2.2 Estuda conxuntamente as funcións lineares e as cuadráticas 

(funcións definidas «a anacos», intersección de rectas e 

parábolas). 



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2020-2021 

 

116 

 

– A procura do modelo funcional para 

á resolución de problemas 

– Cálculo do eixo e o vértice dunha 

parábola e a súa representación 

gráfica. 

 

  

3. Coñecer outros tipos de funcións, 

asociando a gráfica coa expresión 

analítica. 

 

 

3.1 Manexa con soltura as funcións de proporcionalidade inversa e as 

radicais. 

3.2 Asocia curvas a expresións analíticas (proporcionalidade inversa, 

radicais, exponenciais e logarítmicas). 

 

4. Analizar información proporcionada a 

partir de táboas e gráficas que 

representen relacións funcionais 

asociadas a situacións reais. 

4.1 Analiza o comportamento dunha gráfica. 

4.2 Realiza as súas propias representacións gráficas ou táboas de 

valores a partir dos datos do enunciado, e interpreta as funcións. 

 

 

UNIDADE 11: ESTATÍSTICA 

TEMPORALIZACIÓN: 2,5 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● As táboas de frecuencias e a agrupación de datos en clases. 

● Os parámetros de centralización dunha variable estatística. 

● Rango, varianza e desviación típica. 

● Uso da calculadora para introducir datos  e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 

● Fundamentos da Estatística bidimensional. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), 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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Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

– A frecuencia absoluta e a frecuencia 

relativa. 
– As agrupacións de frecuencias en 

clases ou intervalos. 
– A media aritmética, a moda e a 

mediana. 
– O rango, a varianza e a desviación 

típica.  
– Os diagramas de barras, os 

diagramas de sectores e o 

histograma.  
– A construción das táboas de 

frecuencias.  
– As características da estatística 

bidimensional. 

– Diagramas de caixas e bigotes. 

 

1. Resumir nunha táboa de frecuencias unha 

serie de datos estatísticos e facer un gráfico 

adecuado para a súa visualización. 

1.1  Constrúe unha táboa de frecuencias de datos illados e   

represéntaos mediante un diagrama de barras. 

1.2 Dado un conxunto de datos e á suxestión de que os agrupe en 

intervalos, determina unha posible partición do percorrido, 

constrúe a táboa e representa graficamente a distribución. 

1.3 Dado un conxunto de datos, recoñece a necesidade de agrupalos 

en intervalos e, en consecuencia, determina unha posible partición 

do percorrido, constrúe a táboa e representa graficamente a 

distribución. 

 

 

 

 

CCL 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

 

 
2. Coñecer os parámetros estatísticos media 

e desviación típica, calculalos a partir 

dunha táboa de frecuencias e interpretar o 

seu significado. 

2.1 Obtén os valores de media e desviación típica  a partir dunha táboa 

de frecuencias (de datos illados ou agrupados) e utilízaos para 

analizar características da distribución. 
2.2 Coñece o coeficiente de variación e válese del para comparar as 

dispersións de dúas distribucións 

 

3. Coñecer e utilizar as medidas de 

posición. 
3.1A partir dunha táboa de frecuencias de datos illados, constrúe a 

táboa de frecuencias acumuladas e, con ela, obtén medidas de 

posición (mediana, cuartís, percentís). 

3.2  Constrúe o diagrama de caixa e bigotes correspondente a unha 

distribución estatística 
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 UNIDADE  12: COMBINATORIA 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2,5  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● A factorización dun número e os números combinatorios. 

● As técnicas principais do reconto: o principio de suma e o principio do produto. 

● As variacións, permutacións e combinacións ordinarias. 

● As variacións, permutacións e combinacións con repetición. 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

− A combinatoria 

− Diagramas en árbore. 

− O triángulo de Pascal ou Tartaglia. 

− Variacións, permutacións e 

combinacións ordinarias. 

− Variacións, permutacións e 

combinacións con repetición. 

− Problemas de Resolución de 

problemas combinatorios 

 

 

1. Coñecer os agrupamentos combinatorios 

clásicos (variacións, permutacións, 

combinacións) e as fórmulas para 

calcular o seu número, e aplicalos á 

resolución de problemas combinatorios. 

 

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

  1.2 Resolve problemas de permutacións. 

  1.3 Resolve problemas de combinacións. 

  1.4 Resolve problemas de combinatoria nos que, ademais de aplicar 

unha fórmula, debe realizar algún razoamento adicional. 

 

 

CCL 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

 

2. Utilizar estratexias de reconto non 

necesariamente relacionadas cos 

agrupamentos clásicos. 

2.1 Resolve problemas nos que convén utilizar un diagrama en 

árbore. 

2.2 Resolve problemas nos que convén utilizar a estratexia do 

produto. 

2.3 Resolve outros tipos de problemas de combinatoria. 
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 UNIDADE 13:  PROBABILIDADE 

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 1 SEMANA 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

• A diferenza entre experimentos aleatorios e experimentos deterministas. 

• As operacións básicas con sucesos: unión intersección e diferenza de sucesos. 

• A probabilidade dun suceso e a probabilidade condicionada. 

• A construción das táboas de continxencia. 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 
− Sucesos aleatorios. 

− Relacións e operacións con sucesos. 

− Probabilidade. 

− Probabilidade dun suceso. 

− Propiedades das probabilidades. 

− Experiencias aleatorias 

− Experiencias irregulares. 

− Experiencias regulares. 

− Lei de Laplace. 

− Experiencias compostas. 

 

1. Coñecer as características básicas dos 

sucesos e das regras para asignar 

probabilidades. 

 

1.1.  Aplica as propiedades dos sucesos e das probabilidades.   

 

 

CCL 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

2. Resolver problemas de probabilidade 

composta, utilizando o diagrama en árbore 

cando conveña. 

 

 

  2.1.  Calcula probabilidades en experiencias independentes. 

  2.2.  Calcula probabilidades en experiencias dependentes. 

  2.3.  Interpreta táboas de continxencia e utilízaas para calcular 

probabilidades. 

  2.4.  Resolve outros problemas de probabilidade. 

 

3. Aplicar a combinatoria ao cálculo de 

probabilidades 

 

 

3.1.  Aplica a combinatoria para resolver problemas de probabilidades 

sinxelos. 

3.2.  Aplica a combinatoria para resolver problemas de probabilidade 

máis complexos. 
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− Extraccións con e sen 

reemprazamento. 

− Composición de experiencias 

independentes.  

− Cálculo de probabilidades. 

− Composición de experiencias 

dependentes. Cálculo de 

probabilidades. 

− Aplicación da combinatoria ao 

cálculo de probabilidades. 

− Táboas de continxencia 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS 

APLICADAS DE 4º ESO 

A área de Matemáticas orientadas aos Ensinos Aplicados de 4º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e 

as alumnas as capacidades que lles permitan: 

− Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicar o proceso 

 seguido en cada caso. 

− Facer predicións utilizando patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos 

 matemáticos. 

− Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de profundar neles. 

− Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións. 

− Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

− Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

− Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 

− Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro, 

 e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos. 

− Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, 

 comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 

− Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido 

 crítico. 

− Utilizar de forma axeitada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida cotiá, aplicando 

correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas. 

− Utilizar as magnitudes e as unidades de medida adecuadas en cada situación ao enfrontarse a un problema 

matemático. 

− Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións problemáticas e aplicar procedementos específicos 

para resolvelas. 

− Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe alxébrico. 

− Manexar razoadamente polinomios e fraccións alxébricas. 

− Utilizar ecuacións e sistemas para resolver problemas en contextos da vida real. 

− Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e interpretar  os 

resultados obtidos a partir de táboas, gráficas... 

− Coñecer os conceptos básicos sobre semellanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas e áreas e 

 volumes de corpos xeométricos, e aplicalos á resolución de problemas. 

− Describir, utilizando un vocabulario axeitado, situacións extraídas de contextos comunicativos da realidade 

sobre o manexo do azar e a estatística. 

− Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

− Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais. 

− Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas e valorar a correlación. 

− Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a Lei de Laplace, táboas 

de dobre entrada, diagramas de árbore.. 

 

 

 

 

 



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2020-2021 

 

122 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 
 

 

OBXECTIVOS POR TEMA: 

 

UNIDADE 1. NÚMEROS REAIS 

Manexar con destreza as operacións con números naturais, enteiros e fraccionarios. 

Resolver problemas aritméticos con números enteiros e fraccionarios. 

Manexar con destreza os números decimais, as súas relacións coas fraccións, as súas aproximacións e os erros 

cometidos nelas. 

Coñecer a notación científica e efectuar operacións con axuda da calculadora. 

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

Coñecer o concepto de raíz dun número. 

 

UNIDADE 2.PROPORCIONALIDADE 

Aplicar procedementos específicos para a resolución de problemas relacionados coa proporcionalidade e as 

porcentaxes. 

Resolver problemas de aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Interese composto. 

 

UNIDADE 3. POLINOMIOS 

Diferenciar os distintos tipos de expresións alxébricas e operar con elas, especialmente as relacionadas coa 

redución e a resolución de ecuacións. 

Uso das identidades notables. 

Coñecer a regra de Ruffini e as súas aplicacións. Factorizar polinomios.  

 

UNIDADE 4. ECUACIÓNS  

Resolver con destreza ecuacións de primeiro e segundo grao e aplicalas á resolución de problemas. 

Aplicar as ecuacións  de primeiro e segundo grao na resolución de problemas. 

 

UNIDADE 5. SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

Identificar os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais e coñecer os procedementos de resolución: gráfico 

e alxébricos. 

Resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións. 

 

UNIDADE 6.  SEMELLANZA 

Coñecer os teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicar a  semellanza para a obtención indirecta de medidas. 

Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos semellantes. 

Resolver  problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de 

diferentes corpos.  

 

UNIDADE 7. ÁREAS E VOLUMES 

Resolver problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de 

diferentes corpos. 

 

UNIDADE 8. FUNCIÓNS 

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

funcións. 

 

UNIDADE 9. MODELOS DE FUNCIÓNS 

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

cuadráticas, proporcionalidade inversa e exponencial. 

 



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2020-2021 

 

123 

 

UNIDADE 10. ESTATÍSTICA UNIDMENSIONAL  

Revisar os métodos da estatística e profundar na práctica de cálculo e interpretación de parámetros. Coñecer o 

papel da mostraxe. 

 

UNIDADE 11. ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL 

Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e valorar a correlación de 

forma aproximada. 

 

UNIDADE 12. PROBABILIDADE 

Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades. 

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

 

 

CONCRECCIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE 1. NÚMEROS REAIS 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Expresar unha fracción en decimal. Operar con fraccións. 

● Facer aproximacións e estimacións controlando o erro cometido. 

● Representar, recoñecer e utilizar as diferentes notacións para os intervalos. 

● Interpretar e transmitir información, identificando e empregando os distintos tipos de 

números reais. 

● Realizar operacións e simplificar potencias de expoñente enteiro. 

● Utilizar a notación científica e operar con números en notación científica. 

● Utilizar ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos e para comprobar os 

resultados obtidos na resolución dos problemas. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

 

− Recoñecemento de números que 

non poden expresarse en forma 

de fracción. Números 

irracionais. 

− Diferenciación de números 

racionais e irracionais. 

Expresión decimal e 

representación na recta real. 

− Xerarquía de operacións. 

− Interpretación e utilización dos 

números reais e as operacións en 

diferentes contextos, elixindo a 

notación e precisión máis 

axeitadas en cada caso. 

− Utilización da calculadora e 

ferramentas informáticas para 

realizar operacións con calquera 

tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

− Intervalos. Significado e 

diferentes formas de expresión. 

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. 

1.1 Recoñece os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais e 

irracionais), indica o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para 

representar e interpretar adecuadamente a información cuantitativa. 

1.2 Realiza os cálculos con eficacia, ben mediante cálculo mental, algoritmos 

de lapis e papel ou calculadora, e utiliza a notación máis adecuada para as 

operacións de suma, resta, produto, división e potenciación. 

1.3 Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables. 

1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) 

con números moi grandes ou moi pequenos. 

1.5 Compara, ordena, clasifica e representa os distintos tipos de números reais, 

intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica. 

 

 

 

CCL 

 

CMCT 

 

 

CD 

CSIEE 

CAA 

CCEC 

 

 

UNIDADE 2. PROPORCIONALIDADE 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS   

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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●  Identificar se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade directa ou inversa e obter a constante de proporcionalidade. 

● Completar táboas relativas a dúas magnitudes proporcionais. 

● Calcular o termo descoñecido dunha proporción. 

● Realizar repartos directa ou indirectamente proporcionais. 

● Resolver problemas de proporcionalidade por regra de tres e redución á unidade. 

● Resolver problemas de porcentaxes. Resolver problemas de interese simple e composto. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. 
C.Clav

e 

 - Proporcionalidade directa e 

inversa. Aplicación á 

resolución de problemas da 

vida cotiá. 

−  Porcentaxes na economía. 

Aumentos e diminucións 

porcentuais. Porcentaxes 

sucesivas. Interese simple e 

composto. 

 

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. 

1.1. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e 

valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o 

requira. 

1.2. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. 

 

 

CMCT 

CSC 
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UNIDADE 3.  POLINOMIOS 

1. TEMPORALIZACIÓN: 4 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Operar con monomios e polinomios( Suma, resta, multiplicación e división). 

● Factorizar polinomios mediante a extracción de factor común, utilizando as identidades notables e utilizando a regra de Ruffini. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Polinomios. Raíces e 

factorización. Utilización de 

identidades notables. 

1.Utilizar con destreza a linguaxe 

alxébrica, as súas operacións e as súas 

propiedades. 

1.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 

1.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e 

utiliza identidades notables. 

1.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra 

de Ruffini. 

 

 

CMCT 

 

 

UNIDADE 4. ECUACIÓNS  

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 
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● Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 

● Resolución de problemas mediante ecuacións . 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Ecuacións de primeiro grao y 

segundo grao. 

 

− Ecuacións equivalentes. 

 

− Transposición de termos. 

 

− Resolución de problemas 

mediante ecuacións de primeiro 

grao. 

− Resolución de problemas 

mediante ecuacións de segundo 

grao. 

 
 

1. Diferenciar ecuación e identidade. 

Recoñecer as solucións dunha ecuación. 

 

1.1 Diferencia unha ecuación dunha identidade e recoñece se un valor é solución 

dunha ecuación. 

1.2 Resolve ecuacións por tenteo. 

 

CAA 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

CD 

CCEC 

2. Resolver ecuacións de primeiro e 

segundo grao e aplicalas na resolución 

de problemas. 

 
3. Resolver ecuacións de segundo grao, 

completas e incompletas, elixindo 

previamente o método máis adecuado. 

 

4. Resolver ecuacións que se presentan 

factorizadas. 

  

2.1Resolve ecuacións de primeiro grao sinxelas. 

2.2Resolve ecuacións de primeiro grao con paréntese e denominadores. 

2.3 Resolve problemas con axuda das ecuacións de primeiro grao. 

 
3.1 Resolve ecuacións de segundo grao incompletas. 

3.2Resolve ecuacións de segundo grao, na forma xeral, aplicando a fórmula. 

3.3Resolve ecuacións de segundo grao máis complexas. 

3.4Utiliza as ecuacións de segundo grao na resolución de problemas. 

 

4.1 Resolve ecuacións factorizadas. 

 

 

 

UNIDADE 5.  SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3  SEMANAS 
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2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 

● Resolución (gráfica e alxébrica) de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

● Resolución de problemas de sistemas de ecuacións lineais. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

− Sistemas de ecuacións 

− Métodos de resolución de 

sistemas de ecuacións 

(substitución, igualación y 

redución) 
− Resolución de ecuacións de 

primeiro grao y segundo grao 

− Aplicación dos distintos métodos 

de resolución de sistemas 
− Resolución gráfica dun sistema de 

ecuacións 

− Resolución de problemas 

mediante sistemas de ecuacións 

segundo corresponda 

 

1.  Identificar os sistemas de ecuacións 

lineais, a súa solución e os seus tipos. 

2. Coñecer e aplicar os métodos 

alxébricos de resolución de sistemas. 

Utilizar en cada caso o máis adecuado.

  

3. Aplicar os sistemas de ecuacións 

como ferramenta para resolver 

problemas.  

1.1  Identifica os sistemas lineais. Recoñece se un par de valores é ou non 

solución dun sistema. 

1.2 Resolve graficamente sistemas lineais moi sinxelos, e relaciona o tipo de 

solución coa posición relativa das rectas correspondentes 

2.1  Resolve alxebricamente sistemas lineais, aplicando o método adecuado en 

cada caso. 

2.2  Resolve sistemas lineais que requiren transformacións previas. 

3.1  Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións.   

 

CAA 

CSIEE 

CCL 

CSC 

 

UNIDADE 6. SEMELLANZA 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 
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2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 

● Teorema de Pitágoras. Aplicacións. 

● Recoñecer figuras semellantes. Obter a razón de semellanza entre algún dos seus elementos. 

● Teorema de Tales. Aplicacións. 

● Aplicar a semellanza de triángulos para calcular algún de seus elementos descoñecidos. 

● Utilizar escalas para debuxar unha figura semellante a outra. 

 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 
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- Figuras semellantes.  

-Teoremas de Tales e Pitágoras. 

Aplicación da semellanza para a 

obtención indirecta de medidas. 

-Razón entre lonxitudes, áreas e 

volumes de figuras e corpos 

semellantes. 

-Resolución de problemas 

xeométricos no mundo físico: 

medida e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de diferentes 

corpos. 

1.Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir 

de situacións reais, empregando os 

instrumentos, as técnicas ou as 

fórmulas máis adecuados, e aplicando 

a unidade de medida máis acorde coa 

situación descrita. 

2. Utilizar aplicacións informáticas de 

xeometría dinámica, representando 

corpos xeométricos e comprobando, 

mediante interacción con ela, 

propiedades xeométricas. 

1.1 Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir ángulos, 

lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando 

as escalas de medidas. 

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 

1.3 Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a 

aplicación do teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

 

CAA 

SIEE 

CCL 

CMCT 

CD 

CEC 

CSC 

 

UNIDADE 7. ÁREAS E VOLUMES 

1. TEMPORALIZACIÓN : 3 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 

● Calcular áreas de figuras planas. 

● Calcular áreas e volumes de prismas e pirámides. 

● Calcular áreas e volumes de cilindros e conos. 

● Calcular áreas e volumes de corpos esféricos. 
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3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos  Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables.  C. Clave 

-Resolución de problemas 

xeométricos no mundo físico: 

medida e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de diferentes 

corpos. 

- Uso de aplicacións informáticas de 

xeometría dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 

1.Calcular áreas e volumes de figuras e 

corpos xeométricos. 

 

2. Utilizar aplicacións informáticas de 

xeometría dinámica, representando 

corpos xeométricos e comprobando, 

mediante interacción con ela, 

propiedades xeométricas. 

1.1 Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas 

para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades correctas. 

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. 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCL 

CMCT 

 

 

 

UNIDADE 8. FUNCIÓNS 

 

1. TEMPORALIZACIÓN: 2 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 
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● Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

● Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 

● Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 

● Estudar as características máis relevantes dunha función (dominio, percorrido, monotonía, máximos e mínimos, crecemento, continui-

 dade). 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

-Interpretación dun fenómeno 

descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou 

unha expresión analítica. 

-Taxa de variación media como 

medida da variación dunha 

función nun intervalo. 

-Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico 

para a construción e a 

interpretación de gráficas 

 

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, 

de datos numéricos ou mediante o estudo 

dos coeficientes da expresión alxébrica. 

 

2. Analizar información proporcionada a 

partir de táboas e gráficas que 

representen relacións funcionais 

asociadas a situacións reais, obtendo 

información sobre o seu comportamento, 

a súa evolución e os posibles resultados 

finais. 

1.1 Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas 

mediante unha relación funcional e  asóciaa coas gráficas correspondentes. 

1.2  Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións 

(cortes cos eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e 

mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade. 

2.1 Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da 

gráfica que o describe ou dunha táboa de valores. 

 

2.2 Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha función mediante a taxa de 

variación media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores 

ou da propia gráfica 

 

 

 

CCEC 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

CD 

 

 

UNIDADE 9: MODELOS DE FUNCIÓNS 
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1. TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 

● Distinguir distintos tipos de funcións lineais, a forma de representación gráfica de cada unha delas, a súa pendente e a súa expresión  

 analítica. 

● Representar funcións de proporcionalidade directa e inversa, lineais, cuadráticas e exponenciais a partir da súa expresión analítica. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

 

-Estudo de modelos funcionais: 

lineal, cuadrático, 

proporcionalidade inversa e 

exponencial. Descrición das 

súas características, usando a 

linguaxe matemática apropiada. 

Aplicación en contextos reais. 

 

1. Manexar con destreza as funciones 

lineares, cuadráticas, de 

proporcionalidade inversa e 

exponencial. 

2.  Coñecer outros tipos de funcións, 

asociando a gráfica coa expresión 

analítica. 

3. Analizar información proporcionada 

a partir de táboas e gráficas que 

representen relacións funcionais 

asociadas a situacións reais. 

1.1 Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas 

magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e 

exponencial. 

1.2 Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de proporcionalidade inversa e exponenciais. 

2.1 Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións 

reais. 

2.2 Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades 

axeitadas. 

3.1 Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica e 

sinala os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan, utilizando 

tanto lapis e papel como medios informáticos. 

3.2 Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos 

sinxelos, e xustifica a decisión. 

 

CAA 

CSIEE 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 
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3.3 Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos específicos para debuxar 

gráficas. 

 

UNIDADE 10. ESTATÍSTICA UNIDIMENSIONAL  

 

1. TEMPORALIZACIÓN : 1,5 SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 

● Interpretar e elaborar informacións estatísticas mediante táboas e gráficas, utilizando un proceso estruturado e poñendo de relevo a 

importancia da adecuación das representacións gráficas. 

● Achar os parámetros estatísticos de centralización e dispersión a partir de unha táboa de frecuencias. 

● Uso da calculadora para introducir datos  e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 

 

 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 
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-Análise crítica de táboas e 

gráficas estatísticas nos medios 

de comunicación e fontes 

públicas oficiais (IGE, INE, 

etc.). 

- Interpretación, análise e utilidade 

das medidas de centralización e 

dispersión.  

 -Comparación de distribucións 

mediante o uso conxunto de 

medidas de posición e 

dispersión. 

. Aplicacións informáticas que 

faciliten o tratamento de datos 

estatísticos 

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 (IGE, INE, 

etc.). 

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, folla de 

cálculo), valorando cualitativamente a 

representatividade das mostras 

utilizadas. 

1.1 Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e comentar táboas de datos, 

gráficos estatísticos e parámetros estatísticos. 

1.2 Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 

2.1 Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico corresponden a unha 

variable discreta ou continua. 

2.2 Elabora táboas de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 

variables discretas e continuas. 

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. 

2.4 Representa graficamente datos estatísticos recollidos en táboas de 

frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. 

 

 

CAA 

CSIEE 

CCL 

 

CMCT 

CD 

CSC 

CCEC 

 

UNIDADE 11. ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL 
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1. TEMPORALIZACIÓN : 1,5 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 

● Recoñecer unha distribución bidimensional. Interpretación da súa gráfica. 

● Recoñecemento da correlación entre dúas variables a partir da nube de puntos. 

 3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Construción e interpretación 

de diagramas de dispersión. 

Introdución á correlación. 

− Aplicacións informáticas que 

faciliten o tratamento de datos 

estatísticos 

 

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 (IGE, INE, etc.). 

2. Elaborar e interpretar táboas e 

gráficos estatísticos. 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar 

e a estatística. 

2.1 Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 

2.2  Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e comentar táboas de datos, 

gráficos estatísticos e parámetros estatísticos. 

 

 

 

CAA 

CSIEE 

CCL 

 

CMCT 

CD 

CSC 

CCEC 
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UNIDADE 12: PROBABILIDADE 

1. TEMPORALIZACIÓN : 2 SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA 

● Recoñecer fenómenos aleatorios. Experiencias compostas. 

● Describir o espazo mostral en experiencias simples e en experiencias compostas sinxelas, en contextos concretos da vida cotiá. 

● Asignar probabilidades segundo a Lei de Laplace, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.  

● Expresar con precisión razoamentos, relacións cuantitativas e informacións que incorporen elementos matemáticos, valorando a 

utilidade e simplicidade da linguaxe matemática para iso. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 
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− Azar e probabilidade. 

Frecuencia dun suceso 

aleatorio.  

− Cálculo de probabilidades 

mediante a Regra de Laplace.  

− Probabilidade simple e 

composta. Sucesos 

dependentes e independentes. 

Diagrama en árbore 

 

1. Calcular probabilidades simples e 

compostas para resolver problemas da 

vida cotiá, utilizando a regra de 

Laplace en combinación con técnicas 

de reconto como os diagramas de 

árbore e as táboas de continxencia. 

1.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar 

e a estatística. 

1.2 Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios 

e simulacións. 

1.3 Calcula a probabilidade de sucesos coa regra de Laplace e utiliza, 

especialmente, diagramas de árbore ou táboas de continxencia para o reconto de 

casos. 

1.4 Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos nos que interveñan dúas 

experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas. 

 

 

 

CAA 

CSIEE 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC  
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BACHARELATO 

 
OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

 

− Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 

como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 

equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

− Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de previr e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais.  

− Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  

− Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

− Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

− Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

− Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  

− Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e 

os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do 

seu contorno social.  

− Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida.  

− Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 

vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

− Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico.  

− Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural.  

− Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables.  

− Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

− Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
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CLAVE 

 

No proxecto de Matemáticas I, tal e como suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento das competencias 

de comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; 

ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo 

incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que permitirán ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para valoralos, utilízanse os 

estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, 

poñeranse en relación coas competencias clave, permitindo graduar o rendemento ou o desempeño 

alcanzado en cada unha delas. 

 

A materia de Matemáticas I utiliza unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta 

linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos axeitados con  propiedade abonda. Así mesmo, a 

comunicación dos resultados das actividades e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o 

desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias 

fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado aplicará estratexias para definir 

problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. 

Estas competencias son, xa que logo, as máis traballadas na materia. 

 

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios 

dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes 

nos que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, modos 

xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das 

ciencias para comunicarse, recadar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a 

obtención e o tratamento de datos, etc., é un recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a 

mostrar unha visión actualizada da actividade científica. 

 

A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter 

instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modos teóricos 

fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, 

o que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva, o alumnado adquire 

a capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas co que vai ver no presente 

curso e no próximo.  

 

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

cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das 

competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da 

cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e da tecnoloxía e permite formar unha 

opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance científico e tecnolóxico.  

 

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

forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación dunha hipótese ata a 
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obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a planificación da metodoloxía, a 

resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a 

motivación por un traballo organizado e con iniciativas propias.  

 

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

procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, 

mediante o traballo matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de 

utilizar os seus coñecementos matemáticos na creación das súas propias obras 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE MATEMÁTICAS I 

 

As matemáticas constitúen un conxunto amplo de coñecementos baseados no estudo de patróns e relacións 

inherentes a estruturas abstractas. Con frecuencia, os aspectos conceptuais non son máis que medios para a 

práctica de estratexias, para incitar á exploración, a formulación de conxecturas, o intercambio de ideas e a 

renovación dos conceptos xa adquiridos. 

Os contidos de Matemáticas, como materia de modalidade no Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, xiran 

sobre dous eixes fundamentais: a xeometría e a análise. Estes contan co necesario apoio instrumental da 

aritmética, a álxebra e as estratexias propias da resolución de problemas. En Matemáticas I, os contidos 

relacionados coas propiedades xerais dos números e a súa relación coas operacións, máis que nun momento 

predeterminado, deben ser traballados en función das necesidades que xurdan en cada momento concreto. 

Á súa vez, estes contidos compleméntanse con novas ferramentas para o estudo da estatística e a 

probabilidade, culminando así todos os campos introducidos na Educación Secundaria Obrigatoria. A 

introdución de matrices e integrais en Matemáticas II achegará novas e potentes ferramentas para a 

resolución de problemas xeométricos e funcionais. 

Estes contidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudos posteriores como para a actividade 

profesional. Non se trata de que os estudantes posúan moitas ferramentas matemáticas, senón de que teñan 

as estritamente necesarias e que as manexen con destreza e oportunidade, facilitándolles as novas fórmulas 

e identidades para a súa elección e uso. Nesta etapa aparecen novas funcións dunha variable. Preténdese 

que os alumnos sexan capaces de distinguir as características das familias de funcións a partir da súa  

representación gráfica, así como as variacións que sofre a gráfica dunha función ao compoñela con outra 

ou ao modificar de forma continua algún coeficiente na súa expresión alxébrica. Coa introdución da noción 

intuitiva de límite e xeométrica de derivada, establécense as bases do cálculo infinitesimal en Matemáticas 

I, que dotará de precisión a análise do comportamento da función nas Matemáticas II. Así mesmo, 

preténdese que os estudantes apliquen estes coñecementos á interpretación do fenómeno. 

As matemáticas contribúen á adquisición de aptitudes e conexións mentais cuxo alcance transcende o 

ámbito desta materia; forman na resolución de problemas xenuínos —aqueles onde a dificultade está en 

encadralos e atopar unha estratexia de resolución—, xeran hábitos de investigación e proporcionan técnicas 

útiles para enfrontarse a situacións novas. Estas destrezas, xa iniciadas nos niveis previos, deberán 

ampliarse agora que aparecen novas ferramentas, enriquecendo o abanico de problemas abordables e o 

afondamento nos conceptos implicados. 

As ferramentas tecnolóxicas, en particular o uso de calculadoras e aplicacións informáticas como sistemas 

de álxebra computacional ou de xeometría dinámica, poden servir de axuda tanto para a mellor comprensión 

de conceptos e a resolución de problemas complexos como para o procesamento de cálculos pesados, sen 

deixar de traballar a fluidez e a precisión no cálculo manual simple, onde os estudantes adoitan cometer 
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frecuentes erros que os poden levar a falsos resultados ou inducir a confusión nas súas. 

A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e integrado no 

resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte esencial da educación 

matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e habilidades adquiridas en 

contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o alumnado desenvolva unha visión ampla 

e científica da realidade, para estimular a creatividade e a valoración das ideas alleas, a habilidade para 

expresar as ideas propias con argumentos adecuados e o recoñecemento dos posibles erros cometidos. 

As definicións formais, as demostracións (redución ao absurdo, contraexemplos) e os encadeamentos 

lóxicos (implicación, equivalencia) dan validez ás intuicións e confiren solidez ás técnicas aplicadas. No 

en tanto, este é o primeiro momento en que o alumno se enfronta con certa seriedade á linguaxe formal, 

polo que a aprendizaxe debe ser equilibrada e gradual. O simbolismo non debe desfigurar a esencia das 

ideas fundamentais, o proceso de investigación necesario para alcanzalas, ou o rigor dos razoamentos que 

as sustentan. Deberá valorarse a capacidade para comunicar con eficacia esas ideas aínda que sexa de 

maneira non formal. 

O importante é que o estudante atope nalgúns exemplos a necesidade da existencia desta linguaxe para 

dotar as definicións e demostracións matemáticas de universalidade, independizándoas do linguaxe natural. 

Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha colección de 

regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño conceptual, unha 

construción intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da historia ata chegar ás 

formulacións que agora manexamos. 

O desenvolvemento desta materia contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as seguintes 

capacidades: 

-  Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que permitan 

avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias, así como na resolución razoada de problemas 

procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber. 

-  Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as que se basea 

o avance da ciencia e da tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible, aberta e crítica ante outros xuízos e 

razoamentos.  

-  Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das matemáticas 

(formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da indución e dedución, 

formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación dos resultados obtidos) para 

realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos novos.  

-  Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con abundantes 

conexións internas e intimamente relacionado co doutras áreas do saber.  

-  Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, facilitar a 

comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como ferramenta na resolución 

de problemas.  

-  Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar procedementos, 

encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e precisión, detectar incorreccións 

lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor científico.  

-  Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a visión crítica, 

a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese polo traballo cooperativo e os distintos 

tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a novas ideas.  

-  Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, 
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comprendendo e manexando representacións matemáticas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE  CONTIDOS/ TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADE 1. ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS ( 4 SEMANAS) 

Ecuacións polinómicas 

Ecuacións fraccionarias 

Ecuacións irracionais 

Ecuacións logarítmicas 

Ecuacións exponenciais 

Sistemas de ecuacións 

Inecuacións de primeiro grao con unha incógnita 

Inecuacións de segundo grao con unha incógnita 

Sistemas de inecuacións con unha incógnita 

Inecuacións con fraccións alxébricas e unha incógnita 

 

 

UNIDADE 2. TRIGONOMETRÍA  ( 3 SEMANAS) 

Ángulos 

Razóns trigonométricas dun ángulo agudo 

Relacións entre razón trigonométricas 

Razóns dun ángulo calquera 

Fórmulas trigonométricas 

Ecuacións trigonométricas 

Resolución de triángulos rectángulos 

Teorema do seno 

Teorema do coseno 

Resolución de triángulos calquera 

 

 

UNIDADE 3. NÚMEROS COMPLEXOS ( 2 SEMANAS) 

Números complexos 

Representación de números complexos 

Operacións con números complexos 

Números complexos en forma polar 

Multiplicación e división en forma polar 

Potencias de números complexos 

Raíces de números complexos 

 

 

UNIDADE 4. VECTORES E XEOMETRÍA  ANALÍTICA ( 3 SEMANAS) 

Vectores. Operacións 

Coordenadas dun vector 

Produto escalar. Aplicacións 

Ecuacións da recta 

Posicións relativas de dúas rectas 
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Distancias e ángulos entre rectas 

 

UNIDADE 5. CÓNICAS ( 3 SEMANAS) 

Secciones cónicas 

Lugares xeométricos 

Elipse 

Hipérbola 

Parábola 

Circunferencia 

Interseccións e posicións dunha recta e unha circunferencia 

 

UNIDADE 6.  FUNCIÓNS ( 3 SEMANAS) 

Funcións reais de variable real 

Dominio e percorrido 

Simetría e periodicidade 

Funcións polinómicas 

Funcións racionais 

Funcións con radicais 

Función inversa 

Función exponencial 

Función logarítmica 

Funcións trigonométricas 

Funcións definidas “a anacos” 

Operacións con funcións 

Composición de funcións 

 

UNIDADE 7. LÍMITE DUNHA FUNCIÓN ( 3 SEMANAS) 

Sucesións. Límite dunha sucesión 

Cálculo de límites 

Operacións con límites 

Indeterminacións 

Límite dunha función no infinito 

Límite dunha función nun punto 

Ramas infinitas. Asíntotas 

Continuidade 

 

UNIDADE 8. DERIVADAS ( 3 SEMANAS) 

Taxa de variación media 

Derivada dunha función nun punto 

Interpretación xeométrica da derivada 

Función derivada 

Derivada das función elementais 

Operacións con derivadas 

Regra da cadea 

 

UNIDADE 9.  REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS ( 3 SEMANAS) 

Crecemento e decrecemento 
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Máximos e mínimos 

Concavidade e convexidade 

Representación gráfica de funcións polinómicas 

Representación gráfica de funcións racionais 

 

UNIDADE 10. ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL ( 2 SEMANAS) 

Distribucións unidimensionais 

Distribucións bidimensionais 

Dependencia entre variables 

Covarianza e correlación 

Rectas de regresión 

Estimación de resultados 
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CONCRECIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

B1.1. Planificación e expresión verbal do 

proceso de resolución de problemas. 

B1.1. Expresar verbalmente, de forma 

razoada, o proceso seguido na resolución 

dun problema. 

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razoada, o proceso seguido na resolución 

dun problema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

CCL 

CMCCT 

B1.1. Planificación e expresión verbal do 

proceso de resolución de problemas. 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: relación con outros problemas 

coñecidos; modificación de variables; 

suposición do problema resolto. 

B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: 

coherencia das solucións coa situación, 

revisión sistemática do proceso, outras 

formas de resolución, problemas parecidos, 

xeneralizacións e particularizacións 

interesantes. 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, razoamentos, 

linguaxes, etc. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado para resolver ou demostrar 

(datos, relacións entre os datos, condicións, 

hipótese, coñecementos matemáticos 

necesarios, etc.). 

CMCCT 

MA1B1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

CMCCT 

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos 

problemas para resolver, valorando a súa 

utilidade e a súa eficacia. 

CMCCT 

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas. 

CMCCT 

CAA 

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

CMCCT 

CAA 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, razoamentos, 

linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: redución ao 

absurdo, método de indución, 

contraexemplos, razoamentos encadeados, 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 

propiedades ou teoremas relativos a 

contidos alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función do contexto 

matemático e reflexiona sobre o proceso de 

demostración (estrutura, método, linguaxe 

e símbolos, pasos clave, etc.). 

CMCCT 
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etc. 

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras 

formas de representación de argumentos. 

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras 

formas de representación de argumentos. 

B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou 

escrita, utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas, de informes 

científicos sobre o proceso seguido na 

resolución dun problema ou na 

demostración dun resultado matemático. 

B1.9. 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 

a 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 os 

resultados e as conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en 

ámbitos apropiados, da información e das 

ideas matemáticas. 

B1.4. Elaborar un informe científico escrito 

que sirva para comunicar as ideas 

matemáticas xurdidas na resolución dun 

problema ou nunha demostración, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao 

contexto e á situación. 

CMCCT 

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e razoamentos 

explícitos e coherentes. 

CMCCT 

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 

problema, situación para resolver ou 

propiedade ou teorema para demostrar, 

tanto na procura de resultados como para a 

mellora da eficacia na comunicación das 

ideas matemáticas. 

CMCCT 

CD 

B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o contexto en 

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso 

de elaboración dunha investigación 

CMCCT 
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partir de contextos da realidade ou do 

mundo das matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

que se desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

matemática (problema de investigación, 

estado da cuestión, obxectivos, hipótese, 

metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o 

proceso de investigación, tendo en conta o 

contexto en que se desenvolve e o problema 

de investigación formulado. 

CMCCT 

CSIEE 

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 

problemas, formulando novas preguntas, 

xeneralizando a situación ou os resultados, 

etc. 

CMCCT 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, razoamentos, 

linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: redución ao 

absurdo, método de indución, 

contraexemplos, razoamentos encadeados, 

etc. 

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras 

formas de representación de argumentos. 

B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 

partir de contextos da realidade ou 

contextos do mundo das matemáticas, de 

xeito individual e en equipo. 

B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 

investigacións matemáticas, a partir da 

resolución dun problema e o afondamento 

posterior, a xeneralización de propiedades 

e leis matemáticas, e o afondamento nalgún 

momento da historia das matemáticas, 

concretando todo iso en contextos 

numéricos, alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra 

propiedades de contextos matemáticos 

numéricos, alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

CMCCT 

MA1B1.6.2. Procura conexións entre 

contextos da realidade e do mundo das 

matemáticas (a historia da humanidade e a 

historia das matemáticas; arte e 

matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, 

ciencias experimentais e matemáticas, 

economía e matemáticas, etc.) e entre 

contextos matemáticos (numéricos e 

xeométricos, xeométricos e funcionais, 

xeométricos e probabilísticos, discretos e 

continuos, finitos e infinitos, etc.). 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras 

formas de representación de argumentos. 

B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 

partir de contextos da realidade ou do 

mundo das matemáticas, de xeito 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito 

que recolla o proceso de investigación 

realizado, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de 

información adecuadas ao problema de 

investigación. 

CMCCT 

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao 

contexto do problema de investigación. 

CMCCT 
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individual e en equipo. 

B1.11. Elaboración e presentación dun 

informe científico sobre o proceso, os 

resultados e as conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido, utilizando as 

ferramentas e os medios tecnolóxicos 

axeitados. 

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e razoamentos 

explícitos e coherentes. 

CCL 

CMCCT 

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema 

de investigación. 

CMCCT 

CD 

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade 

na comunicación das ideas, así como 

dominio do tema de investigación. 

CCL 

MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de 

investigación e elabora conclusións sobre o 

nivel de resolución do problema de 

investigación e de consecución de 

obxectivos, e, así mesmo, formula posibles 

continuacións da investigación, analiza os 

puntos fortes e débiles do proceso, e fai 

explícitas as súas impresións persoais sobre 

a experiencia. 

CMCCT 

B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 

B1.8. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da realidade 

cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións 

da realidade. 

MA1B1.8.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade susceptibles de 

conter problemas de interese. 

CMCCT 

CSC 

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o 

problema do mundo real e o matemático, 

identificando o problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen nel, así como os 

coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos axeitados que 

permitan a resolución do problema ou 

problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

CMCCT 

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática CMCCT 
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do problema no contexto da realidade. 

MA1B1.8.5. Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, para valorar a 

adecuación e as limitacións dos modelos, e 

propón melloras que aumenten a súa 

eficacia. 

CMCCT 

B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 

B1.9. Valorar a modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas 

da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 

limitacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e 

obtén conclusións sobre os logros 

conseguidos, resultados mellorables, 

impresións persoais do proceso, etc., 

valorando outras opinións 

CMCCT 

B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 

partir de contextos da realidade ou do 

mundo das matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas 

para o traballo en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade para a 

aceptación da crítica razoada, convivencia 

coa incerteza, tolerancia da frustración, 

autoanálise continua, autocrítica constante, 

etc.). 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa precisión, esmero e 

interese adecuados ao nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

CMCCT 

MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con hábitos 

de formularse preguntas e buscar respostas 

axeitadas, revisar de forma crítica os 

resultados atopados, etc. 

CMCCT 

CAA 

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais 

de cooperación e traballo en equipo. 
CSC 

CSIEE 

B1.13. Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades propias do traballo 

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante 

a resolución de situacións descoñecidas. 

MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos 

de resolución de problemas, de 

investigación e de matematización ou de 

CMCCT 

CSIEE 
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científico. modelización, valorando as consecuencias 

destas e a conveniencia pola súa sinxeleza 

e utilidade. 

B1.13. Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.12. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, valorando a súa eficacia e 

aprendendo delas para situacións similares 

futuras. 

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos 

desenvolvidos, tomando conciencia das 

súas estruturas, valorando a potencia, a 

sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos 

utilizados, e aprendendo diso para 

situacións futuras. 

CMCCT 

CAA 

B1.9. 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. 

Facilitar a comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas ou funcionais e 

a 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 os 

resultados e conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en 

ámbitos apropiados, da información e das 

ideas matemáticas. 

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, alxébricos ou 

estatísticos, facendo representacións 

gráficas, recreando situacións matemáticas 

mediante simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións diversas que 

axuden á comprensión de conceptos 

matemáticos ou á resolución de problemas. 

MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

CMCCT 

CD 

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

CMCCT 

MA1B1.13.3. Deseña representacións 

gráficas para explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e 

comprender propiedades xeométricas. 

CMCCT 

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 

para o tratamento de datos e gráficas 

estatísticas, extraer información e elaborar 

conclusións. 

CMCCT 
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B1.9. 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. 

Facilitar a comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas ou funcionais e 

a 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 os 

resultados e conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en 

ámbitos apropiados, da información e das 

ideas matemáticas. 

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información 

e da comunicación de maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, procurando, 

analizando e seleccionando información 

salientable en internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos apropiados para 

facilitar a interacción. 

MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais 

propios (de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso 

de procura, análise e selección de 

información relevante, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

CD 

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral dos contidos 

traballados na aula. 

CCL 

MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e mellorar o 

seu proceso de aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, analizando 

puntos fortes e débiles do seu proceso 

educativo, e establecendo pautas de 

mellora. 

CD 

CAA 

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 
CD 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

B2.1. Números reais: necesidade do seu 

estudo e das súas operacións para a 

comprensión da realidade. Valor absoluto. 

Desigualdades. Distancias na recta real. 

Intervalos e ámbitos. Aproximación e erros. 

Notación científica. 

B2.1. Utilizar os números reais, as súas 

operacións e as súas propiedades, para 

recoller, transformar e intercambiar 

información, estimando, valorando e 

representando os resultados en contextos de 

resolución de problemas.  

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais 

e complexos e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente información 

cuantitativa. 

 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas CMCCT 
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con eficacia, empregando cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 

ferramentas informáticas. 

CAA 

CSC 

CD 

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica 

máis adecuada a cada contexto e xustifica a 

súa idoneidade. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e 

estimacións nos cálculos aproximados que 

realiza, valorando e xustificando a 

necesidade de estratexias axeitadas para 

minimizalas. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de 

valor absoluto para calcular distancias e 

manexar desigualdades. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que 

interveñen números reais, a súa 

representación e a interpretación na recta 

real, e as súas operacións. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

B2.2. Números complexos. Forma binómica 

e polar. Representacións gráficas. 

Operacións elementais. Fórmula de 

Moivre. 

B2.2. Coñecer os números complexos como 

extensión dos números reais, e utilizalos 

para obter solucións dalgunhas ecuacións 

alxébricas. 

MA1B2.2.1. Valora os números complexos 

como ampliación do concepto de números 

reais e utilízaos para obter a solución de 

ecuacións de segundo grao con coeficientes 

reais sen solución real. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e CMCCT 
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represéntaos graficamente, e utiliza a 

fórmula de Moivre no caso das potencias, 

utilizando a notación máis adecuada a cada 

contexto, xustificando a súa idoneidade. 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, 

monotonía e anotación. Número "e". 

B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. 

Propiedades. Ecuacións logarítmicas e 

exponenciais. 

B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas 

sinxelas 

B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e 

dos logaritmos utilizando as súas 

propiedades na resolución de problemas 

extraídos de contextos reais.  

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as 

propiedades para calcular logaritmos 

sinxelos en función doutros coñecidos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a 

fenómenos físicos, biolóxicos ou 

económicos, mediante o uso de logaritmos 

e as súas propiedades. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

B2.6. Formulación e resolución de problemas 

da vida cotiá mediante ecuacións e 

inecuacións. Interpretación gráfica. 

B2.7. Método de Gauss para a resolución e a 

interpretación de sistemas de ecuacións 

lineais. Formulación e resolución de 

problemas da vida cotiá utilizando o 

método de Gauss. 

B2.4. Analizar, representar e resolver 

problemas formulados en contextos reais, 

utilizando recursos alxébricos (ecuacións, 

inecuacións e sistemas) e interpretando 

criticamente os resultados. 

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as 

restricións indicadas nunha situación da 

vida real, estuda e clasifica un sistema de 

ecuacións lineais formulado (como 

máximo de tres ecuacións e tres 

incógnitas), resólveo mediante o método de 

Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao 

para resolver problemas. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se 

precise a formulación e a resolución de 

ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e 

inecuacións (primeiro e segundo grao), e 

interpreta os resultados no contexto do 

problema. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 
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Bloque 3. Análise 

B3.1. Funcións reais de variable real. 

Características das funcións. 

B3.2. Funcións básicas: polinómicas, 

racionais sinxelas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas e as súas inversas, 

exponenciais, logarítmicas e funcións 

definidas a anacos. 

B3.3. Operacións e composición de funcións. 

Función inversa. Funcións de oferta e 

demanda. 

B3.1. Identificar funcións elementais dadas a 

través de enunciados, táboas ou expresións 

alxébricas, que describan unha situación 

real, e analizar cualitativa e 

cuantitativamente as súas propiedades, para 

representalas graficamente e extraer 

información práctica que axude a 

interpretar o fenómeno do que se derivan. 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e 

graficamente as funcións reais de variable 

real elementais e realiza analiticamente as 

operacións básicas con funcións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de 

maneira razoada eixes, unidades, dominio e 

escalas, e recoñece e identifica os erros de 

interpretación derivados dunha mala 

elección. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades 

globais e locais das funcións, comprobando 

os resultados coa axuda de medios 

tecnolóxicos en actividades abstractas e 

problemas contextualizados. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións 

derivadas do estudo e a análise de funcións 

en contextos reais. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3.4. Concepto de límite dunha función nun 

punto e no infinito. Cálculo de límites. 

Límites laterais. Indeterminacións. 

B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de 

descontinuidades. 

B3.2. Utilizar os conceptos de límite e 

continuidade dunha función aplicándoos no 

cálculo de límites e o estudo da 

continuidade dunha función nun punto ou 

un intervalo. 

B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de 

límite, realiza as operacións elementais do 

seu cálculo, aplica os procesos para 

resolver indeterminacións e determina a 

tendencia dunha función a partir do cálculo 

de límites. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, 

monotonía e anotación. Número "e". 

 

dos logaritmos utilizando as súas 

propiedades na resolución de problemas 

extraídos de contextos reais. 

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da 

función nun punto a partir do estudo do seu 

límite e do valor da función, para extraer 

conclusións en situacións reais. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das 

funcións continuas e representa a función 

nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

B3.4. Concepto de límite dunha función nun 

punto e no infinito. Cálculo de límites. 

Límites laterais. Indeterminacións. 

B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de 

descontinuidades. 

B3.6. Derivada dunha función nun punto. 

Interpretación xeométrica da derivada da 

función nun punto. Medida da variación 

instantánea dunha magnitude con respecto 

a outra. Recta tanxente e normal. 

B3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regra da cadea. 

B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha 

función nun punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de derivadas ao 

estudo de fenómenos naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á resolución de problemas 

xeométricos. 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha 

función usando os métodos axeitados e 

emprégaa para estudar situacións reais e 

resolver problemas. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son 

composición de varias funcións elementais 

mediante a regra da cadea. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros 

para que se verifiquen as condicións de 

continuidade e derivabilidade dunha 

función nun punto. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B3.1. Funcións reais de variable real. 

Características das funcións. 

B3.4. Concepto de límite dunha función nun 

punto e no infinito. Cálculo de límites. 

Límites laterais. Indeterminacións. 

B3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regra da cadea. 

B3.8. Utilización das ferramentas básicas da 

análise para o estudo das características 

dunha función. Representación gráfica de 

B3.4. Estudar e representar graficamente 

funcións obtendo información a partir das 

súas propiedades e extraendo información 

sobre o seu comportamento local ou global. 

MA1B3.4.1. Representa graficamente 

funcións, despois dun estudo completo das 

súas características mediante as 

ferramentas básicas da análise. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos 

axeitados para representar e analizar o 

comportamento local e global das funcións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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funcións. CD 

CSIEE 

Bloque 4. Xeometría  

B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 

B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo 

calquera. Circunferencia goniométrica. 

Razóns trigonométricas dos ángulos suma, 

diferenza doutros dous, dobre e metade. 

Fórmulas de transformacións 

trigonométricas. 

B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en 

radiáns, manexando con soltura as razóns 

trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e 

a metade, así como as transformacións 

trigonométricas usuais. 

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns 

trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a 

metade, así como as do ángulo suma e 

diferenza doutros dous. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo 

calquera. Circunferencia goniométrica. 

Razóns trigonométricas dos ángulos suma, 

diferenza doutros dous, dobre e metade. 

Fórmulas de transformacións 

trigonométricas. 

B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións 

trigonométricas sinxelas. 

B4.4. Resolución de triángulos. Resolución 

de problemas xeométricos diversos. 

B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e 

tanxente, e as fórmulas trigonométricas 

usuais para resolver ecuacións 

trigonométricas e aplicalas na resolución de 

triángulos directamente ou como 

consecuencia da resolución de problemas 

xeométricos do mundo natural, xeométrico 

ou tecnolóxico. 

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos 

do mundo natural, xeométrico ou 

tecnolóxico, utilizando os teoremas do seo, 

coseno e tanxente, e as fórmulas 

trigonométricas usuais, e aplica a 

trigonometría a outras áreas de 

coñecemento, resolvendo problemas 

contextualizados. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

B4.5. Vectores libres no plano. Operacións 

xeométricas. 

B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. 

Ángulo de dous vectores. 

B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

B4.3. Manexar a operación do produto escalar 

e as súas consecuencias; entender os 

conceptos de base ortogonal e ortonormal; 

e distinguir e manexarse con precisión no 

plano euclídeo e no plano métrico, 

utilizando en ambos os casos as súas 

ferramentas e propiedades. 

MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións 

básicas con vectores no plano, utiliza a 

interpretación xeométrica das operacións 

para resolver problemas xeométricos e 

emprega con asiduidade as consecuencias 

da definición de produto escalar para 

normalizar vectores, calcular o coseno dun 

ángulo, estudar a ortogonalidade de dous 

vectores ou a proxección dun vector sobre 

outro. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do 

produto escalar, do módulo e do coseno do 

ángulo. 

CMCCT 

CAA 
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CSC 

B4.5. Vectores libres no plano. Operacións 

xeométricas. 

B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. 

Ángulo de dous vectores. 

B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións da 

recta. Posicións relativas de rectas. 

Distancias e ángulos. Resolución de 

problemas. 

B4.4. Interpretar analiticamente distintas 

situacións da xeometría plana elemental, 

obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas 

para resolver problemas de incidencia e 

cálculo de distancias. 

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e 

dun punto a unha recta, así como ángulos 

de dúas rectas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta 

nas súas diversas formas, identificando en 

cada caso os seus elementos característicos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza 

analiticamente as posicións relativas das 

rectas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4.9. Lugares xeométricos do plano. 

B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, 

hipérbole e parábola. Ecuación e 

elementos. 

B4.5. Manexar o concepto de lugar 

xeométrico no plano e identificar as formas 

correspondentes a algúns lugares 

xeométricos usuais, estudando as súas 

ecuacións reducidas e analizando as súas 

propiedades métricas. 

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar 

xeométrico e identifica os lugares máis 

usuais en xeometría plana, así como as súas 

características. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

MA1B4.5.2. Realiza investigacións 

utilizando programas informáticos 

específicos naquelas hai que seleccionar, 

que estudar posicións relativas e realizar 

interseccións entre rectas e as distintas 

cónicas estudadas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade  

  

B5.1. Estatística descritiva bidimensional. 

B5.2. Táboas de continxencia. 

B5.3. Distribución conxunta e distribucións 

B5.1. Describir e comparar conxuntos de 

datos de distribucións bidimensionais, con 

variables discretas ou continuas, 

procedentes de contextos relacionados co 

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais 

de frecuencias a partir dos datos dun estudo 

estatístico, con variables numéricas 

(discretas e continuas) e categóricas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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marxinais. 

B5.4. Medias e desviacións típicas marxinais. 

B5.5. Distribucións condicionadas. 

B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

mundo científico, e obter os parámetros 

estatísticos máis usuais, mediante os 

medios máis adecuados (lapis e papel, 

calculadora ou  folla de cálculo), valorando 

a dependencia entre as variables. 

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os 

parámetros estatísticos máis usuais en 

variables bidimensionais. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións 

marxinais e distribucións condicionadas a 

partir dunha táboa de continxencia, así 

como os seus parámetros (media, varianza 

e desviación típica). 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables 

estatísticas son ou non dependentes a partir 

das súas distribucións condicionadas e 

marxinais. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

MA1B5.1.5. Avalía as representacións 

gráficas para unha distribución de datos sen 

agrupar e agrupados, usando 

adecuadamente medios tecnolóxicos para 

organizar e analizar datos desde o punto de 

vista estatístico, calcular parámetros e xerar 

gráficos estatísticos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

B5.7. Estudo da dependencia de dúas 

variables estatísticas. Representación 

gráfica: nube de puntos. 

B5.8. Dependencia lineal de dúas variables 

estatísticas. Covarianza e correlación: 

cálculo e interpretación do coeficiente de 

correlación lineal. 

B5.9. Regresión lineal. Estimación. 

Predicións estatísticas e fiabilidade destas. 

B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas 

variables e cuantificar a relación lineal 

entre elas mediante o coeficiente de 

correlación, valorando a pertinencia de 

axustar unha recta de regresión e, de ser o 

caso, a conveniencia de realizar predicións, 

avaliando a fiabilidade destas nun contexto 

de resolución de problemas relacionados 

con fenómenos científicos. 

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia 

funcional da dependencia estatística e 

estima se dúas variables son ou non 

estatisticamente dependentes mediante a 

representación da nube de puntos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da 

dependencia lineal entre dúas variables 

mediante o cálculo e a interpretación do 

coeficiente de correlación lineal. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de CMCCT 
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regresión de dúas variables, e obtén 

predicións a partir delas. 
CAA 

CSC 

CD 

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das 

predicións obtidas a partir da recta de 

regresión, mediante o coeficiente de 

determinación lineal. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

B5.10. Identificación das fases e das tarefas 

dun estudo estatístico. Análise e descrición 

de traballos relacionados coa estatística, 

interpretando a información e detectando 

erros e manipulacións. 

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 

descrición de situacións relacionadas coa 

estatística, analizando un conxunto de datos 

ou interpretando de forma crítica 

informacións estatísticas presentes nos 

medios de comunicación, a publicidade e 

outros ámbitos, detectando posibles erros e 

manipulacións na presentación tanto dos 

datos como das conclusións. 

MA1B5.3.1. Describe situacións 

relacionadas coa estatística utilizando un 

vocabulario adecuado e elabora análises 

críticas sobre traballos relacionados coa 

estatística aparecidos en medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida 

cotiá. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. TEMPORALIZACIÓN. 

 

BLOQUE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

(Nº SESIÓNS) 

Bloque 1. 

Procesos, 

métodos e 

actitudes en 

matemáticas 

 Analiza todos os casos posibles nunha situación e aplica as fórmulas 

correspondentes. 

 Utiliza a linguaxe e a notación correcta. 

 Razoa sobre os datos necesarios para contestar os problemas. 

 Detecta os posibles erros na resolución dun exercicio. 

 Expresa de forma razoada,  argumentada e coherente situacións matemáticas. 

 Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha situación cotiá. 

 Explica de forma coherente e coa linguaxe propio das matemáticas as concusións 

ás que chega na resolución de problemas. 

Ao longo do curso 
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 Resolve problemas do mundo natural, do mundo tecnolóxico e do mundo 

matemático e analiza a coherencia da solución obtida. 

 Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas.  

 Utiliza a calculadora ou outros programas de cálculo para achar valores numéricos. 

 Utiliza follas de cálculo para obter resultados e facer estimacións. 

 Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos e simulacións. 

 Resolve problemas propostos de xeito interactivo. 

 Comproba a falsidade dunha afirmación por medio de contraexemplos. 

 Emprega o método dedutivo para comprobar a veracidade de certas afirmacións. 

 Chega a conclusións por redución ao absurdo 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. 

Números e 

álxebra 

 Clasifica os números nos seus conxuntos numéricos 1 

 Domina as operacións con todo tipo de números, cálculo mental, con lapis e papel, 

con calculadora e/ou ferramentas informáticas 
Ao longo do curso 

 Escolle segundo o contexto a notación numérica máis axeitada Ao longo do curso 

 Opera con valores absolutos e calcula distancias entre puntos 1 

 Formula a  e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha situación cotiá Ao longo do curso 

 Coñece os números complexos e valora a necesidade de ampliar o conxunto de 

números reais para resolver ecuacións de 2º grao 

 Resolve ecuacións con solucións complexas 

 Calcula as raíces dun polinomio. 

2 

 Representa graficamente os números complexos, o seu oposto e o seu conxugado, 

dados en forma binómica e identificando a parte real e a imaxinaria. 

 Determina o módulo e o argumento dun número complexo. 

 Transforma números complexos de forma binómica a polar e viceversa. 

 Opera con números complexos en forma binómica. 

 Determina parámetros para que o resultado dunha determinada operación cumpra 

certas condicións. 

3 
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 Realiza operacións con números complexos, expresándoos previamente na forma 

máis adecuada. 

 Coñece e aplica a radicación de números complexos ao cálculo de raíces. 

 Calcula logaritmos aplicando a súa definición e propiedades.  

 Transforma expresións alxébricas en logarítmicas e viceversa. 

 Utiliza a calculadora ou ferramentas informáticas para resolver logaritmos 

3 

 Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas sinxelas 

 Resolve problemas das ciencias naturais e sociais 
3 

 Resolve ecuacións polinómicas, racionais e con radicais e inecuacións polinómicas 

 Formula e resolve problemas con ecuacións e inecuacións 
3 

 

Bloque 3. 

Análise 

 Coñece o concepto de función real de variable real e las distintas maneiras de 

definir unha función.  

 Coñece as principais propiedades das funcións elementais para podelas aplicar a 

súa representación. 

 Realiza sumas, restas, produto e cociente de funcións  

 Acha funcións compostas a partir de outras  

 Calcula a inversa dunha función e imaxes da mesma  

7 

 Calcula deforma analítica e interpreta graficamente o dominio dunha función e o 

seu percorrido. 
2 

 Estuda os puntos de corte e o signo dunha función. 

 Estuda a simetría dunha función e interprétaa graficamente. 

 Esboza a gráfica da función a partir das súas propiedades. 

 Realiza o estudo analítico e representa graficamente as funciones polinómicas de 

1º e 2º grao e racionais. 

 

 

 

3 

 

 

 Aplícaos coñecementos das función en contextos reais 2 

 Estuda  a monotonía e acotación dunha sucesión e a súa converxencia. 

 Calcula límites de sucesións. 

 Coñece e resolve a indeterminación 1
∞

. 

 Comprende a definición intuitiva de límite  e realiza estimacións para coñecer o seu 

valor.  

 Indica o valor de diferentes límites dunha función a través da representación gráfica 

da función. 

10 
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 Calcula límites e resolve distintas indeterminacións (∞-∞, 

∞·0, 
∞

∞
, , 1∞;en funcións polinómias, cocientes de polinomios e raíces de 

polinomios) 

 Estuda a continuidade dunha función nun intervalo, indicando o tipo de 

descontinuidades que presenta 

 Determina funcións a través de información sobre as súas asíntotas. 

6 

 Coñece e calcula as asíntotas dunha función. 

 Representa a gráfica da función a partir das asíntotas 
2 

 Comprende e calcula a taxa de variación media. 

 Interpreta e calcula a taxa de variación instantánea dunha función nun punto. 

 Comprende e aplica a definición de derivada dunha función nun punto. 

 Interpreta xeometricamente a derivada dunha función nun punto como a pendente 

da recta tanxente á curva da función en dito punto e calcula  a súa ecuación. 

 Acha a función derivada dunha función aplicando a definición. 

 Calcula derivadas de  funcións potenciais, inversa, ,logarítmicas, exponenciais,  

trigonométricas, trigonométricas inversas. 

 Resolve problemas de optimización e calcula os  extremos absolutos. 

7 

 Coñece a regra da cadea e utilízaa para  calcular derivadas de funcións compostas. 5 

 Atopa condicións e determina parámetros para que unha función sexa continua nun 

punto 
2 

 Relaciona o valor da derivada da función nun punto coa forma da súa gráfica 

 Estuda o crecemento e decrecemento dunha función e calcula os seus extremos 

relativos 

 Estuda a curvatura dunha función e os seus puntos de inflexión. 

 Aplica as derivadas para o estudo e representación de funcións 

8 

 Coñece e utiliza programas informáticos para analizar e representar funcións 2 

 

Bloque 4. 

Xeometría 

 Transforma grados en radiáns e radiáns en grados. 

 Calcula as razóns trigonométricas dun ángulo agudo nun triángulo.  

 Calcula ángulos reducidos e as súas razóns trigonométricas. 

 Coñece o signo e o rango numérico das razóns trigonométricas. 

 Calcula razóns trigonométricas dun ángulo calquera coñecendo unha delas e o 

cuadrante ao que pertence. 

 Simplifica expresións trigonométricas. 

6 

 Resolve ecuacións trigonométricas.  

 Aplica os teorema do seno e do  coseno na resolución de triángulos. 

 Resolve problemas xeométricos do mundo natural, tecnolóxico ou matemático e 

analiza a coherencia da solución obtida. 

10 
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 Recoñece os elementos dun vector fixo e aplícaos para distinguir vectores 

equipolentes no plano euclídeo. 

 Realiza xeometricamente operacións con vectores libres. 

 Establece xeometricamente relacións entre vectores. 

 Comprende o concepto de dependencia e independencia lineal. 

 Comprende o concepto de combinación lineal, de base e  utilízaos para calcular as 

coordenadas de vectores respecto de dita base. 

 Manexa con precisión o plano utilizando o sistema de referencia euclídeo para 

resolver problemas sobre elementos do plano que verifican certas propiedades. 

 Emprega o produto escalar para calcular a proxección ortogonal dun vector. 

 Manexa con soltura os conceptos de paralelismo e perpendicularidade  e y aplícaos 

á determinación de vectores paralelos e perpendiculares a un dado. 

 Resolve problemas xeométricos do mundo tecnolóxico, matemático e do mundo 

natural e analiza a coherencia da solución obtida 

6 

 Comprende e calcula o módulo e o argumento dun vector. 

 Coñece o produto escalar de dous vectores libres, calcula a súa expresión analítica, 

e relaciónao cos módulos dos vectores e o ángulo que forman. 

 Realiza operacións con vectores de forma analítica. 

 Emprega o produto escalar para calcular ángulos entre dous vectores e en figuras 

planas 

3 

 Determina puntos equidistantes de puntos e rectas 

 Calcula o ángulo de dúas rectas. 

 Acha a distancia punto-punto, punto – rectas e recta – recta cando son paralelas. 

4 

 Determina a ecuación vectorial, paramétrica, continua e xeral da recta.  

 Resolve exercicios de cálculo de parámetros para ver cando un punto pertence a 

unha recta. 

 Calcula a ecuación explícita da recta e a  ecuación punto-pendente.  

 Identifica puntos, vectores director e normal, e pendente a través da ecuación da 

recta dada en todas as  súas formas. 

 Acha elementos dun triángulo: vértices, alturas, lonxitude dos lados e ángulos e 

aplícaos en problemas contextualizados 

4 

− Acha as ecuacións de rectas paralelas a unha dada. 

− Determina ecuacións de rectas perpendiculares a outra. 

− Estuda a posición relativa de rectas no plano e segundo sexa a  súa posición acha 

o punto de intersección. 

− Impón condicións de paralelismo e perpendicularidade para determinar parámetros 

4 
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 Comprende a definición de lugar xeométrico do plano y emprégao no cálculo da 

mediatriz dun segmento, e da bisectriz de dúas rectas e aplícaos en problemas 

contextualizados.  

 Identifica a ecuación dunha circunferencia e calcula os  seus elementos. 

 Acha a ecuación dunha circunferencia coñecendo algún dos seus elementos ou 

características. 

 Identifica a ecuación dunha elipse e calcula os seus elementos. 

 Acha a ecuación dunha elipse coñecendo algún dos seus elementos ou 

características. 

 Identifica a ecuación dunha hipérbole e calcula os seus elementos. 

 Acha a ecuación dunha hipérbole coñecendo algún dos seus elementos ou 

características. 

 Identifica a ecuación dunha parábola e calcula  os seus elementos. 

 Acha a ecuación dunha parábola coñecendo algún dos seus elementos ou 

características. 

 Interpreta as cónicas como seccións cónicas. 

6 

 Estuda a posición relativa de punto e circunferencia, entre  unha recta e unha 

circunferencia e entre dúas circunferencias empregando programas informáticos 
3 

 

Bloque 5. 

Estatísti1a e 

Probabilidad

e 

 Identifica as variables estatísticas unidimensionais e calcula e 

interpreta  os seus parámetros estatísticos máis usuais. 

 Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando táboas de 

continxencia ou dobre entrada coas frecuencias. 

Empre

ga a 

calc

ulad

ora e 

medi

os 

infor

máti

cos 

en 

todo

s os 

cálc

ulos 

4 

 Identifica as variables estatísticas bidimensionais e calcula e interpreta  

os seus parámetros estatísticos máis usuais 

 Calcula a covarianza e interpreta o seu valor 

4 

 Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando táboas de 

continxencia ou dobre entrada coas frecuencias, obtendo as 

distribucións marxinais e calculando  os seus parámetros 

2 

 Constrúe diagramas de dispersión e a través deles estima o tipo de 

correlación entre as variables 

 Estuda a dependencia de variables 

2 

 Calcula o coeficiente de correlación lineal interpretando o seu 

resultado, para valorar o grao de dependencia das variables 
3 

 Coñece e emprega o método de regresión simple para obter as 

ecuacións das rectas de regresión 

 Estuda a regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas. 

2 
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 Acha o erro cadrático medio e o coeficiente de determinación, 

empregándoos para medir a bondade do axuste da recta de regresión. 
2 

 Describe e analiza criticamente noticias relacionadas coa estatística e 

problemas estatísticos  no ámbito da vida cotiá 
2 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

 

OBXECTIVOS PARA A MATERIA DE MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS 

SOCIAIS I 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 

desenvolvemento das seguintes capacidades:  

− Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar fenómenos sociais, 

co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.  

− Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de verificación. 

Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións intuitivas como un 

argumento que contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.  

− Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando tratamentos 

matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión e rigor e aceptando 

discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de enriquecemento.  

− Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de problemas que 

permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si mesmo e creatividade.  

− Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar procedementos, encadear 

unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e detectar inconsistencias lóxicas.  

− Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da información 

gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra índole, interpretando 

con corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento.  

− Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. Incorporar 

con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente.  

− Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo relacións entre 

as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu lugar, actual e histórico, como 

parte da nosa cultura. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 

 

Tema 1. NÚMEROS REAIS (2 semanas) 

Números racionais e irracionais 

Números reais 

Intervalos 

Aproximacións e errores 

Notación científica 

Radicais 

Logaritmos 

 

Tema 2. ÁLXEBRA: ECUACIÓNS (2 semanas) 

As igualdades na álxebra 

Polinomios 

Fraccións alxébricas 

Ecuacións lineais, cuadráticas, exponenciais e logarítmicas. Aplicacións. 

 

Tema 3. SISTEMAS DE ECUACIÓNS (3 semanas) 

Resolución de sistemas de ecuacións de primeiro e segundo grado con dúas incógnitas. 

Método de Gauss para sistemas lineais con tres incógnitas. 

Sistemas de ecuacións non lineais 
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Tema 4. FUNCIÓNS (4 semanas) 
Funcións reais de variable real. 

Interpolación e extrapolación 

Funciones de proporcionalidade inversa 

Función raíz 

Funcións definidas “a anacos” 

Transformacións elementais de funcións 

Composición de funcións 

Función inversa ou recíproca doutra 

Funcións exponenciais 

Funcións logarítmicas 

Funcións trigonométricas 

 

 

Tema 5. LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE E RAMAS INFINITAS (3 semanas) 

Visión intuitiva da continuidade. Tipos de descontinuidades 

Límite dunha función nun punto. Continuidade 

Cálculo de límites nun punto 

Límite dunha función cando  x → ∞ 

Cálculo de límites cando  x → ∞ 

Límite dunha función cando  x → - ∞ 

Ramas infinitas. Asíntotas 

 

Tema 6. DERIVADAS (3 semanas) 

Derivada dunha función nun punto. 

Interpretación xeométrica da derivada. 

Función derivada doutra 

Derivadas de funcións elementais 

Regra da cadea 

Tema 7. APLICACIÓNS DA DERIVADA. REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS (3 semanas) 

Crecemento e decrecemento 

Concavidade e convexidade 

Representación gráfica de funcións polinómicas e racionais 

 

Tema 8. ESTATÍSTICA UNIDIMENSIONAL (2 semanas) 
Variable estatística unidimensional 

Gráficos estatísticos 

Medidas de centralización, posición e dispersión 

Análise das medidas estatísticas 

 

Tema 9. ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL (2 semanas) 

Variable estatística bidimensional 

Gráficos estatísticos 

Dependencia de variables 

Correlación lineal 

Recta de regresión 

 

Tema 10. PROBABILIDADE (3 semanas) 

Experimentos aleatorios 

Sucesos. Operacións con sucesos 

Frecuencia e probabilidade. Propiedades 
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Regra de Laplace 

Probabilidade condicionada 

Táboas de continxencia 

Dependencia e independencia de sucesos 

 

Tema 11. DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL (3 semanas)  

Variables aleatorias 

Distribucións discretas 

Distribución binomial 

Distribucións continuas 

A distribución normal 

A distribución binomial aproxímase á normal 

 

 

Tema 12. ARITMÉTICA DA ECONOMÍA(2 semanas) 

 

Porcentaxes. Porcentaxes encadeados 

Interese simple e composto 

Anualidades de capitalización e amortización 

Taxa anual equivalente 

Números índice 

Índice de Precios de Consumo (IPC) 

Enquisa de poboación activa (EPA) 
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CONCRECIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

B1.1. Planificación e expresión verbal do 

proceso de resolución de problemas. 

 

B1.1. Expresar verbalmente, de forma 

razoada, o proceso seguido na resolución 

dun problema. 

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 

CMCCT 

B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión 

das operacións utilizadas, coherencia das 

solucións coa situación, revisión sistemática 

do proceso, procura doutras formas de 

resolución e identificación de problemas 

parecidos. 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: relación con outros problemas 

coñecidos, modificación de variables e 

suposición do problema resolto. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 

cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, 

condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 

etc.). 

CMCCT 

 

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas que 

cumpra resolver, contrastando a súa validez e 

valorando a súa utilidade e eficacia. 

CMCCT 

 

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso seguido. 

CMCCT 

CAA 

B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou 

escrita de informes científicos sobre o 

proceso seguido na resolución dun 

problema, utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas. 

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a organización de 

datos.  

B1.3. Elaborar un informe científico escrito 

que sirva para comunicar as ideas 

matemáticas xurdidas na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 

situación. 

 

CMCCT 

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
CMCCT 

 

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de problema, á situación que 

cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que se 

CMCCT 

CD 
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Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas ou funcionais e a 

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 das 

ideas matemáticas. 

vaia demostrar. 

B1.6. Planificación e realización de proxectos 

e investigacións matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou contextos do 

mundo das matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o contexto en 

que se desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do 

proceso de elaboración dunha investigación 

matemática: problema de investigación, estado da 

cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 

resultados, conclusións, etc.  

CMCCT 

 

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado. 

CMCCT 

CSIEE 

 

B1.6. Planificación e realización de proxectos 

e investigacións matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou contextos do 

mundo das matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 

 

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de 

investigacións matemáticas, a partir da 

resolución dun problema e o afondamento 

posterior; da xeneralización de 

propiedades e leis matemáticas; e do 

afondamento nalgún momento da historia 

das matemáticas, concretando todo iso en 

contextos numéricos, alxébricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos. 

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 

problemas formulando novas preguntas, 

xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

CMCCT 

 

 

MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da 

realidade e do mundo das matemáticas (a historia da 

humanidade e a historia das matemáticas; arte e 

matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

CMCCT 

CSC 

CCEC 
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B1.6. Planificación e realización de proxectos 

e investigacións matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou contextos do 

mundo das matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.7. Práctica de procesos de matematización 

e modelización, en contextos da realidade. 

B1.8. Elaboración e presentación dun informe 

científico sobre o procedemento, os 

resultados e as conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido. 

B1.6. Elaborar un informe científico escrito 

que recolla o proceso de investigación 

realizado, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información 

adecuadas ao problema de investigación. 

 

CMCCT 

 

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 

problema de investigación. 

CMCCT 

 

MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
CCL 

CMCCT 

 

MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto 

na procura de solucións coma para mellorar a eficacia 

na comunicación das ideas matemáticas. 

CMCCT 

CD 

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 

comunicación das ideas, así como dominio do tema 

de investigación. 

CCL 

 

MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 

investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 

resolución do problema de investigación e de 

consecución de obxectivos, formula posibles 

continuacións da investigación, analiza os puntos 

fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 

impresións persoais sobre a experiencia. 

CMCCT 

 

B1.7. Práctica de procesos de matematización 

e modelización, en contextos da realidade. 

 

B1.7. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da realidade 

cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

 

CMCCT 

CSC 

 

MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema 

do mundo real e o mundo matemático, identificando 

o problema ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos 

CMCCT 
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necesarios. 

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos axeitados que permitan a resolución do 

problema ou dos problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

CMCCT 

 

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do 

problema no contexto da realidade. 
CMCCT 

 

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en 

contexto real, para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

CMCCT 

 

B1.7. Práctica de procesos de matematización 

e modelización, en contextos da realidade. 

 

B1.8. Valorar a modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas 

da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 

limitacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 

mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 

valorando outras opinións. 

CMCCT 

 

 B1.6. Planificación e realización de proxectos 

e investigacións matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e en 

equipo. 

B1.7. Práctica de procesos de matematización 

e modelización, en contextos da realidade. 

 

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 

convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 

autoanálise continuo, etc.). 

 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese adecuados 

ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

CMCCT 

 

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con hábitos de formular ou 

formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, 

revisar de forma crítica os resultados achados, etc. 

CMCCT 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. 
CSC 
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CSIEE 

 

B1.9. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

 

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante a resolución de situacións 

descoñecidas. 

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de 

resolución de problemas, de investigación, de 

matematización ou de modelización), valorando as 

consecuencias destas e a conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

 

 B1.9. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, valorando a súa eficacia, e 

aprender diso para situacións similares 

futuras. 

MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 

desenvolvidos, tomando conciencia das súas 

estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 

beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprende 

diso para situacións futuras. 

CMCCT 

CAA 

 

B1.5. 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 

a 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. Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando 

situacións matemáticas mediante 

simulacións ou analizando con sentido 

crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou 

á resolución de problemas. 

MACS1B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle facelos 

manualmente. 

 

CD 

CMCCT 

 

 

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 

CMCCT 

 

MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na solución de problemas, 

mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 

 

MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

CMCCT 

 

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o CMCCT 
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tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 
 

B1.5. 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 

a 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. 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación de xeito 

habitual no proceso de aprendizaxe, 

procurando, analizando e seleccionando 

información salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e 

argumentacións destes, e compartíndoos 

en ámbitos apropiados, para facilitar a 

interacción. 

MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como 

resultado do proceso de procura, análise e selección 

de información salientable, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

 

CD 

 

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar 

a exposición oral dos contidos traballados na aula. 
CCL 

 

MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, recollendo a información das 

actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu 

proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

CD 

CAA 

 

 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

B2.1. Números racionais e irracionais. 

Número real. Representación na recta real. 

Intervalos. 

B2.2. Aproximación decimal dun número real. 

Estimación, redondeo e erros. 

B2.3. Operacións con números reais. Potencias 

e radicais. Notación científica. 

B2.1. Utilizar os números reais e as súas 

operacións para presentar e intercambiar 

información, controlando e axustando a 

marxe de erro esixible en cada situación, 

en contextos da vida real. 

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais 

(racionais e irracionais) e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información 

cuantitativa mediante intervalos de números reais. 
CMCCT 

CAA 
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CSC 

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa 

graficamente calquera número real. 
CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con 

eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de 

lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, 

utilizando a notación máis axeitada e controlando o 

erro cando aproxima. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

B2.4. Operacións con capitais financeiros. 

Aumentos e diminucións porcentuais. Taxas 

e xuros bancarios. Capitalización e 

amortización simple e composta. 

B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos 

para a realización de cálculos financeiros e 

mercantís. 

B2.2. Resolver problemas de capitalización e 

amortización simple e composta utilizando 

parámetros de aritmética mercantil, 

empregando métodos de cálculo ou os 

recursos tecnolóxicos máis axeitados. 

MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza 

correctamente parámetros de aritmética mercantil 

para resolver problemas do ámbito da matemática 

financeira (capitalización e amortización simple e 

composta) mediante os métodos de cálculo ou 

recursos tecnolóxicos apropiados. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

B2.6. Polinomios. Operacións. 

Descomposición en factores. 

B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e 

reducibles a elas, exponenciais e 

logarítmicas. Aplicacións. 

B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro e 

segundo grao con dúas incógnitas. 

Clasificación. Aplicacións. Interpretación 

xeométrica. 

B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres 

incógnitas: método de Gauss. 

B2.10. Formulación e resolución de problemas 

das ciencias sociais mediante sistemas de 

ecuacións lineais. 

B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou 

gráfica situacións relativas ás ciencias 

sociais, e utilizar técnicas matemáticas e 

ferramentas tecnolóxicas apropiadas para 

resolver problemas reais, dando unha 

interpretación das solucións obtidas en 

contextos particulares. 

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe 

alxébrica para representar situacións formuladas en 

contextos reais. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias 

sociais mediante a utilización de ecuacións ou 

sistemas de ecuacións. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación 

contextualizada dos resultados obtidos e exponos con 
CMCCT 

CCL 
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claridade. CAA 

CSC 

Bloque 3. Análise  

B3.1. Resolución de problemas e 

interpretación de fenómenos sociais e 

económicos mediante funcións. 

B3.2. Funcións reais de variable real. 

Expresión dunha función en forma 

alxébrica, por medio de táboas ou de 

gráficas. Características dunha función. 

Operacións con funcións 

B3.3. Identificación da expresión analítica e 

gráfica das funcións reais de variable real 

(polinómicas, exponencial e logarítmica, 

valor absoluto, parte enteira, e racionais e 

irracionais sinxelas) a partir das súas 

características. Funcións definidas a anacos. 

 

 

B3.1. Interpretar e representar gráficas de 

funcións reais tendo en conta as súas 

características e a súa relación con 

fenómenos sociais. 

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma 

alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e 

relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, 

sociais e científicos, extraendo e replicando modelos. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e 

razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo 

e identificando os erros de interpretación derivados 

dunha mala elección, para realizar representacións 

gráficas de funcións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as 

características dunha función, comprobando os 

resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en 

actividades abstractas e problemas contextualizados. 

 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

 MACS1B3.1.4:Realiza operacións con funcións, 

analítica e graficamente coa axuda de medios 

informáticos 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e 

cuadrática. Aplicación a problemas reais. 

 

B3.2. Interpolar e extrapolar valores de 

funcións a partir de táboas, e coñecer a 

utilidade en casos reais. 

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante 

interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou 

datos, e interprétaos nun contexto. 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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B3.3. Identificación da expresión analítica e 

gráfica das funcións reais de variable real 

(polinómicas, exponencial e logarítmica, 

valor absoluto, parte enteira, e racionais e 

irracionais sinxelas) a partir das súas 

características. As funcións definidas a 

anacos. 

B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función 

nun punto. Cálculo de límites sinxelos. O 

límite como ferramenta para o estudo da 

continuidade dunha función. Aplicación ao 

estudo das asíntotas. 

B3.3. Calcular límites finitos e infinitos 

dunha función nun punto ou no infinito, 

para estimar as tendencias. 

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha 

función nun punto ou no infinito para estimar as 

tendencias dunha función. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as 

asíntotas dunha función en problemas das ciencias 

sociais. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función 

nun punto. Cálculo de límites sinxelos. O 

límite como ferramenta para o estudo da 

continuidade dunha función. Aplicación ao 

estudo das asíntotas. 

B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e 

estudar a continuidade nun punto en 

funcións polinómicas, racionais, 

logarítmicas e exponenciais. 

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a 

continuidade da función nun punto para extraer 

conclusións en situacións reais. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3.6. Taxa de variación media e taxa de 

variación instantánea. Aplicación ao estudo 

de fenómenos económicos e sociais. 

Derivada dunha función nun punto. 

Interpretación xeométrica. Recta tanxente a 

unha función nun punto. 

B3.7. Función derivada. Regras de derivación 

de funcións elementais sinxelas que sexan 

suma, produto, cociente e composición de 

funcións polinómicas, exponenciais e 

logarítmicas. 

B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente 

a taxa de variación media nun intervalo e 

nun punto como aproximación ao 

concepto de derivada, e utilizar as regra de 

derivación para obter a función derivada 

de funcións sinxelas e das súas operacións. 

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun 

intervalo e a taxa de variación instantánea, 

interprétaas xeometricamente e emprégaas para 

resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para 

calcular a función derivada dunha función e obter a 

recta tanxente a unha función nun punto dado. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

Bloque 4. Estatística e Probabilidade  

B4.1. Estatística descritiva bidimensional: 

táboas de continxencia. 

B4.1. Describir e comparar conxuntos de 

datos de distribucións bidimensionais, con 

variables discretas ou continuas, 

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas 

bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun 

estudo estatístico, con variables numéricas (discretas 

CMCCT 

CAA 
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B4.2. Distribución conxunta e distribucións 

marxinais. 

B4.3. Distribucións condicionadas. 

B4.4. Medias e desviacións típicas marxinais e 

condicionadas. 

B4.5. Independencia de variables estatísticas. 

 

procedentes de contextos relacionados coa 

economía e outros fenómenos sociais, e 

obter os parámetros estatísticos máis 

usuais mediante os medios máis axeitados 

(lapis e papel, calculadora, folla de 

cálculo) e valorando a dependencia entre 

as variables. 

e continuas) e categóricas. CSC 

 

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros 

estatísticos máis usuais en variables bidimensionais 

para aplicalos en situacións da vida real. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e 

diferentes distribucións condicionadas a partir dunha 

táboa de continxencia, así como os seus parámetros, 

para aplicalos en situacións da vida real. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas 

son ou non estatisticamente dependentes a partir das 

súas distribucións condicionadas e marxinais, para 

poder formular conxecturas. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

 

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas 

apropiadas para unha distribución de datos sen 

agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios 

tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o 

punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar 

gráficos estatísticos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

 

B4.6. Dependencia de dúas variables 

estatísticas. Representación gráfica: nube de 

puntos. 

B4.2. Interpretar a posible relación entre 

dúas variables e cuantificar a relación 

lineal entre elas mediante o coeficiente de 

correlación, valorando a pertinencia de 

MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da 

dependencia estatística e estima se dúas variables son 

ou non estatisticamente dependentes mediante a 

representación da nube de puntos en contextos 

CMCCT 

CCL 

CAA 
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B4.7. Dependencia lineal de dúas variables 

estatísticas. Covarianza e correlación: 

cálculo e interpretación do coeficiente de 

correlación lineal. 

B4.8. Regresión lineal. Predicións estatísticas 

e fiabilidade destas. Coeficiente de 

determinación 

axustar unha recta de regresión e de 

realizar predicións a partir dela, avaliando 

a fiabilidade destas nun contexto de 

resolución de problemas relacionados con 

fenómenos económicos e sociais. 

cotiáns. CSC 

CD 

MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da 

dependencia lineal entre dúas variables mediante o 

cálculo e a interpretación do coeficiente de 

correlación lineal para poder obter conclusións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de 

regresión de dúas variables e obtén predicións a partir 

delas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións 

obtidas a partir da recta de regresión mediante o 

coeficiente de determinación lineal en contextos 

relacionados con fenómenos económicos e sociais. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

B4.9. Sucesos. Asignación de probabilidades a 

sucesos mediante a regra de Laplace e a 

partir da súa frecuencia relativa. Axiomática 

de Kolmogorov. 

B4.10. Aplicación da combinatoria ao cálculo 

de probabilidades. 

B4.11. Experimentos simples e compostos. 

Probabilidade condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

B4.12. Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidade. Media, 

varianza e desviación típica. 

B4.13. Distribución binomial. Caracterización 

e identificación do modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

B4.14. Variables aleatorias continuas. Función 

B4.3. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples e 

compostos, utilizando a regra de Laplace 

en combinación con diferentes técnicas de 

reconto e a axiomática da probabilidade, 

empregando os resultados numéricos 

obtidos na toma de decisións en contextos 

relacionados coas ciencias sociais. 

MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 

experimentos simples e compostos, condicionada ou 

non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 

derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes 

técnicas de reconto. 

 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade 

dunha variable discreta asociada a un fenómeno 

sinxelo e calcula os seus parámetros e algunhas 

probabilidades asociadas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha 

variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e 

calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades 

asociadas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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de densidade e de distribución. 

Interpretación da media, varianza e 

desviación típica. 

B4.15. Distribución normal. Tipificación da 

distribución normal. Asignación de 

probabilidades nunha distribución normal. 

 

B4.12. Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidade. Media, 

varianza e desviación típica. 

B4.13. Distribución binomial. Caracterización 

e identificación do modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

B4.14. Variables aleatorias continuas. Función 

de densidade e de distribución. 

Interpretación da media, varianza e 

desviación típica. 

B4.15. Distribución normal. Tipificación da 

distribución normal. Asignación de 

probabilidades nunha distribución normal. 

B4.16. Cálculo de probabilidades mediante 

aproximación da distribución binomial pola 

normal. 

B4.4. Identificar os fenómenos que poden 

modelizarse mediante as distribucións de 

probabilidade binomial e normal, 

calculando os seus parámetros e 

determinando a probabilidade de sucesos 

asociados. 

MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden 

modelizarse mediante a distribución binomial, obtén 

os seus parámetros e calcula a súa media e a 

desviación típica. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a 

unha distribución binomial a partir da súa función de 

probabilidade ou da táboa da distribución, ou 

mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas 

situacións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden 

modelizarse mediante unha distribución normal, e 

valora a súa importancia nas ciencias sociais. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que poden modelizarse 

mediante a distribución normal a partir da táboa da 

distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo 

ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en 

diversas situacións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que poden modelizarse 
CMCCT 
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mediante a distribución binomial a partir da súa 

aproximación pola normal, valorando se se dan as 

condicións necesarias para que sexa válida. 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

B4.17. Identificación das fases e as tarefas dun 

estudo estatístico. Análise e descrición de 

traballos relacionados coa estatística, 

interpretando a información, e detectando 

erros e manipulacións. 

 

B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a 

descrición de situacións relacionadas co 

azar e a estatística, analizando un conxunto 

de datos ou interpretando de xeito crítico 

informacións estatísticas presentes nos 

medios de comunicación, a publicidade e 

outros ámbitos, e detectar posibles erros e 

manipulacións tanto na presentación dos 

datos coma das conclusións. 

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir situacións relacionadas co azar e a 

estatística. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de 

informacións estatísticas ou relacionadas co azar 

presentes na vida cotiá. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

BLOQUE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

(Nº SESIÓNS) 

Bloque 1. 

Procesos, 

métodos e 

actitudes en 

matemáti1a

s 

 Analiza todos os casos posibles nunha situación e aplica as fórmulas 

correspondentes. 

 Utiliza a linguaxe e a notación correcta. 

 Razoa sobre os datos necesarios para contestar os problemas. 

 Detecta os posibles erros na resolución dun exercicio. 

 Expresa de forma razoada,  argumentada e coherente situacións 

matemáticas. 

 Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha situación 

cotiá. 

 Explica de forma coherente e coa linguaxe propio das matemáticas as 

concusións ás que chega na resolución de problemas. 

 Resolve problemas relativos as ciencias sociais e á economía e analiza a 

coherencia da solución obtida. 

  Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas.  

 Utiliza a calculadora ou outros programas de cálculo para achar valores 

numéricos. 

 Utiliza follas de cálculo para obter resultados e facer estimacións. 

 Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos e simulacións. 

 Resolve problemas propostos de xeito interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do curso 
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Bloque 2. 

Números e 

álxebra 

 Clasifica os números nos seus conxuntos numéricos, represéntaos e 

interprétaos. 
Ao  longo do curso 

 Representa intervalos e contornos da recta real. 

 Expresa e determina subconxuntos da recta real con axuda do valor absoluto 

e das desigualdades. 

4 

 Representa os números na recta real, clasifícaos e ordénaos. Ao longo do curso 

 Domina as operacións con todo tipo de números, cálculo mental, con lapis 

e papel, con calculadora e/ou ferramentas informáticas. 

 Escolle segundo o contexto a notación numérica máis axeitada. 

Ao longo do curso 

 Determina porcentaxes.  

 Aplica con soltura a fórmula do interese simple para calcular a cantidade 

inicial, interese e tempo. 

 Aplica con soltura a fórmula do interese composto para calcular as 

cantidades inicial e final,  o interese e o tempo. 

 Comprende a diferenza entre o interese simple e o composto. 

 Emprega as matemáticas no ámbito da economía para resolver problemas. 

6 

 Recoñece polinomios e identifica os seus elementos. 

 Determina o valor numérico dun polinomio. 

 Acha as raíces dun polinomio. 

 Realiza operacións de suma, resta, multiplicación de polinomios de calquera 

grao.  

 Utiliza as identidades notables. 

 Expresa en linguaxe alxébrico situacións da vida real. 

 Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha situación 

cotiá  nos que interveñen expresións alxébricas 

 Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas 

 Descompón un polinomio en factores 

4 

 Resolve ecuacións lineais e de segundo grao 

 Resolve ecuacións bicadradas transformándoas en ecuacións de segundo 

grao.  

 Resolve ecuacións de grado superior a 2 mediante factorización.  

14 
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 Resolve ecuacións logarítmicas e exponenciais 

 Resolve problemas relativos ás ciencias sociais de forma pautada, atendendo 

as indicacións do enunciado 

 Formula ecuacións para resolver problemas tomados de diferentes contextos 

da realidade. . 

 Clasifica sistemas de ecuacións e identifica os  seus elementos.  

 Resolve sistemas  de dúas ecuacións lineais de maneira gráfica, por 

substitución, igualación ou redución.  

 Obtén sistemas de ecuacións para resolver problemas en diferentes 

contextos da realidade 

 Acha ecuacións polinómicas a partir das súas solucións. 

 
 Interpreta e contextualiza os resultados obtidos na resolución de problemas. 

 Expón con claridade o proceso seguido e os resultados obtidos na resolución 

de problemas. 

 Extrae conclusións a partir das solucións dun problema. 

4 

Bloque 3. 

Análise 

 Identifica funcións reais de variable real. 

 Asocia funcións coa súa gráfica. 

 Identifica e calcula analítica e/ou graficamente o dominio dunha función e 

o seu percorrido. 

 Obtén funcións a partir da súa representación gráfica. 

7 

 Obtén unha función a partir dun enunciado e represéntaa. 

 Representa funcións definidas por táboas elixindo adecuadamente a escala 

 Representa, con e sen axuda de programas informáticos, funcións e estuda 

as súas propiedades. 

2 

 Representa funciones obtidas a partir de translacións e dilatacións de outras 

coñecidas. 

 Estuda o dominio, os puntos de corte e o signo dunha función. 

 Estuda a simetría dunha función e interprétaa graficamente. 

 Esboza a gráfica dunha  función a partir dalgunha das súas propiedades. 

 Estuda e representa funcións con valores absolutos e  parte enteira.  

 Realiza o estudo analítico e representa graficamente as funcións 

exponenciais e logarítmicas. 

 Aplica as funcións ao estudo de fenómenos das ciencias sociais. 

 Utiliza programas informáticos  ou a calculadora para representar gráficas 

de funcións e extraer información sobre elas.  

7 

 Realiza operación con función das que se coñece a súa expresión analítica 

 Leva a cabo a operación de composición de función 
3 
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 Calcula, se existe, a inversa dunha función 

 Obtén valores realizando interpolacións e extrapolacións graficamente  a 

partir de datos dados por gráficas. 

 Obtén valores realizando interpolacións e extrapolacións lineais a partir de 

datos dados obtidos dun contexto. 

 Obtén valores realizando interpolacións cuadráticas a partir de datos dados 

obtidos por táboas 

3 

 Comprende a definición intuitiva de límite e realiza estimacións para 

coñecer o seu valor.  

 Calcula límites dunha función nun punto aplicando as propiedades dos 

límites.  

 Calcula límites no infinito. 

 Aplica as propiedades dos límites para determinar valores numéricos 

 Indica o valor de diferentes límites dunha función a través da representación 

gráfica da función. 

 Calcula límites resolvendo distintos tipos de  indeterminacións. 

6 

 Coñece e calcula as asíntotas horizontais e verticais dunha función. 

 Representa a gráfica da función a partir das asíntotas horizontais e verticais 
4 

 Estuda a continuidade dunha función a partir da súa representación gráfica.  

 Estuda a continuidade dunha función nun intervalo, indicando o tipo de 

descontinuidades que presenta. 

6 

 Comprende e calcula a taxa de variación media.  

 Comprende e calcula a taxa de variación instantánea dunha función nun 

punto.  

 Calcula a derivada dunha función nun punto aplicando a definición. 

6 

 Calcula a función derivada de funcións elementais aplicando as regras de 

derivación.  

 Calcula a función derivada de funcións orixinadas a partir de operacións con 

funciones elementais 

6 

 

Bloque 4. 

Estatística e 

Probabilida

de 

 Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando táboas de 

continxencia ou dobre entrada coas frecuencias 2 

 Identifica as variables estatísticas bidimensionais e calcula e interpreta  os 

seus parámetros estatísticos máis usuais 

 Calcula a covarianza e interpreta o seu valor 
4 

 Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando táboas de 

continxencia ou dobre entrada coas frecuencias, obtendo as distribucións 

marxinais e calculando os seus parámetros. 

3 
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 Estuda a dependencia de variables. 1 

 Constrúe diagramas de dispersión e a través deles estima o tipo de 

correlación entre as variables 
2 

 Calcula o coeficiente de correlación lineal interpretando  o seu resultado, 

para valorar o grao de dependencia das variables 
3 

 Coñece e emprega o método de regresión simple, para obter as ecuacións 

das rectas de regresión 

 Estuda a recta de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir 

delas. 

3 

 Acha o erro cadrático medio, o coeficiente de determinación e interprétaos 

 Formula de maneira coherente un problema relacionado coa estatística e  

resólveo.  

 Extrae conclusións sobre a fiabilidade dos resultados 

2 

 Describe o espazo mostral dun experimento aleatorio, así como sucesos do 

espazo mostral. 

 Realiza operacións con sucesos. 

 Comprende a definición axiomática da probabilidade e emprégaa no cálculo 

das probabilidades. 

 Coñece as propiedades da probabilidade e utilízaas para o cálculo de 

probabilidades. 

 Asigna probabilidades mediante a regra de Laplace. 

 Identifica probabilidades condicionadas e aplica a regra da multiplicación e 

diagramas de árbore para calculalas. 

 Recoñece a dependencia e independencia de sucesos e utiliza as súas 

propiedades para calcular as  súas probabilidades. 

 Razoa con actitude crítica sobre os elementos para emitir un xuízo ou 

valoración 

19 

 Determina os parámetros dunha variable aleatoria discreta. 

 Debuxa diagramas de barras. 

 Determina a función de masa de probabilidade dunha variable aleatoria 

discreta 

2 

 Acha o parámetro, a esperanza e varianza dunha distribución binomial (en 

particular de Bernoulli). 

 Describe unha situación contextualizada e extrae dela os datos necesarios. 

 Describe unha situación relacionada có ámbito das ciencias sociais e extrae 

dela os datos necesarios. 

2 

 Calcula probabilidades cunha distribución binomial 3 

 Recoñece a función de densidade  da distribución normal. 2 
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 Axusta unha distribución normal a un conxunto de datos. 

 Calcula probabilidades en distribucións normais 

 Realiza a tipificación da variable normal. 

 Determina valores correspondentes a unha probabilidade 

 Determina parámetros dunha distribución normal  

 Describe correctamente o prantexamento seguido para resolver un problema 

4 

 Escolle o vocabulario axeitado para describir todo tipo de situacións 

estatísticas ou probabilísticas 
Ao longo do bloque 

 

 

 

 

 

 



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2021-2022 

 

189 

 

MATEMÁTICAS II 

OBXECTIVOS 

 A ensinanza de Matemáticas II no bacharelato contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as 

seguintes capacidades:  

 Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que permitan 

avanzar no estudio das propias matemáticas e doutras ciencias, así como na resolución razoada de 

problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos de saber.  

 Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as que se basea o 

avance da ciencia e a tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible, aberta e crítica ante outros xuízos e 

razoamentos. 

 Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das matemáticas 

(formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da indución e dedución, 

formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación dos resultados obtidos) para 

realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos novos.  

 Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con abundantes 

conexións internas e intimamente relacionado co doutras áreas do saber. 

 Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, facilitar a 

comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como ferramenta na resolución 

de problemas. 

 Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar procedementos, encadear 

coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e precisión, detectar incorreccións lóxicas e 

cuestionar aseveracións carentes de rigor científico.  

 Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a visión crítica, 

a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese polo traballo cooperativo e os distintos 

tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a novas ideas.  

 Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, 

comprendendo e manexando representacións matemáticas. 

 

 

Os contidos de Matemáticas II en 2.º de Bacharelato estrutúranse en cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 

Bloque 2. Análise. 

Bloque 3. Números e álxebra. 

Bloque 4. Xeometría. 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade. 

O currículo básico de Matemáticas non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É necesario 

que se desenvolva de forma global, pensando nas conexións internas da materia. O bloque «Procesos, 

métodos e actitudes en Matemáticas» é un bloque común á etapa e transversal que debe desenvolverse de 

forma simultánea ao resto de bloques de contido e que é o eixo  fundamental da materia. 

 

DISTRIBUCIÓN DE  CONTIDOS/ TEMPORALIZACIÓN 

 

1. FUNCIÓNS  REAIS DE VARIABLE REAL. LÍMITES E CONTINUIDADE (2 semanas)  
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Conceptos preliminares: Definición de función real de variable real, dominio de definición (ou campo de 

existencia), percorrido (ou rango) e grafo dunha función real de variable real. 

Funcións elementais (polinómicas, racionais, exponenciaies, logarítmicas e trigonométricas). 

Límite dunha función nun punto. Límites laterais. Cálculo de límites de funcións. Asíntotas. 

Función continua nun punto. Continuidade lateral. Discontinuidades (evitable, de salto, infinita.) 

Función continua nun intervalo. Teorema de Bolzano. 

 

2. DERIVADAS (2 semanas) 
Definición de derivada dunha función nun punto.Interpretación xeométrica da derivada. Derivadas laterais.  

Ecuación da recta tanxente a unha función nun punto. Ecuación da normal. 

Relación entre continuidade e derivabilidade. Funcións a “anacos”. 

Regras de derivación. Regra da cadea. 

Función derivada. Derivadas sucesivas 

 

3. APLICACIÓNS DA DERIVADA (2 semanas)  
Conceptos preliminares: Definición de función crecente e decrecente.  

Función monótona. Determinación dos intervalos de monotonía dunha función. 

Definición de extremos relativos e absolutos. Criterios para o cálculo de extremos relativos e puntos de 

inflexión dunha función. 

Teorema de Rolle. 

Teorema do Valor Medio do Cálculo Diferencial 

Regra de L’Hôpital: Aplicación á resolución de límites indeterminados. 

Problemas de optimización. 

 
 

4. PRIMITIVAS DUNHA FUNCIÓN. (2 semanas) 
Definición de primitiva dunha función. Concepto de integral indefinida. Propiedades lineales da integración 

indefinida. Cálculo de integrales inmediatas. 

Cálculo de primitivas: Método de integración por partes, método de cambio de variable, integración de 

funcións racionales: exposición dol método para o caso de raíces reales simples e múltiples no denominador 

da función a integrar. 

 

5.INTEGRAL DEFINIDA. (2 semanas) 
Definición de integral definida nun intervalo pechado. Interpretación xeométrica. 

Propiedades da integral definida (monotonía, linealidade, aditividade en intervalos). 

Teorema do Valor Medio do Cálculo Integral para funcións continuas. 

Teorema Fundamental do Cálculo Integral para funcións continuas. 

Enunciado da Regra de Barrow. Aplicación da Regra de Barrow ó cálculo de áreas planas limitadas por 

funcións. 

 

 

6. MATRICES (1 semana) 
Definición de matriz de orde m x n. Igualdade de matrices. 

Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cuadrada, diagonal (conceptos de diagonal principal e 

secundaria), triangular, nula, identidade (ou unidade), trasposta, simétrica, antisimétrica. 

Suma de matrices e producto por escalares. Propiedades. 

Definición de productos de matrices según o convenio de filas por columnas.  

Propiedades do producto de matrices.  

  

 

7.DETERMINANTES (1,5 semanas) 
Definición de determinante. Cálculo de determinantes de ordes 2 e 3 mediante a Regra de Sarrus.  

Definicións de menor complementario, adxunto dun elemento e matriz adxunta. 

Desenrolo dun determinante de orde n polos elementos dunha liña. 
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Propiedades dos determinantes. 

Rango dunha matriz: Definición e cálculo. Obtención do rango dunha matriz polo método de Gauss ou 

determinantes. 

Definición de matriz inversa dunha matriz cadrada. Condición necesaria e suficiente para a existencia da 

inversa.  

Matrices regulares (ou invertibles) e singulares (ou non invertibles). Cálculo da matriz inversa. 

Resolución de  ecuacións e sistemas matriciais. 

 

8. SISTEMAS DE ECUACIÓNS (2 semanas)  
Forma matricial dun sistema.  

Clasificación dos sistemas atendendo ó número de solucións. 

Enunciado do teorema de Rouché-Frobenius. 

Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineales. Regra de Cramer. 

Discusión e resolución polo método de Gauss. 

Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais con un parámetro. 

 

9. ESPACIO AFÍN TRIDIMENSIONAL. (2 semanas) 
Vectores no espacio. Operacións. Dependencia e independencia lineal de vectores.Base do espazo 

tridimensional. 

Ecuacións da recta. Ecuacións do plano. 

Posicións relativas de dous planos. Posicións relativas de tres planos. 

Posicións relativas dunha recta e un plano. 

 

10. ESPACIO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Producto escalar, producto vectorial e 

producto mixto. (2 semanas) 
Definición de producto escalar de dous vectores a partir do coseno do ángulo que forman. Interpretación 

xeométrica e expresión analítica. 

Módulo dun vector. Propiedades. Vector unitario. Ángulo que forman dous vectores. Ortogonalidade. 

Definición de producto vectorial de dous vectores. Propiedades e interpretación xeométrica. Expresión 

analítica.  

Aplicación do producto vectorial ao cálculo da área de paralelogramos e triángulos. 

Definición de producto mixto de tres vectores. Propiedades e interpretación xeométrica. Expresión analítica. 

Aplicación do producto mixto de tres vectores ao cálculo do volume de paralelepípedos e tetraedros. 

 

 

11.  ESPACIO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos e perpendicularidade de rectas e 

planos. (1,5 semanas) 
Vector característico dun plano. Ecuación normal dun plano. 

Ángulo que forman dúas rectas. Condición de perpendicularidade de dúas rectas. 

Ángulo que forman dous planos. Condición de perpendicularidade de dous planos. 

Ángulo que forman recta e plano. Condición de perpendicularidade de recta e plano. 

 

 

12. ESPACIO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións dos productos escalar, vectorial e 

mixto ao cálculo de distancias. (1,5 semanas) 
Distancia entre dous puntos. 

Distancia dun punto a un plano. Distancia entre dous planos paralelos. 

Distancia dun punto a unha recta. Distancia entre dúas rectas paralelas. 

Distancia entre dúas rectas que se cruzan. Distancia dunha recta a un plano paralelo a ela. 

  

 

13. PROBABILIDADE (1,5 semanas) 

Experimentos aleatorios. Sucesos. Operacións con sucesos. Leis de De Morgan. 
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Frecuencia e probabilidade. Axiomática de Kolmogorov. Propiedades da probabilidade. 

Regra de Laplace. Probabilidade condicionada. Independencia de sucesos. 

Teorema da probabilidade total. Regra de Bayes 

14. DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL (1,5 semanas)  

Distribución binomial.  

Distribución normal. 

Aproximación da binomial pola  normal. Correción por continuidad. 
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CONCRECIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Indicadores de logro Competencias 

clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución 

de problemas. 

B1.1.Expresar verbalmente, de 

forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razoada, o proceso seguido na resolución 

dun problema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ Explica razoadamente as 

propiedades das matrices 
CCL 

CMCCT 

B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: relación con 

outros problemas coñecidos; 

modificación de variables e 

suposición do problema resolto. 

B1.3. Solucións e/ou resultados 

obtidos: coherencia das solucións 

coa situación, revisión sistemática 

do proceso, outras formas de 

resolución, problemas parecidos, 

xeneralizacións e 

particularizacións interesantes. 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas. 

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado que cómpre resolver ou 

demostrar (datos, relacións entre os datos, 

condicións, hipótese, coñecementos 

matemáticos necesarios, etc.). 

▪ Comprende o enunciado dos 

problemas 
CMCCT 

MA2B1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

▪ Detecta os posibles erros na 

resolución dos exercicios ou 

problemas.  

▪ Resolve exercicios de forma 

pautada, atendendo aos pasos 

suxeridos nos apartados do 

enunciado 

CMCCT 

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos 

problemas que cómpre a resolver, e valora 

a súa utilidade e a súa eficacia. 

▪ Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a 

súa utilidade e eficacia. 

CMCCT 

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas. 

▪ Utiliza estratexias de 

razoamento na resolución de 

problemas. 

CMCCT 

CAA 
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MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas. 
▪ Reflexiona sobre o proceso de 

resolución dun problema. 
CMCCT 

CAA 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: 

redución ao absurdo; método de 

indución; contraexemplos; 

razoamentos encadeados, etc. 

B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.3. Realizar demostracións 

sinxelas de propiedades ou 

teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función do contexto 

matemático. 

▪ Realiza demostracións sobre as 

propiedades que aparecen no 

contexto matemático. 

CMCCT 

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de 

demostración (estrutura, método, linguaxe 

e símbolos, pasos clave, etc.). 

▪ Comproba a falseade dunha 

afirmación a través de 

contraexemplos, e emprega 

método dedutivo para 

comprobar a veracidade de 

certas afirmacións e chega a 

conclusións por redución ao 

absurdo. 

CMCCT 

B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.8. Elaboración e presentación 

oral e/ou escrita, utilizando as 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de informes científicos 

sobre o proceso seguido na 

resolución dun problema ou na 

demostración dun resultado 

matemático. 

B1.9. 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 

B1.4. Elaborar un informe 

científico escrito que sirva para 

comunicar as ideas matemáticas 

xurdidas na resolución dun 

problema ou nunha 

demostración, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao 

contexto e á situación. 

▪ Emprega a linguaxe e a 

notación correcta en cada caso. 
CMCCT 

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e razoamentos 

explícitos e coherentes. 

▪ Expresa de forma razoada, 

argumentada e coherente 

situacións matemáticas. 

CMCCT 

MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 

problema, á situación que cumpra resolver 

ou á propiedade ou o teorema que haxa que 

demostrar, tanto na procura de resultados 

como para a mellora da eficacia na 

comunicación das ideas matemáticas. 

▪ Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo 

de problema, situación para 

resolver ou propiedade ou 

teorema para demostrar, tanto 

na procura de resultados como 

para a mellora da eficacia na 

comunicación das ideas 

matemáticas 

CMCCT 

CD 
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estatísticos. 

● Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

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 os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

● Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

B1.10. Planificación e realización 

de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.5. Planificar adecuadamente o 

proceso de investigación, tendo 

en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso 

de elaboración dunha investigación 

matemática: problema de investigación, 

estado da cuestión, obxectivos, hipótese, 

metodoloxía, resultados, conclusións, etc. 

▪ Investiga sobre aplicacións 

concretas das matemáticas en 

situacións reais 

CMCCT 

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o 

proceso de investigación, tendo en conta o 

contexto en que se desenvolve e o 

problema de investigación formulado. 

▪ Elabora o proceso de 

investigación, tendo en conta o 

contexto en que se desenvolve 

e o problema de investigación 

formulado 

CMCCT 

CSIEE 

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 

problemas, formulando novas preguntas, 

xeneralizando a situación ou os resultados, 

etc. 

▪ Extrae consecuencias dos 

problemas e xeneraliza a 

situación ou os resultados. 

CMCCT 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

B1.6. Practicar estratexias para a 

xeración de investigacións 

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra 

propiedades de contextos matemáticos 
▪ Demostra propiedades, 

partindo de casos particulares 
CMCCT 
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razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: 

redución ao absurdo; método de 

indución; contraexemplos; 

razoamentos encadeados, etc. 

B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.10. Planificación e realización 

de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 

matemáticas, a partir da 

resolución dun problema e o 

afondamento posterior, da 

xeneralización de propiedades e 

leis matemáticas, e do 

afondamento nalgún momento 

da historia das matemáticas, 

concretando todo iso en 

contextos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos. 

numéricos, alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

para logo xeneralizar. 

MA2B1.6.2. Busca conexións entre 

contextos da realidade e do mundo das 

matemáticas (a historia da humanidade e a 

historia das matemáticas; arte e 

matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, 

ciencias experimentais e matemáticas, 

economía e matemáticas, etc.) e entre 

contextos matemáticos (numéricos e 

xeométricos, xeométricos e funcionais, 

xeométricos e probabilísticos, discretos e 

continuos, finitos e infinitos, etc.). 

▪ Determina e emprega 

expresións alxébricas, 

xeométricas, funcionais ou 

probabilísticas para conectar o 

mundo real co mundo 

matemático. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.10. Planificación e realización 

de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.11. Elaboración e presentación 

dun informe científico sobre o 

proceso, os resultados e as 

conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido, 

utilizando as ferramentas e os 

medios tecnolóxicos axeitados. 

B1.7. Elaborar un informe 

científico escrito que recolla o 

proceso de investigación 

realizado, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de 

información adecuadas ao problema de 

investigación. 

▪ Consulta as fontes de 

información adecuadas ao 

problema de investigación 

CMCCT 

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao 

contexto do problema de investigación. 

▪ Elabora demostracións 

matemáticas ben 

argumentadas.  

▪ Emprega a linguaxe e a 

notación correcta. 

CMCCT 

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e razoamentos 

explícitos e coherentes. 

▪ Elabora demostracións 

matemáticas ben argumentadas 
CCL 

CMCCT 

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 

problema de investigación. 

▪ Deseña con GeoGebra 

diferentes estratexias para 

obter un camiño óptimo.  

CMCCT 

CD 

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade 

na comunicación das ideas, así como 

dominio do tema de investigación. 

▪ Transmite certeza e seguridade 

na comunicación das ideas, así 

como dominio do tema de 

CCL 
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investigación. 

MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de 

investigación e elabora conclusións sobre 

o nivel de resolución do problema de 

investigación e de consecución de 

obxectivos e, si mesmo, formula posibles 

continuacións da investigación; analiza os 

puntos fortes e débiles do proceso e fai 

explícitas as súas impresións persoais 

sobre a experiencia 

▪ Reflexiona sobre o proceso de 

investigación e elabora 

conclusións sobre o nivel de 

resolución do problema de 

investigación e de consecución 

de obxectivos, e, así mesmo, 

formula posibles continuacións 

da investigación, analiza os 

puntos fortes e débiles do 

proceso, e fai explícitas as súas 

impresións persoais sobre a 

experiencia. 

CMCCT 

B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.8. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e 

estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de 

problemas en situacións da 

realidade. 

MA2B1.8.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade susceptibles de 

conter problemas de interese. 

▪ Identifica situacións  

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter 

problemas de interese. 

CMCCT 

CSC 

MA2B1.8.2. Establece conexións entre o 

problema do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o problema ou 

os problemas matemáticos que subxacen 

nel, así como os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

▪ Desenvolve procesos 

matemáticos, asociados a 

contextos da vida cotiá, a partir 

da identificación de problemas 

en situacións problemáticas da 

realidade 

CMCCT 

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos axeitados que 

permitan a resolución do problema ou dos 

problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

▪ Aplica modelos matemáticos 

propios das ciencias naturais e 

experimentais 

CMCCT 

MA2B1.8.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no contexto da 

realidade. 

▪ Emprega as matemáticas no 

ámbito da economía, 

estatística, etc.  

▪ Extrae conclusións dos 

resultados acadados. 

▪ Plantexa e resolve problemas a 

CMCCT 
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partir do enunciado acerca 

dunha situación de cotiá.  

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, para valorar a 

adecuación e as limitacións dos modelos, 

e propón melloras que aumenten a súa 

eficacia. 

▪ 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 

B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.9. Valorar a modelización 

matemática como un recurso 

para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións dos 

modelos utilizados ou 

construídos. 

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e 

obtén conclusións sobre logros 

conseguidos, resultados mellorables, 

impresións persoais do proceso, etc., 

valorando outras opinións 

▪ Reflexiona sobre o proceso e 

obtén conclusións sobre os 

logros conseguidos, resultados 

mellorables, impresións 

persoais do proceso, etc., 

valorando outras opinións.  

CMCCT 

B1.10. Planificación e realización 

de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.10. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, flexibilidade para 

a aceptación da crítica razoada, 

convivencia coa incerteza, tolerancia da 

frustración, autoanálise continuo, 

autocrítica constante, etc.). 

▪ Mostra as actitudes necesarias 

para as matemáticas nos seus 

traballos tanto orais como 

escritos. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa precisión, o esmero 

e o interese adecuados ao nivel educativo 

e á dificultade da situación. 

▪ Formula con precisión, esmero 

e interese a resolución de 

problemas. 

CMCCT 

MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con 

hábitos de formular e formularse 

preguntas e procurar respostas axeitadas, 

revisar de forma crítica os resultados 

achados; etc. 

▪ Mostra actitude crítica sobre o 

traballo realizado. 
CMCCT 

CAA 

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades ▪ Desenvolve habilidades sociais CSC 
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sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 

de cooperación e traballo en 

equipo. 
CSIEE 

B1.13. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.11. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución 

de situacións descoñecidas. 

MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos 

de resolución de problemas, de 

investigación e de matematización ou de 

modelización, e valora as consecuencias 

destas e a conveniencia pola súa sinxeleza 

e utilidade. 

▪ Toma decisións nos procesos 

de resolución de problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a 

conveniencia  pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

B1.13. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.12. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas, valorando a 

súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares 

futuras. 

MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos 

desenvolvidos, tomando conciencia das 

súas estruturas; valorando a potencia, a 

sinxeleza e a beleza das ideas e dos 

métodos utilizados; aprendendo diso para 

situacións futuras; etc. 

▪ Reflexiona sobre os procesos 

desenvolvidos, tomando 

conciencia das súas estruturas; 

valorando a potencia, a 

sinxeleza e a beleza das ideas e 

dos métodos utilizados; 

aprendendo diso para 

situacións futuras; etc. 

CMCCT 

CAA 

B1.9. 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 a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

● Deseño de simulacións e 

B1.13. Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, alxébricos 

ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, 

recreando situacións 

matemáticas mediante 

simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións 

diversas que axuden á 

comprensión de conceptos 

matemáticos ou á resolución de 

problemas. 

MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

▪ Utiliza a calculadora u outros 

programas de cálculo para 

achar valores numéricos.  

▪ Utiliza follas de cálculo para 

obter resultados e facer 

estimacións. 

▪  Emprega o programa 

Geogebra para realizar 

cálculos e simulacións.  

▪ Resolve problemas propostos 

de xeito interactivo.  

CMCCT 

CD 

MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

CMCCT 
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elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

● Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo, e os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

● Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

MA2B1.13.3. Deseña representacións 

gráficas para explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

▪ Deseña representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

CMCCT 

MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e 

comprender propiedades xeométricas. 

▪ Emprega o programa Geogebra 

para realizar cálculos e 

simulacións.  Resolve 

problemas propostos de xeito 

interactivo.  

CMCCT 

MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 

para o tratamento de datos e gráficas 

estatísticas, extraer información e elaborar 

conclusións. 

▪ Utiliza a calculadora u outros 

programas de cálculo para 

atopar valores numéricos.  

Utiliza follas de cálculo para 

obter resultados e facer 

estimacións.  Emprega o 

programa Geogebra para 

realizar cálculos e simulacións. 

 Resolve problemas 

propostos de xeito interactivo. 

 

CMCCT 

B1.9. 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 

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

de xeito habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e seleccionando 

información salientable en 

internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos 

MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais 

propios (de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do 

proceso de procura, análise e selección de 

información salientable, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

▪ Elabora documentos dixitais 

propios (de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), 

CD 

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral dos contidos 

traballados na aula. 

▪ Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados na 

CCL 
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conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

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 os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

● Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

aula. 

MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os 

medios tecnolóxicos para estruturar e 

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información das actividades, 

analizando puntos fortes e débiles do seu 

proceso educativo, e establecendo pautas 

de mellora. 

▪ Utiliza a calculadora u outros 

programas de cálculo para 

achar valores numéricos. 

▪ Utiliza follas de cálculo para 

obter resultados e facer 

estimacións. 

▪ Emprega o programa Geogebra 

para realizar cálculos e 

simulacións. 

▪ Resolve problemas propostos 

de xeito interactivo. 

CD 

CAA 

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

▪ Utiliza a calculadora ou outros 

programas de cálculo para 

achar valores numéricos. 

▪ Utiliza follas de cálculo para 

obter resultados e facer 

estimacións. 

▪ Emprega o programa Geogebra 

para realizar cálculos e 

simulacións. 

▪ Resolve problemas propostos 

de xeito interactivo.  

CD 

CSC 

CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra 

B2.1. Estudo das matrices como 

ferramenta para manexar e operar 

con datos estruturados en táboas 

e grafos. Clasificación de 

matrices. Operacións. 

B2.2. Aplicación das operacións 

das matrices e das súas 

propiedades na resolución de 

problemas extraídos de contextos 

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial 

e as operacións con matrices 

para describir e interpretar datos 

e relacións na resolución de 

problemas diversos. 

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial 

para representar datos facilitados mediante 

táboas ou grafos e para representar 

sistemas de ecuacións lineais, tanto de 

xeito manual como co apoio de medios 

tecnolóxicos axeitados. 

▪ Utiliza a linguaxe matricial 

axeitada para representar datos 

e para explicar o proceso 

seguido para resolver 

problemas. 

CMCCT 

MA2B2.1.2. Realiza operacións con 

matrices e aplica as propiedades destas 

operacións adecuadamente, de xeito 

▪ Realiza operacións con 

matrices 

CMCCT 
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reais. manual ou co apoio de medios 

tecnolóxicos. 

B2.1. Estudo das matrices como 

ferramenta para manexar e operar 

con datos estruturados en táboas 

e grafos. Clasificación de 

matrices. Operacións. 

B2.2. Aplicación das operacións 

das matrices e das súas 

propiedades na resolución de 

problemas extraídos de contextos 

reais. 

B2.3. Determinantes. Propiedades 

elementais. 

B2.4. Rango dunha matriz. 

B2.5. Matriz inversa. 

B2.6. Representación matricial dun 

sistema: discusión e resolución 

de sistemas de ecuacións lineais. 

Método de Gauss. Regra de 

Cremor. Aplicación á resolución 

de problemas. 

B2.2. Transcribir problemas 

expresados en linguaxe usual á 

linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas 

determinadas (matrices, 

determinantes e sistemas de 

ecuacións), e interpretar 

criticamente o significado das 

solucións. 

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha 

matriz, ata orde 4, aplicando o método de 

Gauss ou determinantes. 

▪ Determina o rango dunha 

matriz 

▪ Aplica o método de Gauss 

para achar o rango dunha 

matriz 

CMCCT 

MA2B2.2.2. Determina as condicións para 

que unha matriz teña inversa e calcúlaa 

empregando o método máis axeitado. 

▪ Comproba que determinadas 

matrices son inversas. 

▪ Aplica o método Gauss-Jordan 

para comprobar que 

determinadas matrices son 

inversas. 

CMCCT 

MA2B2.2.3. Resolve problemas 

susceptibles de seren representados 

matricialmente e interpreta os resultados 

obtidos 

▪ Opera con determinantes e as 

súas propiedades e resolve os 

exercicios que se lle formulan.  

▪ Opera con sistemas de 

ecuacións e resolve os 

exercicios que se lle formulan 

aplicando o método máis 

axeitado.  

▪ Resolve problemas con 

matrices e sistemas de 

ecuacións aplicando o método 

máis axeitado. 

CMCCT 

MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as 

restricións indicadas nunha situación da 

vida real, estuda e clasifica o sistema de 

ecuacións lineais formulado, resólveo nos 

casos en que sexa posible (empregando o 

método máis axeitado), e aplícao para 

resolver problemas. 

▪ Resolve ecuacións matriciais 

de diferentes tipos.  

▪ Resolve ecuacións con 

sistemas de ecuacións 

aplicando o método máis 

axeitado. 

CMCCT 

Bloque 3. Análise 
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B3.1. Límite dunha función nun 

punto e no infinito. Continuidade 

dunha función. Tipos de 

descontinuidade. Teorema de 

Bolzano. 

B3.2. Función derivada. Teoremas 

de Rolle e do valor medio. A 

regra de L'Hôpital. Aplicación ao 

cálculo de límites. 

B3.3. Aplicacións da derivada: 

problemas de optimización. 

B3.1. Estudar a continuidade 

dunha función nun punto ou nun 

intervalo, aplicando os 

resultados que se derivan diso. 

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das 

funcións continuas e representa a función 

nun ámbito dos puntos de 

descontinuidade. 

▪ Identifica os límites das 

funcións no infinito, analiza as 

súas gráficas e realiza 

operacións con elas. 

▪ Identifica, estima e calcula o 

dominio, o percorrido, os 

puntos de cortes, o signo, a 

simetría, a periodicidade, as 

asíntotas, as ramas, a 

monotonía e a curvatura das 

funcións. 

CMCCT 

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e 

de derivada á resolución de problemas, así 

como os teoremas relacionados. 

▪ Calcula os límites das funcións 

e resolve indeterminacións 

tendo en conta a súa 

continuidade ou 

descontinuidade e aplica os 

teoremas de Bolzano, Darboux 

ou Weierstrass segundo 

corresponda. 

▪ Identifica derivadas e a súa 

interpretación xeométrica e 

calcula derivadas laterais e 

sucesivas tendo en conta a 

continuidade e derivabilidade 

das funcións e utilizando as 

distintas técnicas de 

derivación. 

▪ Calcula o crecemento e 

decrecemento, os máximos e 

mínimos, a concavidade e 

convexidade e os puntos de 

inflexión das funcións 

mediante derivadas e aplica os 

teoremas de Rolle, do valor 

medio e do valor medio 

xeneralizado segundo 

corresponda. 

CMCCT 
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▪ Representa funcións 

polinómicas, racionais, 

radicais, exponenciais, 

logarítmicas, definidas a 

anacos. 

B3.2. Función derivada. Teoremas 

de Rolle e do valor medio. Regra 

de L'Hôpital. Aplicación ao 

cálculo de límites. 

B3.3. Aplicacións da derivada: 

problemas de optimización. 

B3.2. Aplicar o concepto de 

derivada dunha función nun 

punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de 

derivadas ao estudo de 

fenómenos naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á resolución de 

problemas xeométricos, de 

cálculo de límites e de 

optimización. 

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital 

para resolver indeterminacións no cálculo 

de límites. 

▪ Resolve indeterminacións no 

cálculo de límites mediante a 

regra de L'Hôpital. 

CMCCT 

MA2B3.2.2. Formula problemas de 

optimización relacionados coa xeometría 

ou coas ciencias experimentais e sociais, 

resólveos e interpreta o resultado obtido 

dentro do contexto. 

▪ Resolve problemas de 

optimización de funcións con 

aplicacións das derivadas. 

CMCCT 

B3.4. Primitiva dunha función. 

Integral indefinida. Propiedades. 

Técnicas elementais para o 

cálculo de primitivas (integrais 

inmediatas e case inmediatas, 

racionais, por partes e por 

cambios de variable sinxelos). 

B3.3. Calcular integrais de 

funcións sinxelas aplicando as 

técnicas básicas para o cálculo 

de primitivas 

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para 

o cálculo de primitivas de funcións. 

▪ Identifica a función primitiva 

dunha función e calcula 

integrais de funcións 

elementais, por partes, 

racionais ou por cambio de 

variable segundo corresponda. 

 Identifica e calcula integrais 

definidas utilizando o teorema 

ou a regra máis axeitada a cada 

enunciado. 

CMCCT 

B3.5. Integral definida. Teoremas 

do valor medio e fundamental do 

cálculo integral. Regra de 

Barrow. Aplicación ao cálculo de 

áreas de rexións planas. 

B3.4. Aplicar o cálculo de 

integrais definidas na medida de 

áreas de rexións planas 

limitadas por rectas e curvas 

sinxelas que sexan doadamente 

representables e, en xeral, á 

resolución de problemas. 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos 

limitados por rectas e curvas sinxelas ou 

por dúas curvas. 

▪ Calcula a área de espazos 

limitados por curvas 
CMCCT 

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos 

axeitados para representar e resolver 

problemas de áreas de recintos limitados 

por funcións coñecidas. 

▪ Resolve problemas con 

integrais definidas 
CMCCT 

Bloque 4. Xeometría 
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B4.1. Vectores no espazo 

tridimensional. Operacións. Base, 

dependencia e independencia 

lineal. Produto escalar, vectorial e 

mixto. Significado xeométrico. 

B4.1. Resolver problemas 

xeométricos espaciais, utilizando 

vectores. 

MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais 

con vectores, manexando correctamente os 

conceptos de base e de dependencia e 

independencia lineal, e define e manexa as 

operacións básicas con vectores no espazo, 

utilizando a interpretación xeométrica das 

operacións con vectores para resolver 

problemas xeométricos. 

▪ Identifica os vectores no 

espazo e as combinacións lineais 

de vectores, acha as coordenadas 

dos vectores no espazo e realiza 

operacións en coordenadas e con 

aplicacións dos vectores.  

▪ Identifica e realiza operacións 

con puntos aliñados e coplanario 

CMCCT 

B4.2. Ecuacións da recta e o plano 

no espazo. Identificación dos 

elementos característicos. 

B4.3. Posicións relativas 

(incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade entre rectas e 

planos). 

B4.2. Resolver problemas de 

incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade entre rectas e 

planos utilizando as ecuacións da 

recta e do plano no espazo. 

MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das 

súas distintas formas, pasando dunha a outra 

correctamente, identificando en cada caso os 

seus elementos característicos, e resolvendo 

os problemas afíns entre rectas. 

▪ Realiza operacións coa 

ecuación da recta é as súas 

distintas formas. 

CMCCT 

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas 

súas distintas formas, pasando dunha a outra 

correctamente, identificando en cada caso os 

seus elementos característicos. 

▪ Acha ecuacións do plano nas 

súas distintas formas. 
CMCCT 

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de 

planos e rectas no espazo, aplicando 

métodos matriciais e alxébricos. 

▪ Analiza as posicións relativas e 

de perpendicularidade de planos 

e rectas no espazo. 

CMCCT 

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e 

planos en diferentes situacións. 
▪ Obtén feixes de planos 

paralelos e secantes en diferentes 

situacións. 

CMCCT 

B4.1. Vectores no espazo 

tridimensional. Operacións. Base, 

dependencia e independencia 

lineal. Produto escalar, vectorial e 

mixto. Significado xeométrico. 

B4.2. Ecuacións da recta e o plano 

no espazo. Identificación dos 

elementos característicos. 

B4.3. Utilizar os produtos entre 

vectores para calcular ángulos, 

distancias, áreas e volumes, 

calculando o seu valor e tendo en 

conta o seu significado 

xeométrico. 

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e 

vectorial de dous vectores, o significado 

xeométrico, a expresión analítica e as 

propiedades. 

▪ Identifica o produto escalar e 

vectorial, o seu significado 

xeométrico, a súa expresión 

analítica e as súas propiedades. 

CMCCT 

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres 

vectores, o seu significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as propiedades. 

▪ Identifica o produto mixto, o 

seu significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as súas 

propiedades. 

CMCCT 
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B4.4. Propiedades métricas 

(cálculo de ángulos, distancias, 

áreas e volumes). 

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, 

áreas e volumes utilizando os produtos 

escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en 

cada caso á resolución de problemas 

xeométricos. 

▪ Utiliza as aplicacións dos 

produtos escalar, vectorial e 

mixto segundo corresponda para 

achar ángulos, distancias, áreas e 

volumes. 

▪ Calcula ángulos, proxeccións, 

puntos simétricos, distancias e 

lugares xeométricos utilizando os 

produtos segundo corresponda. 

CMCCT 

MA2B4.3.4. Realiza investigacións 

utilizando programas informáticos 

específicos para seleccionar e estudar 

situacións novas da xeometría relativas a 

obxectos como a esfera. 

▪ Utiliza software específico 

para investigacións xeométricas. 
CMCCT 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

B5.1. Sucesos. Operacións con 

sucesos. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante 

a regra de Laplace e a partir da súa 

frecuencia relativa. Axiomática de 

Kolmogorov. 

B5.2. Aplicación da combinatoria 

ao cálculo de probabilidades. 

B5.3. Experimentos simples e 

compostos. Probabilidade 

condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

B5.4. Teoremas da probabilidade 

total e de Bayes. Probabilidades 

iniciais e finais e verosimilitude 

dun suceso. 

B5.1. Asignar probabilidades a 

sucesos aleatorios en 

experimentos simples e 

compostos (utilizando a regra de 

Laplace en combinación con 

diferentes técnicas de reconto e a 

axiomática da probabilidade), así 

como a sucesos aleatorios 

condicionados (teorema de 

Bayes), en contextos relacionados 

co mundo real.  

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de 

sucesos en experimentos simples e 

compostos, condicionada ou non, mediante a 

regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 

axiomática de Kolmogorov e diferentes 

técnicas de reconto. 

▪ Aplica a regra de Laplace para 

o cálculo de probabilidades e 

utiliza diagramas de árbore, 

táboas de continxencia ou o 

método adecuado, segundo 

corresponda. Resolve problemas 

sinxelos asociados á 

probabilidade condicionada. 

CMCCT 

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir 

dos sucesos que constitúen unha partición do 

espazo mostral. 

▪ Calcula probabilidades a partir 

sucesos 
CMCCT 

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final 

dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ Aplica o teorema de Bayes 

para calcular probabilidades. 
CMCCT 

B5.5. Variables aleatorias discretas 

(distribución de probabilidade, 

media, varianza e desviación 

B5.2. Identificar os fenómenos 

que poden modelizarse mediante 

as distribucións de probabilidade 

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que 

poden modelizarse mediante a distribución 

binomial, obtén os seus parámetros e calcula 

▪ Identifica fenómenos que 

poden modelizarse mediante a 

distribución binomial. 

CMCCT 
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típica) e continuas (función de 

densidade e función de 

distribución). 

B5.6. Distribución binomial. 

Caracterización e identificación do 

modelo. Cálculo de probabilidades. 

B5.7. Distribución normal. 

Tipificación da distribución 

normal. Asignación de 

probabilidades nunha distribución 

normal. 

B5.8. Cálculo de probabilidades 

mediante a aproximación da 

distribución binomial pola normal. 

binomial e normal, calculando os 

seus parámetros e determinando a 

probabilidade de diferentes 

sucesos asociados. 

a súa media e desviación típica. 

MA2B5.2.2. Calcula probabilidades 

asociadas a unha distribución binomial a 

partir da súa función de probabilidade, da 

táboa da distribución ou mediante 

calculadora, folla de cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica. 

▪ Calcula probabilidades 

asociadas a unha distribución 

binomial. 

CMCCT 

MA2B5.2.3. Coñece as características e os 

parámetros da distribución normal e valora a 

súa importancia no mundo científico. 

▪ Identifica as variables 

aleatorias, as distribucións 

discretas e continuas e calcúlaas. 

CMCCT 

MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos que poden 

modelizarse mediante a distribución normal 

a partir da táboa da distribución ou mediante 

calculadora, folla de cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica. 

▪ Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos 

que poden modelizarse mediante 

a distribución normal a partir de 

táboas 

CMCCT 

MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos que poden 

modelizarse mediante a distribución 

binomial a partir da súa aproximación pola 

normal, valorando se se dan as condicións 

necesarias para que sexa válida. 

▪ Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos 

que poden modelizarse mediante 

a distribución binomial a partir da 

súa aproximación pola normal. 

CMCCT 

B5.9. Identificación das fases e 

tarefas dun estudo estatístico. 

Análise e descrición de traballos 

relacionados coa estatística e o 

azar, interpretando a información e 

detectando erros e manipulacións. 

B5.3. Utilizar o vocabulario 

axeitado para a descrición de 

situacións relacionadas co azar e a 

estatística, analizando un 

conxunto de datos ou 

interpretando de forma crítica 

informacións estatísticas 

presentes nos medios de 

comunicación, en especial os 

relacionados coas ciencias e 

outros ámbitos, detectando 

posibles erros e manipulacións 

MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado 

para describir situacións relacionadas co 

azar e elabora análises críticas sobre 

traballos relacionados coa probabilidade 

e/ou a estatística aparecidos en medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida 

cotiá. 

▪ Utiliza a linguaxe matemática 

axeitada á hora de describir 

situacións relacionadas co azar. 

CCL 
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tanto na presentación dos datos 

como na das conclusións. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 
● Utilizar as matrices como forma de representar e transmitir información.  

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

● Coñecer o significado do rango dunha matriz ou dunha familia de vectores, saber calculalo e aplicalo. 

● Saber determinar se unha matriz é invertible e, en caso de que o sexa, saber calcular a súa inversa . 

● Utilizar as matrices na resolución de problemas xeométricos. 

● Coñecer a definición de determinante dunha matriz cadrada e saber calcular o seu valor para matrices 

cadradas de orde menor ou igual a 3. 

● Coñecer a regra de Sarrus e aplicala no cálculo de determinantes de orde 3. 

● Coñecer as propiedades dos determinantes e utilizalas na simplificación do cálculo de determinantes de 

matrices de orde maior ou igual a 3. 

● Utilizar os determinantes no cálculo matricial. 

● Resolver sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss. 

● Coñecer a regra de Cramer e utilizala, cando sexa posible, na resolución de sistemas de ecuacións lineais. 

● Coñecer o teorema de Rouché e utilizalo na determinación da compatibilidade dun sistema de ecuacións 

lineais.  

● Comprender a interpretación xeométrica dos sistemas de dúas ecuacións lineais. 

● Determinar a compatibilidade de sistemas de ecuacións lineais dependentes dun parámetro e resolvelos nos 

casos en que sexa compatible. 

● Utilizar os sistemas de ecuacións lineais para formular e resolver problemas en diversos contextos. 

● Comprender e manexar adecuadamente os conceptos de combinación lineal e de independencia lineal para 

poder expresar un vector en función dos vectores dunha base e determinar as súas coordenadas. 

● Efectuar correctamente o produto escalar de vectores e aplicar esta operación para resolver problemas de 

ortogonalidade, e para calcular o módulo dun vector e o ángulo que determinan dous vectores. 

● Efectuar correctamente o produto vectorial e o mixto con vectores de V3 e comprender a súa interpretación 

xeométrica para aplicalos á resolución de problemas métricos. 

● Determinar as coordenadas do punto que verifica certas condicións segundo a súa posición no espazo. 

● Aprender a determinar de distintas formas a ecuación da recta e o plano e, reciprocamente, a recoñecer os 

puntos e as direccións das rectas e os planos mediante a súa ecuación. 

● Coñecer e comprender a determinación normal do plano e as súas aplicacións aos problemas de 

perpendicularidade e proxeccións ortogonais. 

● Recoñecer a posición relativa de rectas e planos no espazo e manexar correctamente os conceptos de 

incidencia, paralelismo e intersección. 

● Aprender a calcular ángulos entre dúas rectas, dous planos ou unha recta e un plano. 

● Determinar condicións de perpendicularidade para obter as proxeccións ortogonais de rectas e puntos sobre 

un plano, ou de puntos sobre unha recta. 

● Saber calcular a distancia entre os diferentes elementos xeométricos (puntos, rectas e planos). 

● Saber calcular a área e o volume das figuras máis elementais (triángulo, paralelogramo, tetraedro e 

paralelepípedo). 

● Adquirir de forma intuitiva e definir de maneira formal os conceptos de límites laterais e límite dunha 

función nun punto. 

● Resolver indeterminacións no cálculo de límites de funcións, tanto por métodos alxébricos coma por 

equivalencias de infinitésimos. 

● Adquirir o concepto intuitivo e formal da continuidade dunha función nun punto e nun intervalo, tanto 

aberto coma cerrado. 

● Identificar as funcións continuas e as descontinuas, clasificando nestas as descontinuidades que presenten 

e determinando os intervalos en que son continuas.  

● Coñecer o enunciado e a interpretación xeométrica dos teoremas de Bolzano . 

● Coñecer a interpretación xeométrica do concepto de derivada dunha función nun punto e saber calcular a 

ecuación da recta tanxente e a recta normal a unha curva nun punto. 

● Saber calcular a función derivada das funcións elementais e das obtidas mediante operacións alxébricas das 

elementais. 
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● Saber aplicar correctamente a regra da cadea para calcular a función derivada de funcións obtidas por 

composición de funcións elementais. 

● Comprender e saber determinar as derivadas laterais dunha función nun punto.  

● Aprender a resolver límites indeterminados por aplicación da regra de L’Hôpital. 

● Presentar e resolver problemas de optimización coa ferramenta da función derivada e a determinación dos 

intervalos de monotonía. 

● Debuxar a gráfica dunha función polinómica, racional, trigonométrica, logarítmica, con radicais, 

exponencial ou combinacións delas determinando previamente o seu dominio, simetrías, puntos de corte 

cos eixos, continuidade, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, curvatura, puntos 

de inflexión e asíntotas. 

● Calcular primitivas de funcións elementais que cumpran unhas determinadas condicións.  

● Calcular primitivas utilizando o método de integración por partes, o cambio de variable (se fose necesario) 

e de racionais sinxelas (con raíces reais no denominador e con denominadores do tipo x2+a2 ).  

● Coñecer o enunciado e a interpretación xeométrica dos teoremas do Valor Medio do Cálculo Integral e do 

Teorema Fundamental do Cálculo Integral.  

● Coñecer o enunciado da Regra de Barrow e utilizala para o cálculo de áreas limitadas por funcións. 

● Calcular probabilidades de sucesos condicionados e de sucesos compostos. 

● Distinguir adecuadamente sucesos dependentes e independentes. 

● Aplicar o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes na resolución de exercicios. 

● Determinar se unha variable aleatoria segue unha distribución binomial e achar a súa función de 

probabilidade.  

● Calcular probabilidades e puntos en variables aleatorias binomiais por medio de táboas. 28 Calcular 

probabilidades e puntos en variables aleatorias normais por medio de táboas.  

● Resolver problemas aplicando a aproximación da distribución binomial á normal.  

● Calcular os parámetros, media e desviación típica, dunha variable aleatoria coñecendo as probabilidades. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
● Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices como instrumento para representar e interpretar 

datos e relacións e, en xeral, para resolver situacións diversas. 

● Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrico e resolvelos utilizando técnicas 

alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), interpretando criticamente o 

significado das solucións. 

● Identificar, calcular e interpreta-las distintas ecuacións da recta e do plano no espazo, para resolver 

problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. Calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, 

utilizando os distintos produtos entre vectores dados en bases ortonormais. 

● Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan 

diso. 

● Aplica-lo  cálculo  de  límites,  derivadas  e  integrais  ó  estudio  de fenómenos xeométricos, naturais e 

tecnolóxicos. 

● Utiliza-lo concepto e o cálculo de límites e derivadas, para analiza-las propiedades globais e locais 

(dominio, percorrido, continuidade, simetrías, periodicidade, puntos de corte, asíntotas, intervalos de 

monotonía) dunha función expresada en forma explícita e representala graficamente.  

● Resolver problemas de optimización e medida de áreas de rexións limitadas por rectas e curvas sinxelas 

que sexan facilmente representables, interpretando os resultados.  
● Aplicar o cálculo de integrais á medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas 

que sexan facilmente representables. 

● Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos (utilizando a regra de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a axiomática da probabilidade), así como a 

sucesos aleatorios condicionados (teorema de Bayes), en contextos relacionados co mundo real. 

● Asignación aos resultados dun experimento dos posibles valores da variable aleatoria que se quere estudar, 

identificando esta como discreta ou continua. Determinación da función de probabilidade da devandita 

variable. 
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● Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade binomial e 

normal, calculando os seus parámetros e determinando a probabilidade de diferentes sucesos asociados. 

● Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, 

analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica informacións estatísticas presentes nos 

medios de comunicación, en especial os relacionados coas ciencias e outros ámbitos, detectando posibles 

erros e manipulacións tanto na presentación dos datos como na das conclusións. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 
 

  

OBXECTIVOS 

 

 A ensinanza das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade 

o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

− Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar,   interpretar e valorar 

fenómenos sociais, co obxecto de comprender os    retos que formula a sociedade actual. 

− Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade 

de verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións 

intuitivas como un argumento a contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.  

− Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando 

tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con 

precisión e rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de 

enriquecemento. 

− Formular hipótese, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de 

problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en 

si mesmo e creatividade.  

− Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar 

procedementos, encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e 

detectar inconsistencias lóxicas. 

− Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento 

da información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou 

doutra    índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese 

tratamento.  

− Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. 

Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser 

tratadas matematicamente.  

− Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo 

relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu 

lugar, actual e histórico, como parte da nosa cultura. 

 

Procurarase unha atención personalizada ao alumnado, xa que esta proporciona a oportunidade de 

potenciar as súas fortalezas e corrixir as súas debilidades. Fomentarase o razoamento, a 

experimentación e a simulación, que promoven un papel activo do alumnado.» 

Os contidos estrutúranse en catro bloques: 

 

− • Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 

− • Bloque 2. Números e álxebra. 

− • Bloque 3. Análise. 

− • Bloque 4. Estatística e Probabilidade. 
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DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS/TEMPORALIZACIÓN 

 

LÍMITES E CONTINUIDADE (2 semanas)  

Límite dunha función no infinito  

Operacións con límites 

Cálculo de límites   

Límite  e continuidade dunha función nun punto 

Continuidade dunha función  

 

DERIVADAS (2 semanas)  

Taxa de variación media 

Derivada dunha función nun punto  

Derivadas laterais 

Derivabilidade e continuidade 

Función derivada. Derivadas sucesivas 

Operacións con derivadas 

Cálculo de derivadas  

Regra da cadea  

Derivada das funcións elementais  

 

APLICACIÓNS DA DERIVADA (2 semanas)  

Interpretación xeométrica da derivada  

Crecemento e decrecemento 

Máximos e mínimos relativos  

Concavidade e convexidade 

Puntos de inflexión 

Optimización de funcións 

 

REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS (2 semanas)  

Dominio e percorrido 

Puntos de corte e signo dunha función  

Simetrías e periodicidade  

Ramas infinitas. Asíntotas  

Monotonía dunha función 

Curvatura dunha función  

Funcións polinómicas 

Funcións racionais  

Funcións con radicais  

Funcións exponenciais 

Funcións logarítmicas 

Funcións definidas a anacos  

 

INTEGRAIS (3 semanas) 

Función primitiva dunha función  

Integral dunha función  

Integrais de funcións elementais  

Integral definida 

Regra de Barrow  

Área encirrada por unha curva 
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Área comprendida entre dúas curvas 

 

  

MATRICES (2 semanas)  

Matrices 

Matriz trasposta  

Operacións con matrices  

Rango dunha matriz 

Matriz inversa 

Ecuacións matriciais 

 

DETERMINANTES (2 semanas) 

Determinantes  

Propiedades dos determinantes  

Menor complementario e adxunto 

Desenrolo dun determinante polos seus adxuntos  

Cálculo do rango dunha matriz  

Cálculo da inversa dunha matriz 

SISTEMAS DE ECUACIÓNS (3 semanas) 

Sistemas de ecuacións lineais   

Expresión matricial dun sistema de ecuacións  

Método de Gauss para resolver sistemas  

Teorema de Rouché-Fröbenius  

Regra de Cramer  

Sistemas homoxéneos  

Sistemas de ecuacións con parámetros  

Resolución de problemas con sistemas 

 

PROGRAMACIÓN LINEAL (2 semanas) 

Inecuacións  

Inecuacións lineais con dúas incógnitas  

Sistemas de inecuacións con dúas incógnitas 

Programación lineal 

Métodos de resolución  

Tipos de solucións 

Problema da produción  

Problema da dieta 

Problema do transporte 

 

 

PROBABILIDADE (2 semanas)  

Métodos de conteo 

Espazo mostral. Sucesos  

Operacións con sucesos  

Regra de Laplace 

Propiedades da probabilidade  

Experimentos compostos  

Probabilidade condicionada  

Teorema da probabilidade total 

Teorema de Bayes 
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DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL (2 semanas)  

Poboación e mostra  

Mostraxe  

Tipos de mostraxe aleatoria  

Variables aleatorias  

Distribución binomial 

Distribución normal  

Intervalos característicos 

 Aproximación da binomial 

 

INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN (3 semanas)  

Teorema central do límite 

Distribución da media  

Distribución da proporción  

Distribución da diferencia de medias 

Estimación de parámetros  

Intervalos de confianza  

Intervalos de confianza para a media  

Intervalos de confianza para a proporción  

Intervalos de confianza para a diferencia de medias  
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CONCRECIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Compete

ncias 

clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

B1.1. Expresar verbalmente, de 

xeito razoado, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ Utiliza a linguaxe 

matemática axeitada á hora 

de explicar o proceso 

seguido para resolver 

problemas. 

CCL 

CMCCT 

B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica:  

Relación con outros problemas 

coñecidos. 

Modificación de variables. 

Suposición do problema resolto. 

B1.3. Análise dos resultados obtidos: 

revisión das operacións utilizadas, 

coherencia das solucións coa 

situación, revisión sistemática do 

proceso, procura doutros xeitos de 

resolución e identificación de 

problemas parecidos. 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 

que cumpra resolver (datos, relacións entre os 

datos, condicións, coñecementos matemáticos 

necesarios, etc.). 

 

▪ Comprende o enunciado 

dos problemas.  

 

CMCCT 

 

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas 

que cumpra resolver, contrastando a súa validez 

e valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

▪ Realiza demostracións 

sinxelas, aplicando 

diversos procedementos.  

▪  Extrae información dun 

enunciado para obter a 

expresión dunha función a 

anacos ou non.  

CMCCT 

 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o proceso 

seguido. 

▪ Realiza cambios de 

variable para facilitar os 

cálculos.  Comproba a 

validez das solucións dunha 

ecuación e dun sistema..  

CMCCT 

CAA 
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Realiza táboas para obter 

valores e facer 

aproximacións. 

 B1.4. Elaboración e presentación 

oral e/ou escrita de informes 

científicos sobre o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas. 

B1.5. 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. 

B1.3. Elaborar un informe 

científico escrito que sirva para 

comunicar as ideas matemáticas 

xurdidas na resolución dun 

problema, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 

situación. 

 

Utiliza a notación axeitada ao 

contexto para resolver 

problemas expresando os 

resultados coa 

aproximación oportuna. 

CMCCT 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e 

coherentes. 

Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións 

e razoamentos explícitos e 

coherentes. 

CMCCT 

 

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, 

situación para resolver ou propiedade ou teorema 

que cumpra demostrar. 

Utiliza programas de 

representación gráfica para 

debuxar funcións. 

CMCCT 

CD 

B1.6. Planificación e realización de B1.4. Planificar adecuadamente o MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do Investiga sobre aplicacións CMCCT 
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proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

 

proceso de investigación, tendo 

en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

proceso de elaboración dunha investigación 

matemática (problema de investigación, estado 

da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 

resultados, conclusións, etc.). 

concretas das matemáticas 

en situacións reais 
 

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o 

proceso de investigación, tendo en conta o 

contexto en que se desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

Planifica adecuadamente o 

proceso de investigación, 

tendo en conta o contexto 

en que se desenvolve e o 

problema de investigación 

formulado 

CMCCT 

CSIEE 

 

B1.6. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

 

B1.5. Practicar estratexias para a 

xeración de investigacións 

matemáticas, a partir dea 

resolución dun problema e o 

afondamento posterior, da 

xeneralización de propiedades e 

leis matemáticas, e do 

afondamento nalgún momento 

da historia das matemáticas, 

concretando todo iso en 

contextos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos. 

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 

problemas formulando novas preguntas, 

xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

Afonda na resolución dalgúns 

problemas formulando 

novas preguntas, 

xeneralizando a situación 

ou os resultados, etc. 

CMCCT 

 

MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos 

da realidade e do mundo das matemáticas 

(historia da humanidade e historia das 

matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais 

e matemáticas, etc.) 

Relaciona o mundo real co 

mundo matemático. 
CMCCT 

CSC 

CCEC 

B1.6. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

B1.8. Elaboración e presentación dun 

informe científico sobre o 

procedemento, os resultados e as 

conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido. 

B1.6. Elaborar un informe 

científico escrito que recolla o 

proceso de investigación 

realizado, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información 

adecuadas ao problema de investigación. 

 

Consulta as fontes de 

información adecuadas ao 

problema de investigación. 

CMCCT 

 

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos axeitados ao contexto do 

problema de investigación. 

Usa a linguaxe alxébrica 

axeitada ao contexto do 

problema de investigación. 

CMCCT 

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e 

coherentes. 

Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións 

e razoamentos. 

CCL 

CMCCT 
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B1.7. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade. 

MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de 

investigación, tanto na procura de solucións 

coma para mellorar a eficacia na comunicación 

das ideas matemáticas. 

Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao 

tipo de problema de 

investigación, para 

resolvelo e mellorar a  

eficacia  na  comunicación 

das ideas matemáticas 

CMCCT 

CD 

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 

comunicación das ideas, así como dominio do 

tema de investigación. 

Domina o tema de 

investigación e transmite 

certeza e seguridade na 

comunicación das ideas. 

CCL 

 

MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 

investigación e elabora conclusións sobre o nivel 

de resolución do problema de investigación e de 

consecución de obxectivos, formula posibles 

continuacións da investigación, analiza os puntos 

fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as 

súas impresións persoais sobre a experiencia. 

Reflexiona sobre o proceso de 

investigación e elabora 

conclusións sobre o nivel 

de resolución do problema 

de investigación e de 

consecución de obxectivos, 

formula posibles 

continuacións da 

investigación, analiza os 

puntos fortes e débiles do 

proceso, e expón as súas 

impresións persoais sobre a 

experiencia. 

CMCCT 

 

B1.7. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade. 

 

B1.7. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de 

problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas 

da realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

 

Relaciona os problemas que 

xorden no mundo real e as 

matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

 

MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o 

problema do mundo real e o mundo matemático, 

identificando o problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen nel, e os 

coñecementos matemáticos necesarios. 

Desenvolve procesos 

matemáticos, asociados a 

contextos da vida cotiá, a 

partir da identificación de 

problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

CMCCT 
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MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos axeitados que permitan a resolución 

do problema ou dos problemas dentro do campo 

das matemáticas. 

Elabora modelos 

matemáticos para resolver 

problemas. 

CMCCT 

 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática 

do problema no contexto da realidade. 

Extrae conclusións a partir 

das solucións dun 

problema. 

CMCCT 

 

MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, 

en contexto real, para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

Elabora simulacións e 

predicións para problemas 

reais. 

CMCCT 

 

B1.7. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade. 

 

B1.8. Valorar a modelización 

matemática como un recurso 

para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións dos 

modelos utilizados ou 

construídos. 

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre os logros conseguidos, 

resultados mellorables, impresións persoais do 

proceso, etc., e valorando outras opinións. 

Reflexiona e obtén 

conclusións sobre o 

proceso e valora outras 

opinións. 

CMCCT 

 

B1.6. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

B1.7. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade. 

B1.9. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

B1.9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas 

para o traballo en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada, convivencia coa incerteza, 

tolerancia da frustración, autoanálise continuo, 

etc.).  

 

Mostra as actitudes 

necesarias para as 

matemáticas nos seus 

traballos tanto orais como 

escritos. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa 

precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

CMCCT 

 

MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 

Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, 
CMCCT 
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formular e formularse preguntas e procurar 

respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 

resultados encontrados; etc. 

xunto con hábitos de 

formular e formularse 

preguntas e procurar 

respostas axeitadas, revisar 

de forma crítica os 

resultados encontrados; etc. 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve  habilidades  

sociais de cooperación e 

traballo en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

B1.9. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución 

de situacións descoñecidas. 

MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de 

resolución de problemas, de investigación, de 

matematización ou de modelización, e valora as 

consecuencias destas e a conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

Toma decisións nos procesos 

de resolución de 

problemas, de 

investigación, de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

 

B1.9. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.11. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas, valorando a 

súa eficacia, e aprender diso 

para situacións similares 

futuras. 

MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 

desenvolvidos, tomando conciencia das súas 

estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 

beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 

aprender diso para situacións futuras. 

Reflexiona sobre os procesos 

desenvolvidos, tomando 

conciencia das súas 

estruturas, valorando a 

potencia, a sinxeleza e a 

beleza  das ideas  e  dos  

métodos utilizados,  e 

aprender diso para 

situacións futuras. 

CMCCT 

CAA 

 

B1.5. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a organización 

de datos.  

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

B1.12. Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas, de 

xeito autónomo, realizando 

cálculos numéricos, alxébricos 

ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, 

recreando situacións 

MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos manualmente. 

 

Utiliza a calculadora ou 

outros programas de 

cálculo para achar valores 

numéricos.  Utiliza follas 

de cálculo para ordenar 

datos e realizar cálculos.  

 

CD 

CMCCT 
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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. 

matemáticas mediante 

simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións 

diversas que axuden á 

comprensión de conceptos 

matemáticos ou á resolución de 

problemas. 

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 

facer representacións gráficas de funcións con 

expresións alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

CMCCT 

 

MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas 

para explicar o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos 

Utiliza o programa GeoGebra 

para realizar cálculos e 

simulacións.  

CMCCT 

 

MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

Utiliza o programa GeoGebra 

para realizar cálculos e 

simulacións. 

CMCCT 

 

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 

Utiliza follas de cálculo para 

ordenar datos, realizar 

cálculos, elabora gráficas 

estatísticas e elabora 

conclusións.  

CMCCT 

 

B1.5. 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 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación de 

maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, 

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. 

MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais 

propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.), como resultado do proceso de procura, 

análise e selección de información salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para 

a súa discusión ou difusión. 

 

Elabora documentos dixitais 

para dar a coñecer e compartir 

o seu traballo. 

CD 

 

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 

aula. 

Utiliza os documentos 

dixitais como apoio na súa 

exposición ora 

CCL 

 

MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, recollendo a información 

Utiliza os medios 

tecnolóxicos no seu proceso 

de aprendizaxe e mellora. 

CD 

CAA 
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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. 

das actividades, analizando puntos fortes e débiles 

do seu proceso educativo, e establecendo pautas de 

mellora. 

  

Bloque 2. Números e álxebra 

B2.1. Estudo das matrices como 

ferramenta para manexar e operar con 

datos estruturados en táboas. 

Clasificación de matrices. 

B2.2. Operacións con matrices. 

B2.3. Rango dunha matriz. 

B2.4. Matriz inversa. 

B2.5. Método de Gauss. 

B2.6. Determinantes ata orde 3. 

B2.7. Aplicación das operacións das 

matrices e das súas propiedades na 

resolución de problemas en contextos 

reais. 

B2.1. Organizar información 

procedente de situacións do 

ámbito social utilizando a 

linguaxe matricial, e aplicar as 

operacións con matrices como 

instrumento para o tratamento da 

devandita información. 

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz 

información procedente do ámbito social para 

poder resolver problemas con maior eficacia. 

 

Resolve problemas 

dispoñendo a información en 

forma de matriz. 

CMCCT 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para 

representar datos facilitados mediante táboas e para 

representar sistemas de ecuacións lineais. 

Utiliza a linguaxe matricial 

axeitada para representar 

datos e para explicar o 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

CMCCT 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e 

aplica as propiedades destas operacións 

adecuadamente, de xeito manual e co apoio de 

medios tecnolóxicos. 

Realiza operacións con 

matrices.  Opera con 

determinantes e as súas 

propiedades e resolve os 

exercicios que se lle 

formulan.  Opera con 

sistemas de ecuacións e 

resolve os exercicios que se 

lle formulan aplicando o 

método máis axeitado. 

CMCCT 

 

B2.8. Representación matricial dun 

sistema de ecuacións lineais: 

discusión e resolución de sistemas de 

B2.2. Transcribir problemas 

expresados en linguaxe usual á 

linguaxe alxébrica e resolvelos 

MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as 

restricións indicadas nunha situación da vida real e 

o sistema de ecuacións lineais formulado (como 

Resolve ecuacións con 

determinantes.  Resolve 

problemas con ecuacións e 

CMCCT 
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ecuacións lineais (ata tres ecuacións 

con tres incógnitas). Método de 

Gauss. 

B2.9. Resolución de problemas das 

ciencias sociais e da economía. 

B2.10. Inecuacións lineais cunha ou 

dúas incógnitas. Sistemas de 

inecuacións. Resolución gráfica e 

alxébrica. 

B2.11. Programación lineal 

bidimensional. Rexión factible. 

Determinación e interpretación das 

solucións óptimas. 

B2.12. Aplicación da programación 

lineal á resolución de problemas 

sociais, económicos e demográficos. 

utilizando técnicas alxébricas 

determinadas (matrices, sistemas 

de ecuacións, inecuacións e 

programación lineal 

bidimensional), interpretando 

criticamente o significado das 

solucións obtidas. 

máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), 

resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para 

resolver problemas en contextos reais. 

sistemas de ecuacións 

aplicando o método máis 

axeitado.  Resolve 

inecuacións, inecuacións 

lineais e sistemas de 

inecuacións cunha e con dúas 

incógnitas. 

MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de 

programación lineal bidimensional para resolver 

problemas de optimización de funcións lineais que 

están suxeitas a restricións, e interpreta os 

resultados obtidos no contexto do problema. 

Utiliza a programación lineal 

para resolver problemas 

aplicando o método de 

resolución máis axeitado.  

.Obtén a rexión factible, os 

seus vértices e a solución 

óptima dos problemas de 

programación lineal 

CMCCT 

Bloque 3. Análise   

B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da 

continuidade en funcións elementais 

e definidas a anacos. 

 

B3.1. Analizar e interpretar 

fenómenos habituais das ciencias 

sociais de xeito obxectivo 

traducindo a información á 

linguaxe das funcións, e 

describilo mediante o estudo 

cualitativo e cuantitativo das súas 

propiedades máis características. 

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións 

problemas formulados nas ciencias sociais e 

descríbeos mediante o estudo da continuidade, 

tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

Resolve mediante funcións os 

problemas formulados nas 

ciencias sociais. 

CMCCT 

 

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións 

sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 

Calcula as asíntotas de 

funcións racionais, 

exponenciais e logarítmicas 

sinxelas. 

CMCCT 

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto 

dunha función elemental ou definida a anacos 

utilizando o concepto de límite. 

Identifica os límites das 

funcións no infinito, analiza 

as súas gráficas e realiza 

operacións con elas. Estuda e 

calcula os límites das 

funcións e resolve 

indeterminacións tendo en 

conta a súa continuidade ou 

descontinuidade segundo 

CMCCT 
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corresponda. 

Calcula o crecemento e 

decrecemento, os máximos e 

mínimos, a concavidade e 

convexidade e os puntos de 

inflexión das funcións 

mediante derivadas segundo 

corresponda. Identifica, 

estima e calcula o dominio, o 

percorrido, os puntos de 

cortes, o signo, a simetría, a 

periodicidade, a monotonía e 

a curvatura das funcións 

B3.2. Aplicacións das derivadas ao 

estudo de funcións polinómicas, 

racionais e irracionais sinxelas, 

exponenciais e logarítmicas. 

B3.3. Problemas de optimización 

relacionados coas ciencias sociais e a 

economía. 

B3.4. Estudo e representación gráfica 

de funcións polinómicas, racionais, 

irracionais, exponenciais e 

logarítmicas sinxelas a partir das súas 

propiedades locais e globais. 

B3.2. Utilizar o cálculo de 

derivadas para obter conclusións 

acerca do comportamento dunha 

función, para resolver problemas 

de optimización extraídos de 

situacións reais de carácter 

económico ou social e extraer 

conclusións do fenómeno 

analizado. 

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a 

expresión alxébrica a partir de datos relativos ás 

súas propiedades locais ou globais, e extrae 

conclusións en problemas derivados de situacións 

reais. 

Identifica derivadas e a súa 

interpretación xeométrica e 

calcula derivadas laterais e 

sucesivas tendo en conta a 

continuidade e derivabilidade 

das funcións e utilizando as 

distintas técnicas de   

derivación.  Representa 

funcións polinómicas, 

racionais, radicais, 

exponenciais, logarítmicas, 

definidas a anacos. 

CMCCT 

MACS2B3.2.2. Formula problemas de 

optimización sobre fenómenos relacionados coas 

ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado 

obtido dentro do contexto. 

Resolve problemas de 

optimización de funcións con 

aplicacións das derivadas. 

CMCCT 

 

B3.5. Concepto de primitiva. Integral 

indefinida. Cálculo de primitivas: 

propiedades básicas. Integrais 

inmediatas. 

B3.6. Cálculo de áreas: integral 

B3.3. Aplicar o cálculo de 

integrais na medida de áreas de 

rexións planas limitadas por rectas 

e curvas sinxelas que sexan 

doadamente representables, 

utilizando técnicas de integración 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao 

cálculo de integrais definidas de funcións 

elementais inmediatas. 

Identifica a función primitiva 

dunha función e calcula 

integrais de funcións 

elementais segundo 

corresponda.  Calcula 

integrais definidas mediante a 

CMCCT 
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definida. Regra de Barrow. inmediata. regra de Barrow. 

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral 

definida para calcular a área de recintos planos 

delimitados por unha ou dúas curvas. 

Identifica e calcula integrais 

definidas e calcula a área de 

espazos   limitados por 

curvas. 

CMCCT 

Bloque 4. Estatística e Probabilidade   

B4.1. Afondamento na teoría da 

probabilidade. Axiomática de 

Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante a 

regra de Laplace e a partir da súa 

frecuencia relativa.  

B4.2. Experimentos simples e 

compostos. Probabilidade 

condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

B4.3. Teoremas da probabilidade 

total e de Bayes. Probabilidades 

iniciais e finais, e verosimilitude dun 

suceso. 

 

B4.1. Asignar probabilidades a 

sucesos aleatorios en 

experimentos simples e 

compostos, utilizando a regra de 

Laplace en combinación con 

diferentes técnicas de reconto 

persoais, diagramas de árbore ou 

táboas de continxencia, a 

axiomática da probabilidade e o 

teorema da probabilidade total, e 

aplica o teorema de Bayes para 

modificar a probabilidade 

asignada a un suceso 

(probabilidade inicial) a partir da 

información obtida mediante a 

experimentación (probabilidade 

final), empregando os resultados 

numéricos obtidos na toma de 

decisións en contextos 

relacionados coas ciencias sociais. 

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos 

en experimentos simples e compostos mediante a 

regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 

axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de 

reconto. 

 

Utiliza a regra de Laplace en 

combinación con diferentes 

técnicas de conteo tendo en 

conta as propiedades da 

probabilidade. 

CMCCT 

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos 

a partir dos sucesos que constitúen unha partición 

do espazo mostral. 

Calcula probabilidades e 

opera con sucesos tendo en 

conta os sucesos do espazo 

mostral. 

CMCCT 

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun 

suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

 

Aplica o teorema de Bayes ou 

o teorema da probabilidade 

total para calcular 

probabilidades. 

CMCCT 

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación 

relacionada coa toma de decisións en condicións de 

incerteza en función da probabilidade das distintas 

opcións. 

Resolve problemas 

relacionados coa 

probabilidade e a 

probabilidade condicionada. 

CMCCT 

 

B4.4. Poboación e mostra. Métodos 

de selección dunha mostra. Tamaño e 

representatividade dunha mostra. 

B4.5. Estatística paramétrica. 

Parámetros dunha poboación e 

estatísticos obtidos a partir dunha 

mostra. Estimación puntual. 

B4.2. Describir procedementos 

estatísticos que permiten estimar 

parámetros descoñecidos dunha 

poboación cunha fiabilidade ou un 

erro prefixados, calculando o 

tamaño mostral necesario e 

construíndo o intervalo de 

confianza para a media dunha 

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha 

mostra a partir do seu proceso de selección. 

 

Recoñece os elementos da 

estatística e os distintos tipos 

de mostraxe. 

CMCCT 

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para 

a media, varianza, desviación típica e proporción 

poboacionais, e aplícao a problemas reais. 

Identifica as variables 

aleatorias, as distribucións 

discretas e continuas e 

calcúlaas. 

CMCCT 
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B4.6. Media e desviación típica da 

media mostral e da proporción 

mostral. Distribución da media 

mostral nunha poboación normal. 

Distribución da media mostral e da 

proporción mostral no caso de 

mostras grandes. 

B4.7. Estimación por intervalos de 

confianza. Relación entre confianza, 

erro e tamaño mostral. 

B4.8. Intervalo de confianza para a 

media poboacional dunha 

distribución normal con desviación 

típica coñecida. 

B4.9. Intervalo de confianza para a 

media poboacional dunha 

distribución de modelo descoñecido e 

para a proporción no caso de mostras 

grandes. 

poboación normal con desviación 

típica coñecida e para a media e 

proporción poboacional, cando o 

tamaño mostral é suficientemente 

grande. 

MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á 

distribución da media mostral e da proporción 

mostral, aproximándoas pola distribución normal 

de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao 

a problemas de situacións reais. 

Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante a 

distribución binomial ou 

normal.   

Determina distribucións da 

media, da proporción e da 

diferenza de medias segundo 

corresponda. 

CMCCT 

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un 

intervalo de confianza para a media poboacional 

dunha distribución normal con desviación típica 

coñecida. 

Constrúe intervalos de 

confianza. 
CMCCT 

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un 

intervalo de confianza para a media poboacional e 

para a proporción no caso de mostras grandes. 

 

Constrúe intervalos de 

confianza para a media, para 

a proporción e para a 

diferenza de medias. 

CMCCT 

MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun 

intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula 

cada un destes tres elementos, coñecidos os outros 

dous, e aplícao en situacións reais. 

Relaciona o erro e a confianza 

co cálculo dos intervalos de 

confianza. 

CMCCT 

B4.10. Identificación das fases e das 

tarefas dun estudo estatístico. 

Elaboración e presentación da 

información estatística. Análise e 

descrición de traballos relacionados 

coa estatística e o azar, interpretando 

a información e detectando erros e 

manipulacións. 

B4.3. Presentar de forma 

ordenada información estatística 

utilizando vocabulario e 

representacións adecuadas, e 

analizar de xeito crítico e 

argumentado informes estatísticos 

presentes nos medios de 

comunicación, na publicidade e 

noutros ámbitos, prestando 

especial atención á súa ficha 

técnica e detectando posibles 

erros e manipulacións na súa 

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias 

para estimar parámetros descoñecidos dunha 

poboación e presentar as inferencias obtidas 

mediante un vocabulario e representacións 

axeitadas. 

 

Utiliza as ferramentas 

necesarias para estimar 

parámetros descoñecidos 

dunha poboación e presentar 

as inferencias obtidas 

mediante un vocabulario e 

representacións axeitadas. 

CCL 

CMCCT 

 

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos 

dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

Identifica e analiza os 

elementos dunha ficha 

técnica nun estudo estatístico 

sinxelo. 

CMCCT 
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presentación e conclusións. MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e 

argumentado información estatística presente nos 

medios de comunicación e noutros ámbitos da vida 

cotiá. 

Recompila, organiza e analiza 

información estatística 

relevante de diversas fontes 

sobre o tema para completar 

os seus traballos, responder 

cuestións e expoñer a 

devandita información 

oralmente e/ou por escrito. 

CMCCT 

CSC 
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA: 

● Utilizar as matrices para organizar e codificar informacións. Operar con matrices.  

● Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo dúas ecuacións)  

● Empregar o método de Gauss para discutir e resolver, se procede, sistemas lineais. 

● Identificar as matrices que teñen inversa. Cálculo de matrices inversas de matrices cadradas (máximo 

orde tres). 

● Discutir e resolver sistemas de ecuacións cun máximo de tres incógnitas (non se considerarán sistemas 

dependentes dun parámetro). 

● Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e a economía que poidan 

resolverse mediante a formulación de sistemas de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas, 

interpretando as solucións nos termos do enunciado. 

● Interpretación e resolución gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais con dúas 

incógnitas 

● Transcribir problemas de Programación Lineal bidimensional expresados na linguaxe usual, e ligados 

a situacións reais, á linguaxe alxébrica e xeométrica. 

● Resolver problemas de Programación Lineal bidimensional que poidan ser tratados por métodos 

gráficos e/ou analíticos, analizando e interpretando as posibles solución. 

● Asociar certas formas de gráficas coa correspondente fórmula (lineais, afíns, cadráticos, exponenciais 

e logarítmicas). Sacar conclusións, a partir da gráfica, sobre o comportamento da magnitude 

representada. 

● Determinar para unha función o dominio, percorrido, descontinuidades, límites, asíntotas, … 

● Calcular límites das funcións antes citadas. Resolver indeterminacións de funcións racionais e 

irracionais cadráticas sinxelas. 

● Estudar a continuidade das funcións habituais. 

● Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretar o significado daquelas. 

● Determinar nunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analítica, os puntos onde é ou 

non derivable a devandita función. 

● Derivación de funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas. Regras de derivación (suma, 

produto e cociente). Composición de funcións  polinómicas, exponenciais e logarítmicas (regra da 

cadea). 

● Aplicacións da derivada: cálculo da taxa de variación instantánea (ritmo de crecemento, custo 

marxinal, ...), obtención da recta tanxente a unha curva nun punto e estudo local dunha función 

(crecemento, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión). 

● Representar graficamente funcións polinómicas, racionais e definidas a anacos,  a partir das súas 

propiedades locais e globais. 

● Formular e resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais relacionadas coas ciencias 

sociais e a economía, coa axuda do cálculo diferencial 

● Calcular a primitiva dunha función. Resolver integrais sinxelas 

● Calcular unha integral definida aplicando a regra de Barrow. 

● Calcular áreas de recintos delimitados por unha curva e os eixos ou comprendidos entre dúas curvas 

● Construír o espazo da mostra correspondente a un experimento aleatorio. Facer operacións con sucesos 

(unión, intersección, diferenza, suceso contrario, leis de De Morgan). Describir e interpretar sucesos. 

● Asignar probabilidades a través das frecuencias. Aplicar a regra de Laplace. Utilizar métodos de 

contabilización, diagramas de árbore e táboas de continxencia. 

● Calcular probabilidades de sucesos condicionados e de sucesos compostos. 

● Distinguir adecuadamente sucesos dependentes e independentes. 

● Aplicar o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes na resolución de exercicios. 

● Identificar se unha variable aleatoria é discreta ou continua. Calcular a función de probabilidade e a 

función de distribución dunha variable aleatoria discreta. 

● Calcular a función de densidade dunha variable aleatoria continua e achar a súa función de 

distribución. 

● Determinar se unha variable aleatoria segue unha distribución binomial e achar a súa función de 

probabilidade. 

● Calcular probabilidades e puntos en variables aleatorias binomiais por medio de táboas. 
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● Calcular probabilidades e puntos en variables aleatorias normais por medio de táboas. 

● Resolver problemas aplicando a aproximación da distribución binomial á normal. 

● Calcular os parámetros, media e desviación típica, dunha variable aleatoria coñecendo as 

probabilidades. 

● Calcular media e varianza mostral da media mostral. 

● Estimar parámetros da poboación a través das técnicas de mostraxe simple, determinando intervalos 

de confianza (para a media, a proporción e a diferenza de medias) discutindo os erros e tamaños das 

mostras. 

● Analizar de forma crítica os resultados obtidos na resolución dos problemas.
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MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 

INTRODUCIÓN  

A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe especialmente ao desenvolvemento da 

competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "competencia matemática 

e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas 

a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre 

analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a modelización 

e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros, formular outros 

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

argumentación e a resolución da situación de partida. 

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

distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar coñecementos de 

forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas solucións ou asociacións non 

convencionais ao problema investigado; e os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, 

vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións 

transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a de comunicación 

lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a de aprender a 

aprender, ao desenvolver a capacidade de abstraer e simplificar; a de sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, á medida que se vai 

resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir 

de apoio á resolución do problema, a comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 

social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a de conciencia e 

expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base 

matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe destas 

competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe 

cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, 

asumindo responsabilidades e aceptando erros. Unha metodoloxía baseada na resolución de problemas faise 

imprescindible para desenvolver capacidades como a comprensión e o emprego de diferentes linguaxes 

matemáticas, a análise de datos, a formulación, a comprobación e a aceptación ou o rexeitamento de 

hipóteses, o deseño, o emprego e o contraste de estratexias, a toma de decisións, etc. Ademais, é resolvendo 

problemas que traten situacións reais onde os conceptos e os métodos estatísticos e numéricos empregados 

amosan tanto a súa potencia como a súa relevancia. 

O coñecemento dos contidos que se propoñen e dalgunhas das múltiples aplicacións que a estatística 

ten no mundo biolóxico, físico, económico, histórico, xeográfico, social ou político proporciónalles aos/ás 

estudantes as bases para abordar estudos posteriores. Así mesmo, cos coñecementos adquiridos a través desta 

materia pódense analizar diversas situacións cotiás ou as informacións que, revestidas dun formalismo 

estatístico, aparecen nos medios, contribuíndo á formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns e 

cidadás con autonomía e criterio propio, e achegándoos/as ás técnicas necesarias para alcanzar un 

coñecemento máis profundo da complexidade do mundo.  

 

OBXECTIVOS XERAIS 

● Comprender e aplicar os conceptos, procedementos e métodos estatísticos e numéricos na análise e no 

modelado de situacións. 

● Relacionar a estatística e a probabilidade coas outras áreas do saber, valorando as achegas que se fan 

entre elas para o seu respectivo desenvolvemento. 
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● Levar a cabo investigacións que requiran a elaboración de series de datos e a transcrición a táboas, 

diagramas e gráficas como un modo de organizalos e de interpretalos, identificando posibles modelos 

aos que se axusten e formulando novas cuestións. 

● Empregar os coñecementos estatísticos adquiridos para analizar os datos e informacións que aparecen 

en diferentes ámbitos, así como na toma de decisións. 

● Valorar actitudes asociadas ao traballo matemático como a análise crítica das afirmacións, o 

cuestionamento das ideas intuitivas, a necesidade de verificación, a busca dunha medida da incerteza ou 

a precisión no uso da linguaxe estatística. 

● Utilizar os métodos numéricos na resolución de problemas contextualizados, tendo en conta a precisión 

requirida de acordo coa situación formulada e valorando a necesidade de verificación e de interpretación 

dos resultados. 

● Empregar os actuais recursos tecnolóxicos para obter e procesar información, facilitar a comprensión 

de conceptos e propiedades matemáticas, realizar cálculos e representacións gráficas e servir como 

ferramenta na resolución de problemas. 
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CONCRECIÓN POR ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

   UNIDADE 1. INICIACIÓN Á ESTATÍSTICA 

 

1. TEMPORALIZACIÓN: 2  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● Obter e interpretar os datos estatísticos dunha distribución unidimensional, efectuando representacións adecuadas. 

● Distinguir entre poboación e mostra. 

 

 3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Introdución histórica. Poboación e 

mostra.  

− Caracteres e variables estatísticas. 

− Elección da mostra.  

− Agrupación de datos.  

− Frecuencias absolutas e relativas. 

− Frecuencias absolutas e relativas 

acumuladas 

− Representación gráfica: 

histogramas, diagramas de 

sectores,... 

− Diagramas de talos e follas. 

 

1.Resumir nunha táboa de frecuencias unha 

serie de datos estatísticos e facer un gráfico 

adecuado para o seu visualización 

 

1.1 Constrúe unha táboa de frecuencias de datos illados e 

represéntaos mediante un diagrama de barras. 

1.2 Dado un conxunto de datos e a suxestión de que vos agrupe en 

intervalos, determina unha posible partición do percorrido, constrúe 

a táboa e representa graficamente a distribución. 

1.3 Dado un conxunto de datos, recoñece a necesidade de agrupalos 

en intervalos e, en consecuencia, determina unha posible partición 

do percorrido, constrúe a táboa e representa graficamente a 

distribución 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEE 

2. . Coñecer os parámetros estatísticos media e 

desviación típica , calculalos a partir dunha 

táboa de frecuencias e interpretar o seu 

significado 

. 2.1 Obtén os valores da media e a desviación típica a partir dunha 

táboa de frecuencias (de datos illados ou agrupados) e utilízaos para 

analizar características da distribución. 

2.2 Coñece o coeficiente de variación e válese del para comparar 

as dispersións de dúas distribucións 
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 UNIDADE 2. MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN E POSICIÓN 

 

1. TEMPORALIZACIÓN: 2  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● Obter e interpretar os parámetros estatísticos dunha distribución unidimensional, efectuando representacións adecuadas. 

● Obter e interpretar as diferentes medidas de posición dunha distribución unidimensional, efectuando representacións adecuadas. 

3.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Parámetros de centralización: 

media, mediana e moda. 

− Parámetros de dispersión: rango, 

varianza, desviación típica. 

− Utilización conxunta de media e 

desviación típica. 

− Medidas de posición: cuartís, decís, 

percentís. 

 

● 1. Coñecer os parámetros estatísticos, 

calculalos a partir dunha táboa de frecuencias 

e interpretar o seu significado 

 

 

●  

2.1 Obtén os valores da media, mediana e a desviación típica a partir 

dunha táboa de frecuencias (de datos illados ou agrupados) e 

utilízaos para analizar características da distribución 

2.2 Comprende a relación entre media e desviación típica 

2.3 Coñece o coeficiente de variación e válese del para comparar as 

dispersións de dúas distribucións 

2.4 Coñece e sabe calcular outras medidas de posición: cuartís, 

decís, percentís  

 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEE 

  
 

  

 

  

 UNIDADE 3. CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
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1. TEMPORALIZACIÓN: 3  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● Identificar nun experimento aleatorio: espazo mostral, suceso, suceso seguro e suceso imposible. 

● Realizar operacións con sucesos mediante as súas propiedades. 

● Recoñecer e utilizar a probabilidade e as  súas propiedades. 

● Calcular probabilidades de forma experimental ou usando a regra de Laplace. 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Experimentos aleatorios. Espazo    

mostral 

− Suceso aleatorio 

− Distintos tipos de sucesos 

− Operacións con sucesos 

− Sistema completo de sucesos 

− Experimentos compostos 

− Lei dos grandes números. Idea 

intuitiva de probabilidade 

− Definición clásica de probabilidade. 

− Definición axiomática de 

probabilidade. Propiedades 

− Probabilidade da unión de sucesos 

 

1. Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e 

a probabilidade asociada a eles, así como as 

súas operacións e propiedades 

 

 

 

 

1.1 Determina o espazo mostral dun experimento aleatorio. 

1.2 Realiza operacións con sucesos, utilizando as súas propiedades. 

1.3 Expresa mediante operacións con sucesos un enunciado 

1.4 Aplica as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun 

suceso a partir das probabilidades doutros.  

1.5 Usar a definición de probabilidade e calcular probabilidades coa 

regra de Laplace en contextos de equiprobabilidade 

 

 

CAA 

 

SIEE 

 

UNIDADE 4. PROBABILIDADE CONDICIONADA 
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1. TEMPORALIZACIÓN: 3  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● Resolver problemas de probabilidade condicionada. 

● Recoñecer problemas de probabilidade composta, distinguindo se os sucesos son dependentes ou independentes, e resolvelos. 

● Determinar a probabilidade dun suceso, aplicando o teorema de probabilidade total. 

● Aplicar o teorema de Bayes na resolución de problemas onde aparezan probabilidades «a posteriori». 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Probabilidade condicionada. 

− Sucesos dependentes e 

independentes. 

− Probabilidade composta. 

− Probabilidade total 

− Probabilidade a posteriori. Teorema 

de Bayes. 

 

1. Coñecer os conceptos de probabilidade 

condicionada, dependencia e 

independencia de sucesos, probabilidade 

total e probabilidade “a posteriori”, e 

utilizalos para calcular probabilidades. 

2.1. Aplica os conceptos de probabilidade condicionada e 

independencia de sucesos para achar relacións teóricas entre 

eles.  

2.2. Calcula probabilidades expostas mediante enunciados que 

poden dar lugar a unha táboa de continxencia. 

 2.3. Calcula probabilidades totais ou “a posteriori” utilizando un 

diagrama en árbore ou as fórmulas correspondentes. 

 

 

CAA 

 

SIEE 

 

CCL 

 

 

 UNIDADE 5. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 

 

1. TEMPORALIZACIÓN: 3  SEMANAS 
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2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

● Tomar decisións ante situacións que se axusten a unha distribución binomial. 

● Determinar a función de distribución binomial e recoñecer o significado dos seus parámetros. 

● Asignar probabilidades a sucesos utilizando a distribución binomial. 

● Calcular probabilidades en distribucións binomiais por cálculo directo ou usando táboas estatísticas 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Variables aleatorias. 

− Función de probabilidade. 

− Media e varianza dunha variable 

aleatoria discreta. 

− Idea intuitiva de distribución 

binomial. 

− Variable aleatoria da distribución 

binomial ou de Bernoulli. 

− Función de probabilidade. 

− Media e varianza da distribución 

binomial. 

 

1. Coñecer as distribucións de 

probabilidade de variable discreta e obter 

os seus parámetros 

 

1. 1.1. Constrúe a táboa dunha distribución de probabilidade de variable 

discreta e calcula os seus parámetros µ e σ. 

 

 

 

CAA 

 

SIEE 

 

CCL 

 

2. Coñecer a distribución binomial, 

utilizala para calcular probabilidades e 

obter os seus parámetros. 

 

2.1. Recoñece se una certa experiencia aleatoria pode ser descrita ou 

non mediante unha distribución binomial identificando nela n e p. 

2.2. Calcula probabilidades nunha distribución binomial e acha os seus 

parámetros. 

 

 

 UNIDADE 6. DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 

1. TEMPORALIZACIÓN: 3  SEMANAS 
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2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Interpretar o significado da campá de Gauss e do área limitada pola curva da súa función de densidade. 

● Tipificar un valor dunha variable aleatoria que segue unha distribución normal. 

● Aplicar a táboa N(0, 1) no cálculo de probabilidades dunha variable que segue unha distribución normal. 

● Asignar probabilidades a sucesos utilizando a distribución normal. 

● Aproximar unha distribución binomial mediante unha normal. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Idea intuitiva de distribución de 

probabilidade continua. 

− Función de densidade. 

− Distribución normal. 

− Variable aleatoria da distribución 

normal. 

− Función de densidade. 

− Distribución normal estándar. 

− Tipificación da variable. 

− Aproximación da binomial pola 

normal. 

1. Coñecer as distribucións de 

probabilidade de variable continua. 

1.1. Interpreta a función de probabilidade (ou función de densidade) 

dunha distribución de variable continua e calcula ou estima 

probabilidades a partir dela. 

 

 

CCL 

 

CAA 

 

SIEE 

 

CD 

2. Coñecer a distribución normal, 

interpretar os seus parámetros e utilizala 

para calcular probabilidades. 

 

2.1. Manexa con destreza a táboa da N (0, 1) e utilízaa para calcular 

probabilidades. 

2.2. Coñece a relación que existe entre as distintas curvas normais e 

utiliza a tipificación da variable para calcular probabilidade 

2.3. Obtén un intervalo centrado na media ao que corresponda unha 

probabilidade previamente determinada  nunha distribución N (µ, 

σ). 

 

3. Coñecer as características da 

distribución binomial B (n, p), a 

obtención dos parámetros µ, σ e a súa 

similitude cunha normal N (np,√ npq)  

cando n · p ≥ 5. 

3.1. Dada unha distribución binomial recoñece a posibilidade de 

aproximala por unha normal, obtén os seus parámetros e calcula 

probabilidades a partir 

 

 
UNIDADE 6. MOSTRAXE 
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1. TEMPORALIZACIÓN: 4  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Distinguir entre poboación e mostra. 

● Distinguir entre parámetros de poboacións e estatísticos de mostras. 

● Seleccionar unha mostra utilizando unha mostraxe aleatoria simple ou sistemática. 

● Extraer mostras dunha poboación utilizando unha mostraxe aleatoria sistemática. 

● Determinar as mostras nunha mostraxe aleatoria estratificada con afixación igual ou con afixación proporcional. 

● Aplicar as técnicas de mostraxe por conglomerados nunha poboación. 

● Obter e interpretar os datos da mostraxe dunha distribución, efectuando representacións adecuadas. 

● Determinar estimadores puntuais para a media poboacional e a proporción poboacional. 

 

 

 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 
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− Poboación e mostra. 

− Parámetros poboacionais e 

estatísticos dunha mostra. 

− Mostraxe probabilística. 

− Mostraxe aleatoria simple. 

− Sección da mostra na mostra 

aleatoria simple. 

− Outros tipos de mostraxes 

probabilísticas. 

− Mostra aleatoria. Estatístico. 

− Esperanza e varianza da media 

mostral. 

− Distribucións dunha mostra.  

− Distribución da media mostral 

dunha poboación normal. 

− Teorema central do límite. 

− Distribución da proporción. 

Coñecer o papel das mostras, as súas 

características, o proceso da mostraxe e 

algúns dos distintos modos de obter 

mostras aleatorias (sorteo, sistemático, 

estratificado). 

 

1.1. Identifica cando un colectivo é poboación ou é mostra, razoa por 

que se debe recorrer a unha mostra nunha circunstancia concreta, 

comprende que unha mostra ha de ser aleatoria e dun tamaño 

adecuado ás circunstancias da experiencia. 

1.2. Describe, calculando os elementos básicos, o proceso para realizar 

unha mostraxe por sorteo, sistemático ou estratificado. 

 

 

CCL 

 

CAA 

 

SIEE 

 

CD 

Coñecer, comprender e aplicar as 

características da distribución da media e 

a proporción mostrais unha mostra 

2.1. Describe a distribución da media e dunha proporción dunha mostra  

 

UNIDADE 7. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

1. TEMPORALIZACIÓN: 4  SEMANAS 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

● Calcular intervalos de confianza para a media. 

● Calcular intervalos de confianza para a proporción e a diferencia de medias. 

● Expor e resolver problemas da vida cotiá mediante intervalos de confianza. 

● Estimar parámetros de poboacións mediante intervalos de confianza partindo de mostras representativas. 

● Estimar proporcións de poboacións mediante intervalos de confianza partindo de mostras representativas. 

 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 
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Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Tipos de estimación. 

− Estimación puntual. 

− Estimadores puntuais: media 

mostral e proporción mostral. 

− Tipos de estimadores. 

− Intervalo de confianza. 

− Intervalo de confianza para a 

media dunha poboación normal da 

que non se coñece a varianza. 

− Intervalo de confianza para a 

proporción e para a diferencia de 

medias. 

− Intervalo de confianza para a 

varianza dunha  poboación 

normal. 

− Tamaño da mostra para a 

estimación da media. 

− Tamaño da mostra para a 

estimación da proporción. 

 

1 Coñecer e aplicar o teorema central do 

límite para describir o comportamento das 

medias das mostras dun certo tamaño 

extraídas dunha poboación de 

características coñecidas. 

 

 

 

 

1.1. Describe a distribución das medias mostrais 

correspondentes a unha poboación coñecida (con n 

≥ 30 ou ben coa poboación normal), e calcula 

probabilidades relativas a elas. 

1.2. Acha o intervalo característico correspondente ás medias de certo 

tamaño extraídas dunha certa poboación e correspondente a unha 

probabilidade. 

1.3 Obtén intervalos de confianza para a media, a proporción e a 

diferencia de medias 

 

 

 

CCL 

 

CAA 

 

SIEE 

 

CD 

2. Coñecer, comprender e aplicar a 

relación que existe entre o tamaño da 

mostra, o nivel de confianza e o erro 

máximo admisible na construción de 

intervalos de confianza para a media e par 

a proporción.  

3.1. Constrúe un intervalo de confianza para a media coñecendo a media 

mostral, o tamaño da mostra e o nivel de confianza. 

3.2. Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se 

coñecen demais elementos do intervalo. 

3.3 Para unha certa probabilidade, acha o intervalo característico 

correspondente das proporcións en mostras dun certo tamaño.  

 3.Coñecer, comprender e aplicar a 

relación que existe entre o tamaño da 

mostra, o nivel de confianza e o erro 

máximo admisible na construción de 

intervalos de confianza para proporcións 

e probabilidades. 

3.1 Constrúe un intervalo de confianza para a proporción (ou a 

probabilidade) coñecendo unha proporción mostral, o tamaño da mostra 

e o nivel de confianza 

3.2. Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se 

coñecen os demais elementos do intervalo. 

 

 UNIDADE 8. CONTRASTE DE HIPÓTESES 

1. TEMPORALIZACIÓN: 2  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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● Realizar contrastes de hipóteses para a media, a proporción e a diferencia de medias. 

● Expor e resolver problemas da vida cotiá mediante contrastes de hipóteses. 

● Explica os erros de tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste. 

● Empregar os actuais recursos tecnolóxicos para obter e procesar información, facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 

matemáticas, realizar cálculos e representacións gráficas e servir como ferramenta na resolución de problemas 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 
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− Decisións estatísticas. 

− Probas de hipóteses para a 

proporción e a media. 

− Hipótese nula. Hipótese 

alternativa. 

− Erros de aceptación e 

rexeitamento. 

− Proba de hipóteses para a 

varianza dunha poboación 

normal. 

− Probas para o axuste. 

− Distribución e intervalo de 

confianza para a diferencia de 

medias.. 

− Proba de hipóteses para unha 

diferencia de medias. 

− Hipóteses estatísticas. Cálculo 

das rexións de aceptación e 

rexeitamento nun contraste de 

hipóteses, e formulación da 

regra de decisión. 

− Contrastes de hipóteses 

bilaterais e unilaterais. 

− Contrastes de hipóteses para a 

media, a proporción e a 

diferencia de medias. 

− Erros de tipo I e II. Nivel de 

significación. Potencia dun 

contraste.  

    1.Realizar contrastes de hipóteses bilaterais 

e unilaterais para a media, para a 

proporción, e para a diferencia de medias e 

interpreta correctamente o resultado 

obtido. 

 

1.1 Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, 

formula as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende 

os erros de tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación 

e a potencia do contrate.  

 

 

 

CCL 

 

CAA 

 

SIEE 

 

CD 
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 UNIDADE 9. PROGRAMACIÓN LINEAL 

1. TEMPORALIZACIÓN: 2  SEMANAS 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

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

● Transcribir problemas de Programación Lineal bidimensional expresados na linguaxe usual, e ligados a situacións reais, á linguaxe 

alxébrica e xeométrica 

● Resolver problemas de Programación Lineal bidimensional que poidan ser tratados por métodos gráficos e/ou analíticos, analizando e 

interpretando as posibles solución 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 

(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. C. Clave 

− Inecuacións lineais cunha ou 

dúas incógnitas. Sistemas de 

inecuacións. Resolución gráfica 

e alxébrica. 

 

− Programación lineal 

bidimensional. Rexión Factible. 

Determinación e interpretación 

das solucións óptimas. 

 

    1. Transcribir problemas expresados en 

linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 

resolvelos utilizando técnicas alxébricas 

determinadas , (inecuacións e 

programación lineal bidimensional), 

interpretando criticamente o significado 

das solucións obtidas. 

1.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha 

situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado 

(como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos 

casos que sexa posible e aplícao para resolver problemas en 

contextos reais. 

 

1.2.Aplica as técnicas gráficas de programación lineal 

bidimensional para resolver problemas de optimización de 

funcións lineais que están suxeitas a restricións, e interpreta o 

resultado obtido no problema 

 

 

 

CCL 

 

CMCT 

 

CSC 
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− Aplicación da programación 

lineal á resolución de problemas 

sociais, económicos e 

demográficos. 

 

CAA 

 

SIEE 

 

CD 



IES A SARDIÑEIRA 

CURSO 2021-2022 

 

246 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. ADAPTACIÓN A POSIBLES 
ESCENARIOS (Semipresencialidade, Ensino a distancia) 

 

● E.S.O. 

O enfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, prescindindo do formalismo lóxico na 

meirande parte das exposicións, agás nos casos nos que coincide coa intuición. Compre coidar 

especialmente o tecido de interrelacións temáticas tanto explicitandoo a posteriori como dándolle ós 

alumnos oportunidade de descubrilo por si mesmos nos exemplos concretos. Isto reflectirase tamén na 

formulación de exercicios e problemas, sexan a realizar durante a clase ou dentro das probas de avaliación 

As esixencias de memorización serán só as imprescindibles, o que é algo moi distinto das rutinas 

operativas e da aplicación de conceptos, que compre automatizar, é dicir, constituír en linguaxe adquirida, 

manexada con soltura comparable á linguaxe ordinaria, en canto significa adquisición de estruturas 

matemáticas básicas: nocións como multiplicación-división, proporcionalidade, semellanza, proxección, 

compoñente, área, volume... medida en xeral, e relacións entre eles. 

O repaso dos coñecementos máis elementais farase de forma que os alumnos teñan ocasión de percibir e 

expresar as relacións e propiedades que ata agora quizás simplemente manexaban. Este é o motivo de 

deterse especialmente no repaso do número racional, na relación entre sistema métrico, sistema de 

numeración, números decimais, entre produto-cociente, fraccións e proporcionalidade, etc. O obxectivo 

de relacionar os contidos coas súas aplicacións aconsella tamén dar o bloque  de xeometría en paralelo, 

establecendo todas as relacións posibles co bloque de cálculo. 

 

Todo o material usado na aula (explicacións, exercicios correxidos, vídeos explicativos...) estará desde o 

primeiro día dispoñible puntualmente na aula virtual, para así poder pasar rapidamente das clases 

presenciais ás semipresenciais ou non presenciais caso de ser necesario. En caso de clase non presencial 

tentaríase dar clases por videoconferencia ademáis de seguir a asignatura pola aula virtual no horario 

correspondente á asignatura. 

 

 

 
 

● BACHARELATO 

 

 No desenvolvemento das clases empregaranse por parte do profesorado os métodos pedagóxicos mais 

axeitados para a súa actividade: explicacións orais ou a través dos recursos multimedia correspondentes, 

de xeito que se impulse o traballo ben feito, o esforzo, a autonomía persoal, o traballo cooperativo, 

elaboración de proxectos que sexan obxecto de exposición e debate entre o alumnado, unha formación en 

valores democráticos que prepare ao alumnado para a resolución pacífica de conflitos, o respecto pola 

diversidade, o rexeitamento da violencia de xénero e, en definitiva, que estea preparado para pertencer a 

unha cidadanía democrática. 

As propostas metodolóxicas para o desenvolvemento desta materia son as seguintes: 

Breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai. 

Desenvolvementos concisos. 

Procedementos moi claros. 

Utilizar situacións próximas ao alumnado que posibiliten a identificación e comprensión dos problemas 

e posteriores solucións. 

Resolución de problemas en situacións e contextos distintos aos propostos previamente. 

Uso de materiais e procedementos de resolución variados. 
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Uso das tecnoloxías da información e comunicación, ferramentas de cálculo, simulación, contraste, 

aproximación e estimación ou calquera outra que favoreza o proceso de abstracción.  

Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como as solucións estéticas 

e creativas. 

Fomentar o traballo en equipo promovendo a disertación e a análise rigorosa. 

 

 

 

Todo o material usado na aula (explicacións, exercicios correxidos, vídeos explicativos...) estará desde o 

primeiro día dispoñible puntualmente na aula virtual, para así poder pasar rapidamente das clases 

presenciais ás semipresenciais ou non presenciais caso de ser necesario. En caso de clase non presencial 

tentaríase dar clases por videoconferencia ademáis de seguir a asignatura pola aula virtual no horario 

correspondente á asignatura. 

 

 

 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

1º ESO: Libro do Alumno. Editorial Vicens Vives . 

 

2º ESO: Libro do Alumno. Editorial Vicens Vives. 

 

3º ESO PMAR: Libro do Alumno. Editorial Editex. 

 

3º ESO: Libro do Alumno. Editorial Vicens Vives. 

 

4º ESO: Libro do Alumno. Editorial Vicens Vives. 

 

BACHARELATO 

 
Matemáticas I. Libro de texto. Editorial Vicens Vives 

 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais  I. Libro de texto. Editorial Santillana 

 

Matemáticas II. Libro de texto Editorial Santillana 

 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais  II. Libro de texto. Editorial Santillana 

  

Métodos Estatísticos e Numéricos. Non se recomenda libro de texto. 

 

 Recursos Didácticos 

Recursos dixitais proporcionados pola Editorial Vicens Vives 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e 

complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema. 

Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os coñecementos 

previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas. 

Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación 

permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos importantes. 

Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico para a 

Educación Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o nivel de logro de cada un dos Estándares de 

Aprendizaxe acadado polos alumnos. 
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Pizarra dixital 

Calculadora. Permitirase o uso da calculadora a partir do 2º trimestre de 3º E.S.O. En cursos inferiores 

considerase que o alumno necesita adquirir unha destreza de cálculo que aínda non posúe, por iso o seu 

uso na aula e nos exames será puntual e extraordinario. En PMAR si está indicado o uso da calculadora o 

mesmo que nos exames de pendentes de 3º ESO ou cursos superiores. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

ADAPTACIÓN A POSIBLES ESCENARIOS (Semipresencialidade, Ensino a distancia) 

 

Para desenvolver adecuadamente a avaliación dos estándares  de aprendizaxe dos alumnos/as seguiranse 

os seguintes procedementos e utilizaranse  os seguintes instrumentos : 

 

1º,  2º E.S.O. 

 
● Observación do traballo diario do alumnado. 

A observación do que ocorre na aula día a día é unha labor fundamental do profesorado pois non todas as 

persoas se enfrontan do mesmo xeito a situacións matemáticas. Estes aspectos contarán un 20% da nota 

de cada avaliación. O profesorado estará atento aos aspectos máis relevantes (dificultades, erros, 

progresos...) do traballo de cada alumno/a. 

   

Debido á situación pola pandemia COVID non parece aconsellable a cercanía física entre profesor e 

alumno.Poderá usarse a aula virtual e o teléfono móvil do alumno para o control de deberes, traballo na 

aula e a resolución de dudas particulares de cada alumno, fotografiando éste o traballo e enviandolo no 

momento á profesor/a.   

 

 

Probas escritas ou orais. 

Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final de adquisición de conceptos e 

procedementos. 

Faranse un mínimo de tres probas por cada avaliación. A materia será acumulativa ao longo da avaliación 

de maneira que no último exame entrará toda a materia impartida ata ese momento En cada avaliación, a 

media aritmética das calificacións das probas escritas ou orais suporá o 80% da nota final da mesma, de 

modo que xunto coas notas obtidas polo traballo e participación na aula descritas no parágrafo anterior 

(20%) formarán a nota final.  

Pasada a avaliación farase un exame de recuperación para aqueles alumnos que non acadaron o aprobado. 

A final de curso, un alumno que teña unha avaliación suspensa deberá realizar un exame de recuperación 

desa avaliación. Se un alumno ten máis dunha avaliación suspensa, deberá de realizar un exame global da 

materia. A nota final será a nota media das tres avaliacións. 

No caso de ter ensino non presencial o profesor fara probas telemáticas aos alumnos. 

 

3º E.S.O. 

 
● Observación do traballo diario do alumnado. 

A observación do que ocorre na aula día a día é unha labor fundamental do profesorado pois non todas as 

persoas se enfrontan do mesmo xeito a situacións matemáticas. Estes contidos actitudinais contarán un 

20% da nota de cada avaliación. (traballo de clase,  traer os deberes feitos,  caderno de aula,  participación 

en clase).O profesorado estará atento aos aspectos máis relevantes (dificultades, erros, progresos,...) do 

traballo de cada alumn@. 

Debido á situación pola pandemia COVID non parece aconsellable a cercanía física entre profesor e 

alumno. Poderá usarse a aula virtual e o teléfono móvil do alumno para o control de deberes, traballo na 
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aula e a resolución de dudas particulares de cada alumno, fotografiando éste o traballo e enviandolo no 

momento á profesora.   

 

 

 

● Probas escritas ou orais. 

Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final de adquisición de conceptos e 

procedementos.. Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación ( polo menos un parcial 

e un exame final no que entrará toda a materia impartida desde o comezo da avaliación ata ese momento). 

O exame final terá un peso do 60% da nota das probas escritas e o 40% restante corresponderá aos exames 

parciais. A nota de cada avaliación será o 80% a nota obtida nas probas escritas e o 20% as notas obtidas 

no traballo e participación na aula descritas no parágrafo anterior. 

 

Pasada a avaliación farase un exame de recuperación para aqueles alumnos que non acadaron o 

aprobado. 

 

A nota final será a nota media das tres avaliacións. Se o alumno non acada a cualificación mínima de 5, 

se so ten unha avaliación suspensa deberá realizar un exame de recuperación desa avaliación e se ten máis 

dunha avaliación suspensa deberá realizar un exame global da materia. 

 

No caso de ter ensino non presencial o profesor fara probas telemáticas aos alumnos mediante a plataforma 

webex, outra plataforma virtual  ou a través da  aula virtual usada ao longo do curso en función do seu 

criterio. 

 

 

 

4º E.S.O. e 1º BACHARELATO 

  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
● Observación do traballo diario do alumnado. 

A observación do que ocorre na aula día a día é unha labor fundamental do profesorado pois non todas as 

persoas se enfrontan do mesmo xeito a situacións matemáticas. Estes contidos actitudinais contarán un 

10% da nota de cada avaliación. O profesorado estará atento aos aspectos máis relevantes (dificultades, 

erros, progresos,...) do traballo de cada alumno/a tendo en conta: 

O interese demostrado polo alumno/a cara á asignatura. 

A actitude do alumno/a. 

O grao de participación na clase. 

A colaboración prestada polo alumno/a tanto ao profesor/a coma aos seus compañeir@s. 

Debido á situación pola pandemia COVID non parece aconsellable a cercanía física entre profesor e 

alumno. Poderá usarse a aula virtual e o teléfono móvil do alumno para o control de deberes, traballo na 

aula e a resolución de dudas particulares de cada alumno, fotografiando éste o traballo e enviandolo no 

momento á profesora.   

   

 

 

 

● Probas escritas ou orais. 

 

Realizaranse polo menos dúas probas escritas en cada avaliación e que xunto coas notas obtidas polo 

traballo e participación na aula, formarán a nota da avaliación 

Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación ( polo menos un parcial e un exame final 

no que entrará toda a materia impartida desde o comezo da avaliación ata ese momento). O exame final 
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terá un peso do 60% da nota das probas escritas e o 40% restante corresponderá aos exames parciais. A 

nota de cada avaliación será o 90% a nota obtida nas probas escritas e o 10 % as notas obtidas no traballo 

e participación na aula descritas no parágrafo anterior. 

 

A nota final será a nota media das tres avaliacións en 4º E.S.O. e 1º de Bacharelato. 

 

A final de curso, se un alumno non acada a cualificación mínima de 5, se só ten unha avaliación suspensa 

poderá realizar un exame de recuperación desa avaliación e se  ten máis dunha avaliación suspensa, deberá 

de realizar un exame global da materia. 

 

A cualificación final dos alumnos que realicen a recuperación dunha avaliación será a media das tres 

avaliacións sustituíndo a avaliación suspensa polo 80% da nota obtida no exame de recuperación e un 

20% da nota que tiña previamente nesa avaliación.  

 

 

A cualificación final dos alumnos que realicen o exame global de toda a materia será o 80% da nota obtida 

no exame de recuperación e un 20% da nota que tiña previamente de media do curso. Se a nota obtida 

deste xeito fose inferior a 5 e o exame global de recuperación fose superior ou igual a 5, a nota final será 

un 5. 

 

No caso de ter ensino non presencial o profesor fara probas telemáticas aos alumnos mediante a plataforma 

webex, meet ou outra plataforma ou tamén a través da  aula virtual usada ao longo do curso en función 

do seu criterio. 

 

 

2º BACHARELATO 

 

En  Matemáticas II  e en Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II a avaliación realizarase do seguinte 

xeito: 

- En cada avaliación realizaranse como mínimo dúas probas escritas, polo menos un exame parcial e un 

examen global no entrará toda a materia estudada desde o inicio de curso ata esa data. Os parciais 

feitos suporán un 30% da nota da nota das probas escritas  e o exame global terá un peso do 70% da 

nota das probas escritas. A nota de avaliación será o 90% das probas escritas e o 10% da cualificación 

corresponderá ao traballo do alumna na aula, a participación na aula, a realización de tarefas 

encomendas,... 

- A cualificación final do alumno obterase mediante a media ponderada das cualificación das tres 

avaliacións cos seguintes pesos: 

   

 . 1ª Avaliación : 20% 

 . 2ª Avaliación:  35% 

 . 3ª Avaliación: 45% 

- Se un alumno aprobase a terceira avaliación e obtivese unha cualificación inferior a 5 mediante o 

proceso descrito, se lle outorgará unha cualificación final de 5. 

- Aquel alumnado que non acade un 5 poderá presentarse a un exame final de toda a materia e en caso 

de aprobalo terá a cualificación final de 5. 

 

 

 

En Métodos Estatísticos e Numéricos farase un exame de cada dous temas e a nota de contidos será a 

media aritmética de todas as notas obtidas ao longo da avaliación. e será un 90% da cualificación obtida 

na avaliación que xunto coas notas obtidas polo traballo e participación na aula (10%) , formarán a nota 
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final. Na terceira avaliación farase unha única proba escrita dos temas 9 e 10. A cualificación será o 100% 

da nota obtida no exame. 

A cualificación global na asignatura será un 10% o traballo de aula e un 90% as notas obtidas ao longo 

do curso (35% 1ª avaliación; 35% 2ª avaliación; 30% 3ª avaliación). 

Se un alumno non acada a cualificación mínima (5) deberá de realizar un exame global da materia. 

 

En tódolos casos, no caso de ter ensino non presencial o profesor far probas telemáticas aos alumnos 

mediante a plataforma webex ou outra plataforma virtual, ou tamén a través da  aula virtual usada ao 

longo do curso en función do seu criterio. 

 
Para desenvolver adecuadamente a avaliación dos estándares  de aprendizaxe dos alumnos/as seguiranse 

os seguintes procedementos e utilizaranse  os seguintes instrumentos : 

 
 

  

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

 Cada profesor fará unha reflexión sobre os seguintes puntos: 

- Planificación 

- Motivación do alumnado 

- Desenvolvemento do ensino 

- Proceso de ensino e a práctica docente 

Para esta reflexión e avaliación empregaranse os indicadores que constan nos seguintes rexistros: 

a) 

a 
INDICADORES 

VALORACIÓ

N 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

P

L

A

N

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N 

  1.  Programa a materia tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o 

seu desenrolo. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da 

programación de aula tendo en conta as particularidades  de 

cada un dos grupos de estudantes.   

  

  4.  Programa actividades e estratexias en función dos estándares 

de aprendizaxe.  

  

  5.  Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades e 

recursos axustados á programación de aula e as necesidades e 

ós intereses do alumnado. 
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  6.  Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de 

avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento 

do progreso de aprendizaxe dos  seus alumnos e alumnas. 

  

  7.  Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan 

ter contidos afíns a súa materia 

  

 

b) INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS  DE 

MELLORA 

MO

T

I

V

A

C

I

Ó

N 

D

O 

A

L

U

M

N

A

D

O 

  1.  Proporciona un plan de traballo ó principio de cada unidade.   

  2.  Plantexa situacións que introduzan a unidade (lecturas, 

debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona os aprendizaxes con aplicacións reais ou  coa súa 

funcionalidade.   

  

  4.  Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades 

atopadas.  

  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do 

alumnado. 

  

  6.  Estimula a participación activa dos estudantes na clase.   

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   

c) 

3 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

D

E

S

E

N

V

O

L

V

E

M

E

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha 

nova unidade ou tema con mapas conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, 

cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon 

exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías 

dentro e fora das clases.   

  

  4.  Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada 

unidade didáctica.  
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N

T

O 

D

O 

E

N

S

I

N

O 

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar os 

contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación 

fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenrola os contidos dunha forma ordenada e comprensible 

para os alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Plantexa actividades que permitan a adquisición dos 

estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa 

educativa. 

  

  9.  Plantexa actividades grupais e individuais.   

 

 

 

d) 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

SEG

U

I

M

E

N

T

O 

E 

A

V

A

L

I

A

C

I

Ó

N 

D

O 

P

R

O

C

  1.  Realiza a avaliación inicial ó principio de curso para axusta 

la programación ó nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.   

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fora 

dela.   

  

  4.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución das 

tarefas e como pode melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 

actividades dos alumnos e as alumnas, e da pautas para a 

mellora dos seus aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de 

maneira equilibrada avaliación dos diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.   

  8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición de 

obxectivos cando estes no son alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos 

foron alcanzados con suficiencia. 
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E

S

O 

D

E 

E

N

S

I

N

O 

A

P

R

E

N

D

I

Z

A

X

E 

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 

contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para informar dos resultados ós 

estudantes e ós pais. 

  

 

 
Resultará esencial medir a taxa de abandono ao longo do curso, entendendo este tamén, o caso dos alumnos 

que asistindo a clase sexan pasivos na aula. 

Outro indicador será a taxa de aprobados sobre o total de alumnos e sobre o total de alumnos que non 

abandonaron. 

Farase, por trimestre, un seguimento do grado de cumprimento da programación por parte de cada profesor da 

asignatura . 

 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 
Co obxecto de facilitar ao alumnado a superación das materias pendentes, este Departamento establece o 

seguinte: 

Os contidos mínimos esixibles así como os criterios de avaliación para os alumnos con materias pendentes son 

os descritos nas correspondentes programacións didácticas de cada materia, cos axustes realizados nas 

adaptacións de programación feitas en Maio 2020 por mor da pandeinia COVID. 

Aos alumnos con materias pendentes daránselles varios boletíns de exercicios repartidos en  dúas quendas, que 

se devolverán corrixidos aos alumnos que os entreguen ao profesor da asignatura. 

A mediados de xaneiro, haberá unha proba escrita que terán que facer todos os alumnos con Matemáticas  

pendente. Nesta proba os alumnos  examinaranse  dunha parte dos contidos da materia. Así mesmo deberán 

entregar todos os  boletíns correspondentes ás unidades didácticas  que se están a avaliar (se non o fixeron con 

anterioridade).  

A mediados de abril,  haberá unha segunda proba escrita. Nesta proba examinaranse da parte dos contidos da 

programación correspondentes. Así mesmo deberán entregar todos os boletíns correspondentes ás unidades 

didácticas das que se están a avaliar se non o fixeron previamente. 

A finais de abril ou primeiros de maio farase  unha proba final na que se avaliarán todos os contidos mínimos 

esixibles estipulados na correspondente programación didáctica para aqueles alumnos que non superaran a 

asignatura nos anteriores exames. 
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Aos alumnos que aproben as dúas primeiras avaliacións do curso actual, daráselles por aprobada a materia 

pendente do curso anterior ou anteriores de ser o caso. 

 

No caso de ter que suspenderse a actividade lectiva o alumnado terá que entregar os boletíns por medios 

telemáticos ao profesorado que imparte a materia no curso actual e, de consideralo necesario faraselle unha 

proba telemática. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS. 

Realizaranse polo menos dúas probas escritas (presenciales ou telemáticas) en cada avaliación e en cada proba 

entrará toda a materia dende o principio do curso, que xunto coas notas obtidas polo traballo e participación 

na aula, formarán a nota da avaliación 

En cada avaliación, un 40% dos parciais e un 60% último exame proporcionan  a nota de contidos, e dicir, o 

90%, que xunto coas notas obtidas polo traballo e participación na aula (10%) , formarán a nota final. 

Pasada a avaliación farase un exame de recuperación para aqueles alumnos que non acadaron o aprobado. 

A final de curso, un alumno que teña unha avaliación suspensa deberá realizar un exame de recuperación desa 

avaliación. Se un alumno ten máis dunha avaliación suspensa, deberá de realizar un exame global da materia. 

A nota final será a nota media das tres avaliacións. 

 

 

DISEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUALES E COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 

 
Dedicarase a primeira semana do curso á preparación e realización da Proba de Avaliación  Inicial.  Dita proba, 

baseada nos contidos impartidos o curso anterior,  será acordada polo conxunto de membros do departamento. 

Segundo os resultados obtidos tomáranse as medidas de atención á diversidade que se expoñen a continuación. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro lugar, 

diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a relativa a: 

• O número de alumnos e alumnas. 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, 

etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo no tocante aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela 

poderemos:  
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• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, 

con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requira atención específica por estar en 

risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que adoptar (planificación de reforzos- está previsto facer reforzos 

dunha hora semanal en cada grupo de 1º e 2º ESO-, situación de espazos, xestión de tempos grupais para 

favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os recursos 

que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes 

que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

 

 

CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

Na área de Matemáticas é posible colaborar en maior medida a algún deles, pero indirectamente todos poden 

aparecen nalgún momento. 

Á Educación moral e cívica contribúen, sen dúbida, boa parte dos contidos actitudinais. Teñen que ver con ela 

todas aquelas actitudes que se refiren ao rigor, orde, precisión e coidado coa elaboración e presentación e 

coidado de tarefas e no uso de instrumentos, a curiosidade, o interese e o gusto pola exploración; a perseveranza 

e tenacidade na busca de solucións aos problemas e a posición crítica ante as informacións que utilizan as 

matemáticas. 

A través da actuación cotiá do profesor, a súa forma de valorar os traballos ou a elección das situacións que 

formula aos seus alumnos, poden estar presentes estas actitudes na aula. 

A Educación do consumidor é un tema transversal no que as matemáticas teñen unha incidencia importante. 

A formación para unha actitude crítica ante o consumo, require a miúdo poñer en xogo ideas e formas de 

expresión matemáticas. Algúns aspectos do consumo sobre os que pode inducirse son os seguintes: 

Publicidade. En particular a interpretación e valoración axeitada da utilización de representacións gráficas, así 

como de datos numéricos de diversos tipos. 

Aspectos económicos (cuantitativos) presentes no consumo de calquera tipo de bens ou servizos. O manexo 

da relación de proporcionalidade e as súas diferentes formas de expresión é esencialmente importante neste 

sentido. 

Algúns servizos, como os créditos e seguros, aínda que afastados da experiencia directa dos alumnos da etapa, 

ofrecen boas situacións para a aplicación dalgúns contidos. 

A medida é esencial no ámbito do consumo. Todos os contidos relacionados coa estimación de medidas, a 

medición e o uso dos sistemas métricos están directamente relacionados con este tema transversal. 

É importante por último, o consumo relacionado co ocio. Dentro del, o azar está presente a miúdo. Os contidos 

que teñen que ver co tratamento do azar contribúen a facer o seu consumo máis «intelixente». 

 

 

Educación para a igualdade de oportunidade entre sexos. 

 

Dende o punto de vista metodolóxico as indicacións que se fan pódense resumir na necesidade de fomentar o 

coñecemento e recoñecemento da capacidade de cada un dos compañeiros e compañeiras no ámbito das 

matemáticas e por extensión dos homes e as mulleres en xeral. O profesor pode xogar coas distintas formas de 

agrupación dos alumnos para fomentar, por unha parte, a autoestima duns e outros e, por outra, o coñecemento 

mutuo. 

O resto de temas transversais poden estar presentes na clase de matemáticas a través dos contextos dos 

problemas e exercicios das situacións ás que se aplican as matemáticas. 

En igual condicións, pode ser conveniente ás veces que os problemas se refiran a cuestións relacionadas coa 
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educación ambiental, a educación para a saúde, etc... de maneira que, ademais de facilitar aprendizaxes 

estritamente matemáticas, permitan o coñecemento e análise destes temas dende o punto de vista cuantitativo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Debido ás restriccións ocasionadas pola Pandemia Covid as actividades presenciais terán un aforo limitado. 

Este departamento participará activamente no Clube de Ciencias organizando e participando nas actividades 

programadas dentro deste club co alumnado da materia Métodos estatísticos e numéricos e outras. Tamén 

participará o departamento no apartado de Consecución da Excelencia do Contrato-Programa e en todos 

actividades, plans e proxectos que xurdan ao longo do curso e se consideren de interés para o noso alumnado. 

Se organizarán actividades para conmemorar o Día da Nena e a Muller na Ciencia (11 de febreo) o Día Escolar 

de las Matemáticas (12 de maio). 

Tentárase de animar ao alumnado a participar en actividades e concursos telemáticos, así como fomentar o uso 

das ferramentas dixitais para facer vídeos ou presentacións relativas ás Matemáticas. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 
O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro teñen como finalidade a paulatina capacitación do 

alumnado nas competencias básicas que se pretenden, de cara á súa formación como cidadáns activos e 

solidarios. Dadas as características da materia de Matemáticas, as actividades relacionadas coa lectura que 

levan a cabo os alumnos superan os 15 minutos diarios de clase, xa que se van enfrontar diariamente a todo 

tipo de textos dos que se espera unha comprensión mínima de acordo cos obxectivos da materia, co cal as súas 

capacidades lectoras vanse a por a proba practicamente tódolos días, onde se traballará con enunciados teóricos 

e de diferentes tipos de exercicios, biografías dos matemáticos mais importantes, acontecementos históricos 

relacionados coa materia, revistas científicas que se poden atopar na biblioteca, etc. 

Polo tanto é importante incrementar a fluidez e a comprensión lectora desfrutando da lectura como fonte de 

pracer e de aprendizaxe, ademais de incorporar a lectura e a escritura como formas de adquisición de novos 

coñecementos e de enriquecemento persoal. 

Con esta finalidade de favorecer a lectura lúdica e fomentar o uso e desfrute dos textos,  organizaranse nas 

aulas as chamadas “Bibliotecas de Aula” nas que o profesor porá á disposición dos alumnos libros de lectura 

complementando o labor da biblioteca do centro e favorecendo unha atención personalizada axeitada ós gustos 

e preferencias dos alumnos de cada grupo. 

Recoméndase a lectura dos libros: 

 

 
1º ESO “El señor del Cero”  Mª Isabel Molina,  Editorial Alfaguara Juvenil. 

 

2º ESO “El asesinato del profesor de Matemáticas”  Jordi Sierra i Fabra, Editorial ANAYA. 

“Malditas matemáticas. Alicia en el País de los Números” Carlo Frabetti, Editorial 

Alfaguara Juvenil. 

 

3º ESO “El hombre que calculaba”  Malba Tahan, Editorial del Nuevo Extremo 

“La fórmula preferida del profesor” Yoko Ogawa, Editorial Funambulista 

4º ESO  “El curioso incidente del perro a medianoche” Mark Haddon 
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1º BAC 

“El tío Petros y la conjetura de Goldbach” de Apóstolos Doxiadis, Ediciones B para 

Zeta Bolsillo. 

 “Los Crímenes de Oxford” de Guillermo Martínez, Editorial Destino. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO  PLAN TIC 

 
           Na primeira semana de curso, o profesor informárá e instruirá aos alumnos sobre a plataforma dixital 

a empregar (Aula Virtual do Instituto, Google Clasroom... ) Ao longo do desenvolvemento das unidades 

didácticas establécense actividades para poder empregar as tecnoloxías da información e a comunicación, de 

xeito que os alumnos desenvolvan as súas destrezas e o manexo nestas ferramentas. Empregarase a calculadora 

científica, a folla de cálculo, os programas Descartes, Geogebra, Cabri, Clic 3.0, etc. Ademais realizarase a 

procura de material bibliográfico, histórico e calquera outro tipo de información axeitada a temporalización.  

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO  PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Este departamento establece como obxectivos para contribuír ao plan de convivencia do centro: 

a) educar ao alumnado para a convivencia democrática, traballando na práctica docente a convivencia escolar 

e a resolución pacífica de conflitos. 

b) respectar a liberdade de conciencia e conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, integridade e 

intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

c) cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito de súa competencia. 

d) fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as actividades complementarias e 

extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

e) manter a orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no centro, tanto na aula como fora dela, 

corrixindo e pondo en coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren a convivencia. 

f) informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das normas de convivencia 

por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias adoptadas ao respecto. 

g) controlar as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos e informar aos titores, segundo o 

procedemento establecido. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, DE EVALUACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

 
En reunións de carácter mensual  (presenciais ou telemáticas) realizarase un seguimento da programación 

didáctica por parte de todos os membros do departamento, ademais da posta en común que se fará entre 

profesores que impartan clase dunha mesma materia e curso. 

O finalizar o curso, nunha reunión do departamento, farase unha análise dos resultados e discutiremos os 

posibles cambios na programación cara o curso seguinte. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, APOIO, REFORZO E AMPLIACIÓN.PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE O 6 DE XUÑO E O 22 DE XUÑO DE 2022 

Seguindo as instrucións da orde do 19 de maio de 2021 pola que aproba o calendario escolar para o 

curso 21/22, durante o período do 6 ao 22 de xuño realizaránse actividades de apoio, reforzo, 

recuperación, ampliación e titorización  así como a preparación e realización das probas 

extraordinarias nos curso da ESO e 1º de Bacharelato. 
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PMAR 3º ESO. AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO:PROGRAMACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Os alumnos encadrados nos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento presentan unhas 

características moi definidas: importantes carencias e dificultades na aprendizaxe (non imputables á 

absoluta falta de estudo e traballo), baixa autoestima, escasa motivación e outras deficiencias relativas á 

autonomía na aprendizaxe, os recursos instrumentais e os hábitos de traballo.   

As características apuntadas demandan que o proceso de ensino e aprendizaxe sexa, en primeiro termo, 

eminentemente práctico e funcional. A incorporación do concepto de competencias básicas ao novo 

currículo, cunha formulación claramente integradora e orientado á funcionalidade dos saberes e habilidades 

adquiridos, actúa tamén no mesmo sentido. As estratexias metodolóxicas orientaranse, por tanto, a que o 

alumno perciba facilmente a conexión entre os contidos tratados e o mundo que lle rodea. Será necesario 

identificar os intereses, valores e inquietudes dos alumnos para logo controlalos e usalos no proceso 

educativo. A formulación de situacións próximas aos alumnos ou con proxección futura fose das aulas 

favorecerá a súa implicación e axudaralles a atopar o sentido e utilidade da aprendizaxe. Todo iso sen 

esquecer que coñecer o legado cultural tamén lles permitirá entender o presente e deseñar o futuro.  

Xunto ao enfoque eminentemente práctico, tamén contribuirán a mellorar a motivación dos alumnos outra 

serie de estratexias: a realización de actividades variadas e o emprego de materiais e recursos didácticos 

moi diversos, que evitarán a monotonía; conseguir un bo ambiente na clase e manter un certo grao de 

negociación e debate crítico entre profesor e alumnos para conseguir unha actitude activa e participativa 

destes.  

Será necesario tamén mellorar a súa autoestima para que poidan superar posibles complexos derivados do 

seu fracaso escolar anterior. As estratexias para iso serán a gradación coherente na dificultade das 

actividades, de maneira que xeren expectativas de éxito, o apoio constante do profesor resaltando os logros 

do alumno e a autoavaliación deste en determinados momentos do proceso de aprendizaxe.  

A metodoloxía inspirarase tamén no modelo constructivista da aprendizaxe significativa. Isto supón 

establecer conexións entre os novos coñecementos e os esquemas cognoscitivos que desenvolveu o alumno 

a través de experiencias previas, de modo que non só se amplíen e perfeccionen as estruturas de 

coñecemento, senón que se consiga unha aprendizaxe sólida e duradeira. Pero esta actividade construtiva 

non se considera estritamente individual, senón derivada da interacción equilibrada entre profesor e alumno. 

Esta interacción imprescindible estará encamiñada a que o alumno aprenda como desenvolver os seus 

coñecementos por si só posteriormente. 

O 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), establece os Programas de mellora 

da aprendizaxe e rendemento, e dentro destes establece o ámbito científico e matemático que inclúe os 

aspectos básicos dos currículos das materias que o conforman: Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e 

Matemáticas.   
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CONTRIBUCIÓN DO ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO A ADQUISICIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Este ámbito contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e conten a formación 

para que o alumno sexa consciente tanto da súa propia persoa como do medio que lle rodea e os 

contidos dese ámbito contribúen a afianzar e aplicar hábitos saudables en todos os aspectos da súa  vida 

cotiá. Igualmente se lles forma para que utilicen a linguaxe operacional das  matemáticas na resolución 

de problemas de distinta índole, aplicados a calquera situación, xa sexa na súa vida cotiá como na súa 

vida laboral, así como aplicar os principios da física e química para traballar de xeito autónomo e 

construír a súa propia aprendizaxe que lles permita obter resultados reais xerados por eles mesmos. 

A estratexia de aprendizaxe para a ensinanza deste ámbito se enfoca aos conceptos principais das 

materias que inclúen o ámbito, así como ao seu carácter interdisciplinario, que proporciona ao alumno 

unha maior motivación e capacidade para contextualizar os mesmos. Os alumnos deben comprender en 

todo momento a relación existente entre o que están estudando,  o seu entorno máis inmediato e os seus 

intereses persoais presentes e futuros. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO ÁMBITO CIENTÍFICO- TECNOLÓXICO. 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA NO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 

DA ESO 

 

COMPE-

TENCIAS  

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

respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores 

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

CSC 

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

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

medio de desenrolo persoal. 

CAA 

CSC 

c) Valorar e respectar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 
CSC 

e) Desenrolar destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no  campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

CD 

CAA 

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

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

nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

CAA 

CD 

CMCT 

g) Desenrolar o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

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

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

CSIE 

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

galega, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e  o estudo 

da literatura. 

CCL 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferencias, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación 

física e a práctica do deporte para favorecer o desenrolo persoal e social. Coñecer e 

CSC 

CMCT 
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valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo a súa conservación e mellora. 

 

CONTIDOS 

 

Tema 1: Números 

● Os números reais 

● Operacións con números enteiros e racionais 

● Números decimais 

● Potencias de expoñente enteiro 

● Radicais 

● Notación científica e unidades de medida 

● Errores 

 

Tema 2: Xeometría 

● Rectas e ángulos no plano 

● Triángulos 

● O Teorema de Tales 

● Semellanzas 

● Escalas 

● Cuadriláteros 

● Poliedros 

● A circunferencia e o círculo 

● Corpos de revolución 

● Fusos horarios 

● Translacións e xiros 

● Simetrías 

 

Tema 3: Álxebra e funcións 

● Polinomios 

● Identidades notables 

● Resolución de ecuacións de primeiro grao 

● Ecuacións de segundo grao 

● Solucións de ecuacións de segundo grao. Problemas 

● Sistemas de ecuacións 

● Sucesións 

● Progresións aritméticas e xeométricas 

● Funcións 

● Funcións afíns 

● Funcións cuadráticas 

● Taxa de variación media 
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Tema 4: Estatística e Probabilidade. 

● Variables estatísticas 

● Gráficos estatísticos 

● Medidas de centralización 

● Medidas de dispersión 

● Agrupación de datos en intervalos 

● Fenómenos deterministas e aleatorios 

● Técnicas de reconto 

● A regra de Laplace 

● Experimentos compostos 

 

Tema 5: A materia e os cambios químicos. 

● Modelo cinético- molecular da materia. 

● Teoría cinética dos gases. 

● Leis dos gases. 

● Sustancias puras e mesturas. 

● A estrutura do átomo. 

● Moléculas, elementos e compostos. 

● Enlace químico. 

● Formulación e nomenclatura dos compostos químicos segundo a IUPAC 

● Reaccións químicas 

● Axuste de reaccións químicas 

● Estequiometría 

● A química na sociedade 

● A química e o medioambente 

● O traballo no laboratorio 

 

Tema 6: O movemento e as forzas 

● O movemento 

● A velocidade 

● Movemento rectilíneo uniforme 

● Movemento rectilíneo uniformemente acelerado 

● Representación gráfica del movemento rectilíneo uniformemente acelerado 

● As leis de Newton 

● A lei de gravitación universal 

● Forzas que actúan sobre un corpo 

 

Tema 7: A Electricidade e a enerxía 

● A electricidade 

● A corrente eléctrica 

● Circuítos eléctricos 

● A enerxía eléctrica 

● Efecto Joule 

● A electricidade no fogar 

● Tipos de enerxía 
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● Fontes de enerxía 

● Enerxías renovables 

● Enerxías non renovables 

● ¿Como utilizamos a enerxía? 

 

Tema 8: As persoas e a saúde I 

● A organización da vida 

● Os tecidos 

● Órganos e sistemas de órganos 

● Función de nutrición 

● Os alimentos 

● ¿Que debemos comer? 

● O aparato dixestivo 

● O aparato respiratorio 

● Enfermidades relacionadas ca alimentación e a respiración 

● O aparato circulatorio 

● A excreción e o aparato urinario 

 

Tema 9: As persoas e a saúde II 

● A coordinación do organismo. Os receptores 

● O sistema nervioso 

● O sistema endócrino 

● O aparato locomotor 

● O aparato reprodutor feminino 

● O aparato reprodutor masculino 

● Os gametos: óvulos e espermatozoides 

● Fecundación e desenrolo embrionario 

● Métodos anticonceptivos 

● Saúde e enfermidade 

● Defensas contra as infeccións 

 

Tema 10 : Xeodinámica e ecosistemas 

● Modelado do releve 

● Axentes xeolóxicos externos: meteorización 

● Acción xeolóxica das augas superficiais 

● Acción xeolóxica das augas subterráneas 

● Acción xeolóxica do xeo 

● Acción xeolóxica do vento 

● Acción xeolóxica do mar 

● Axentes xeolóxicos internos: volcáns 

● Axentes xeolóxicos internos: terremotos 

● Axentes xeolóxicos internos: tectónica de placas 

● Ecosistemas 

● Biomasa 
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DO ÁMBITO CIENTÍFICO E 

MATEMÁTICO DE PMAR 3º ESO 

 

MATEMÁTICAS 

 

UNIDADE 1. METODOLOXÍA CIENTÍFICA E MATEMÁTICA. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES. 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN/ESTÁNDARES/COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprendizaxe avaliables. 
C. 

Clave 

− Planificación do proceso 

de resolución de 

problemas científico-

matemáticos. 

− A metodoloxía científica. 

Características básicas. A 

experimentación en 

Bioloxía, Xeoloxía, 

Física e Química: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

mostras do medio natural. 

− Método científico: as 

súas etapas. 

− Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de 

Unidades. Utilización das 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación.  

− 1. Expresar verbalmente, de 

forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

− 2. Utilizar adecuadamente o 

vocabulario científico nun 

contexto preciso e adecuado 

ao seu nivel. 

− 3. Recoñecer e identificar as 

características do método 

científico. 

 

 

 

− 4. Realizar un traballo 

experimental con axuda dun 

guión de prácticas de 

laboratorio ou de campo 

describindo a súa execución 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 

seguido na resolución dun problema. 

 

2.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario 

científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

 

3.1. Formula hipótese para explicar fenómenos cotiáns 

utilizando teorías e modelos científicos. 

3.2. Rexistra observacións, datos e resultados de 

maneira organizada e rigorosa, e comunícaos de forma 

oral e escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e 

expresións matemáticas. 

4.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, respectando e coidando os instrumentos e o 

material empregado. 

4.2. Desenvolve con autonomía a planificación do 

traballo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de recoñecemento, como material básico de 

 

 

CA

A 

 

 

 

SIE

E 

 

 

CC

L 
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− Traballo no laboratorio. 

− Proxecto de 

Investigación. 

− Estratexias e 

procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfico, 

numérico, alxébrico, etc.) 

e reformulación do 

problema. 

− Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no 

− contexto da situación. 

− Práctica dos procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos 

matemáticos. 

− Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

− Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso 

de aprendizaxe para: 

a) a recollida ordenada e a 

organización de datos; 

b) a elaboración e 

creación de 

e interpretando os seus 

resultados. 

− 5. Valorar a investigación 

científica e o seu impacto na 

industria e no 

desenvolvemento da 

sociedade. 

−  6. Coñecer os 

procedementos científicos 

para determinar magnitudes. 

− 7. Interpretar a información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicacións e 

medios de comunicación. 

 

 

− 8. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando 

as solucións obtidas. 

− 9. Describir e analizar 

situacións de cambio, para 

atopar patróns, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a 

súa utilidade para facer 

predicións. 

− 10. Desenvolver procesos de 

matematización en 

contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas 

laboratorio, argumentando o proceso experimental 

seguido, describindo as súas observacións e 

interpretando os seus resultados. 

5.1. Relaciona a investigación científica coas 

aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

 

 

6.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades 

utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 

Unidades. 

7.1.  Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante nun texto de divulgación científica e transmite 

as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 

escrita con propiedade. 

7.2. Identifica as principais características ligadas á 

fiabilidade e obxectividade do fluxo de información 

existente na internet e outros medios dixitais. 

8.1. Analiza, comprende e interpreta o enunciado dos 

problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 

problema) adecuando a solución á devandita 

información. 

 

9.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas 

en situacións de cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

 

 

10.1. Establece conexións entre un problema do mundo 

real e o mundo matemático: identificando o 

problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e 

os coñecementos matemáticos necesarios. 

10.2. Interpreta a solución matemática do problema no 

contexto da realidade. 

11.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 

matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade, 

aceptación da crítica razoada, curiosidade e indagación 

 

 

CM

CT 

 

CC

A 

 

CS

C 

 

CD 

 

CC

EC 

 

CC

L 

 

CM

CT 
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representacións gráficas 

de datos numéricos, 

funcionais ou estatísticos; 

c) facilitar a comprensión 

de propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

 

 

en situacións problemáticas 

da realidade. 

− 11. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

 

 

 

 

 

− 12. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

 

− 13. Buscar, seleccionar e 

interpretar a información de 

carácter científico 

matemático e utilizar dita 

información para formarse 

unha opinión propia, 

expresarse con precisión e 

argumentar sobre problemas 

relacionados co medio 

natural e a saúde. 

− 14.Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas para 

realizar cálculos numéricos, 

estatísticos e representacións 

gráficas. 

− 15. Desenvolver pequenos 

traballos de investigación 

nos que se poña en práctica a 

aplicación do método 

científico e a utilización das 

TIC 

 

e hábitos de expor/se preguntas e buscar 

respostas coherentes, todo iso adecuado ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. 

11.2. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a 

actitude 

adecuada para cada caso. 

12.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 

problemas, de investigación e de matematización ou de 

modelización, valorando as consecuencias das mesmas 

e a súa conveniencia pola súa sinxeleza 

e utilidade  

13.1. Busca, selecciona e interpreta a información de 

carácter científico matemático a partir da utilización de 

diversas fontes. Transmite a información seleccionada 

de maneira precisa utilizando diversos 

soportes. 

13.2. Utiliza a información de carácter científico 

matemático para formarse unha opinión propia e 

argumentar sobre problemas relacionados. 

14.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas adecuadas 

segundo a necesidade do problema para resolver. 

14.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

15.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 

algún tema obxecto de estudo aplicando o método 

científico, e utilizando as TIC para a procura e selección 

de información e presentación de conclusións. 

15.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 

individual e en equipo. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES PMAR 3º ESO 

 

MATEMÁTICAS: 

● Transformación de fraccións en decimais e viceversa. 

● Números decimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz. 

● Operar correctamente cos números enteiros, decimais e racionais. 

● Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso. 

● Expresións radicais: transformación e operacións. Xerarquía de operacións. 

● Saber expresar un número en notación científica e viceversa. Saber operar os números dados en notación científica na calculadora. 

● Saber calcular superficies e perímetros dos polígonos regulares e utilizar a unidade adecuada. 

● Saber utilizar correctamente o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales. 

● Saber debuxar prismas e pirámides cuadrangulares. 

● Saber calcular a superficie e o volume dos poliedros anteriores e expresalos nas unidades adecuadas. 

● Saber resolver problemas de escalas.  

● Saber distinguir entre circunferencia e círculo. 

● Saber calcular a lonxitude dunha circunferencia e a área dun círculo e expresalas na unidade adecuada. 

● Saber debuxar conos e cilindros. 

● Saber calcular áreas e volume de conos, cilindros e esferas e expresalas nas unidades adecuadas. 

● Transformación de expresións alxébricas. 

● Igualdades notables. 

● Saber resolver ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita. 

● Saber resolver sistemas de ecuacións lineais. Resolución alxébrica e gráfica. 

● Resolver  problemas mediante a utilización de ecuacións de primeiro e segundo grao e de sistemas de ecuacións. 

● Saber distinguir distintos tipos de sucesións 

● Analizar unha situación a partir do estudo das características locais e globais da gráfica correspondente. 
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● Analizar  e comparar situacións de dependencia funcional dadas mediante táboas e enunciados. 

● Utilizar modelos lineais para estudar situacións procedentes dos diferentes ámbitos de coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da táboa, a 

representación gráfica e a obtención da expresión alxébrica 

● Coñecer as expresións da ecuación da recta. 

● Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, utilizándoas para resolver problemas. 

● Representar funcións cuadráticas. 

● Clasificar variables estatísticas cualitativas e cuantitativas, discretas e continuas. 

● Interpretar información estatística presentada en formas de táboas e gráficas. 

● Utilizar táboas para recoller e procesar a información obtida dunha mostra. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

● Confeccionar gráficos estatísticos. 

● Calcular os parámetros de posición. Saber interpretalos e as súas propiedades. 

 

 

BIOLOXÍA 

 
● Niveis de organización do corpo humano 

● Os principais aparellos e sistemas do corpo humano. 

● Funcións de nutrición, de relación e de reprodución. 

● Os tecidos: definición e tipos. 

● Caracterización dos diferentes tecidos: epitelial, conxuntivo, nervioso e muscular. 

● Nutrición e nutrientes: glúcidos, lípidos, proteínas, auga, minerais e vitaminas. 

● O consumo dos alimentos. 

● Nutrición e saúde: a dieta equilibrada. Os riscos da malnutrición. A dieta mediterránea. 

● Conciencia da importancia que ten unha correcta alimentación. 

● Identificación das partes do aparello dixestivo humano. Estrutura do intestino delgado. 

● O proceso da dixestión. Procesos mecánicos e químicos. A absorción de nutrientes. 

● Doenzas relacionadas coa alimentación e co aparello dixestivo. 

● O aparello circulatorio 

● O sangue é o vehículo de transporte entre as células. Función e composición. 

● Os vasos sanguíneos. 

● O intercambio de substancias entre o sangue e as células. 

● O corazón. A circulación do sangue: circulación maior e menor. 

● Identificación das principais doenzas do aparello circulatorio. 

● O aparello respiratorio 

● O intercambio de osíxeno e dióxido de carbono nos pulmóns. 
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● As doenzas do aparello respiratorio 

● O aparello urinario. Estrutura do ril. Etapas da formación dos ouriños. Doenzas do aparello excretor. 

● A neurona e o sistema nervioso. Tipos de células do sistema nervioso.  

● Comunicación entre neuronas: o impulso nervioso. 

● Elementos do sistema nervioso. Sistema nervioso central e periférico.  

● Identificación das funcións do sistema nervioso. 

● Doenzas  e trastornos psíquicos mais frecuentes do sistema nervioso 

● Recoñecemento das principais doenzas neurodexenerativas: Alzheimer e Parkinson. 

● Identificación dos elementos que forman o sistema endócrino. Glándulas e hormonas.  

● Receptores e órganos dos sentidos: o ollo, o oído, o olfacto, o gusto, a pel. 

● Doenzas relacionadas cos órganos dos sentidos.  

● O movemento do corpo humano. O esqueleto. As funcións do esqueleto. 

● Estrutura e constitución dos ósos. Recoñecemento dos diferentes ósos do corpo humano. 

● As articulacións e o movemento. Diferentes articulacións do corpo humano. 

● O sistema muscular e a locomoción. Lesións máis frecuentes do aparello locomotor. 

● O aparello reprodutor masculino. A produción de espermatozoides. 

● O aparello reprodutor feminino. A produción de óvulos 

● Adolescencia e puberdade en home e muller.  

● O ciclo menstrual. Fecundación e embarazo. Desenvolvemento fetal e parto. 

● Identificación das doenzas de transmisión sexual. A SIDA.  

● Toma de conciencia dos consellos de hixiene e coidado dos aparellos reprodutores para evitar infeccións. 

● Reprodución e sexualidade. Adolescencia e relacións sexuais.  

● Identificación dos métodos anticonceptivos. 

● As técnicas de reprodución asistida. 

● Saúde e doenza. Prevención, diagnóstico e recoñecemento das doenzas. 

● As doenzas infecciosas: contaxio, prevención e cura. 

● A prevención contra as infeccións: os antibióticos e a hixiene corporal.  

● As doenzas non infecciosas: o cancro e as enfermidades neurodexenerativas. 

● O sistema inmune. Definición e funcionamento. A resposta inmune. Principais doenzas do sistema inmune. 

● O relevo. Principais formas. 

● A meteorización: tipos e formas orixinadas. 

● Acción xeolóxica do vento: mecanismos e formas orixinadas. 

● A acción xeolóxica do mar: formas orixinadas. 

● A acción fluvial: formas creadas. A acción glaciar. 

● Tipos de ecosistemas. Os fenómenos xeolóxicos internos. Os volcáns, elementos e tipos. 
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● Materiais volcánicos. O risco volcánico. 

● Terremotos. Relación coa enerxía interna, o risco sísmico. Consecuencias. 

 

FISICA E QUÍMICA 

 
● Coñecer as magnitudes fundamentais e as súas unidades no SI.  

● Coñecer e aplicar as equivalencias entre múltiplos e submúltiplos. 

● Recoñecer o carácter aproximado das medidas. 

● Saber determinar os erros absoluto e relativo dunha serie de medida. 

● Identificar masa e volume como propiedades xerais da materia. 

● Recoñecer as diferenzas fundamentais entre o tres estados de agregación. 

● Coñecer os nomes dos cambios de estado. 

● Coñecer e representar as leis dos gases e aplicalas na resolución de problemas. 

● Diferenciar entre mestura, homoxénea e heteroxénea, e substancia pura. 

● Coñecer os métodos máis importantes de separación de mesturas, homoxéneas e heteroxéneas. 

● Identificar as disolucións como mesturas homoxéneas e coñecer a súa clasificación. 

● Calcular a concentración dunha disolución a partir dos datos de masas e volumes de soluto e disolvente, tanto en porcentaxe por cento como en masa de 

soluto e volume de disolución e viceversa, ademais de resolver problemas sinxelos de dilución. 

● Coñecer as ideas fundamentais do modelo atómico de Dalton. 

● Coñecer os primeiros modelos atómicos posteriores ao de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, entendéndoos como un avance no coñecemento do átomo á 

luz de novos feitos ou descubrimentos. 

● Coñecer as partículas que compoñen o átomo así como as súas características. 

● Saber que os electróns se dispoñen no átomo en distintas capas (configuración electrónica) e entender que os ións se forman por ganancia ou perda de 

electróns. 

● Coñecer a primeira clasificación dos elementos en metais e non metais e entender a necesidade de clasificalos dunha forma máis rigorosa. 

● Coñecer que criterio se emprega para ordenar os elementos no Sistema Periódico. 

● Coñecer cales son os elementos químicos máis abundantes no universo e algúns elementos químicos de especial interese na Terra e nos seres vivos. 

● Entender que os átomos se agrupan formando distintos tipos de substancias puras. 

● Entender o significado dunha fórmula química e formular algúns compostos de especial interese na natureza. 

● Coñecer os cambios que experimenta a materia e distinguir entre cambios físicos e cambios químicos. 

● Coñecer a lei de conservación da masa e o efecto da temperatura na velocidade de reacción. 

● Coñecer que son as reaccións de combustión: as súas aplicacións e os seus inconvenientes. 

● Coñecer algunhas reaccións de interese e a súa influencia no medio ambiente.  

● Coñecer os conceptos de masa atómica e masa molecular. 

● Coñecer e entender a unidade de cantidade en química e saber relacionala cunha masa e un número de partículas. 
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● Coñecer o significado dunha ecuación química e saber axustar ecuacións químicas sinxelas. 

● Realizar cálculos numéricos moi sinxelos en unidades de masa nunha reacción química.  

● Coñecer o concepto de carga eléctrica así como a unidade do SI en que se mide. 

● Explicar o comportamento eléctrico da materia e o porqué dos fenómenos de electrización. 

● Coñecer a lei de Coulomb e explicar de que factores depende a interacción entre cargas eléctricas. 

● Realizar cálculos numéricos moi sinxelos de aplicación da lei de Coulomb. 

● Clasificar os materiais en función da súa condutividade eléctrica. xeradores de corrente eléctrica. 

● Coñecer algúns tipos de xeradores de corrente eléctrica. 

● Describir e debuxar circuítos eléctricos sinxelos. 

● Coñecer as magnitudes eléctricas que describen un circuíto, así como as unidades do SI en que se expresan. 

● Realizar cálculos numéricos sinxelos para calcular a resistencia eléctrica dun fío condutor. 

● Coñecer e saber aplicar a lei de Ohm. 

● Coñecer os tipos de centrais eléctricas, as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

● Interpretar o recibo da luz. 

 

TEMPORALIZACIÓN PMAR 

As materias que inclúen o ámbito científico-tecnolóxico (Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía) desenvolveranse ao longo do curso da seguinte 

maneira: 

Considérase necesario, ao inicio do curso, reforzar e repasar os coñecementos adquiridos no curso anterior en Matemáticas. A dificultade que esta materia entraña 

para os alumnos/as en xeral e para os alumnos de PMAR en particular máis a necesidade exposta de repasar conceptos, vai requirir que se imparta ao longo de todo o 

curso académico cun total de 4 horas semanais. 

 

RESUMO: 

NÚMEROS  PRIMEIRO TRIMESTRE (32 

SESIÓNS) 
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XEOMETRÍA PRIMEIRO TRIMESTRE ( 20 

SESIÓNS) 

A MATERIA PRIMEIRO TRIMESTRE (18 

SESIÓNS) 

AS PERSOAS E A SAÚDE (1ª PARTE) PRIMEIRO TRIMESTRE (34 

SESIÓNS) 

ÁLXEBRA SEGUNDO TRIMESTRE (36 

SESIÓNS) 

OS CAMBIOS QUÍMICOS SEGUNDO TRIMESTRE (20 

SESIÓNS) 

AS PERSOAS E A SAÚDE (2ª PARTE) SEGUNDO TRIMESTRE (24 

SESIÓNS) 

FUNCIÓNS TERCEIRO TRIMESTRE (20 

SESIÓNS) 

ESTATÍSTICA E 

PROBABILIDADE 

TERCEIRO TRIMESTRE (14 

SESIÓNS) 

O MOVEMENTO E AS FORZAS TERCEIRO TRIMESTRE (16 

SESIÓNS) 
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A ENERXÍA TERCEIRO TRIMESTRE (16 

SESIÓNS) 

O RELIEVE TERRESTRE E A SÚA 

EVOLUCIÓN 

TERCEIRO TRIMESTRE (14 

SESIÓNS) 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN PMAR 

Considérase oportuno ao comezo de cada unidade didáctica coñecer cales don os coñecementos previos dos alumnos e alumnas sobre os contidos abordados en cada 

unidade.  

Os instrumentos utilizados para desenvolver axeitadamente a avaliación das aprendizaxes dos alumnos serán: 

Observación dos alumnos na clase: inclúe aspectos como asistencia, puntualidade, respecto ao profesor, aos compañeiros, actitude fronte ó traballo, coñecementos 

manifestados na aula e comportamento e actitudes en xeral. 

Probas escritas: Moi importantes á hora de medir a adquisición de conceptos e procedementos. Poderán ser empregados diversos tipos de probas entre outras: preguntas 

de resposta curta, de resposta elaborada, de elección múltiple, de asociación ou correspondencia, de alternativas (verdadeiro ou falso) etc. 

Revisión do caderno de clase e das tarefas na casa: con especial atención á corrección dos erros na clase, valorando ademais a orde, a correcta presentación e a súa 

posta ó día. 

Traballos: Inclúen actividades de busca de información e prácticas de laboratorio. Poden realizarse individualmente ou en grupo. Neste caso é importante avaliar as 

capacidades relacionadas co traballo compartido e o respecto as opinións alleas, así como a achega persoal ao traballo en grupo. 

 

NOTA DE AVALIACIÓN: 

A nota de cada avaliación será un compendio da actitude do alumnos/as na clase, da revisión do caderno de clase e as tarefas de casa e das probas escritas realizadas 

ao longo de todo o período a avaliar.  

Será necesario para aprobar a avaliación ter superadas as probas escritas nas tres materias traballadas na avaliación. Farase a nota media de todos os exames feitos na 

avaliación en cada unha das tres materias pendentes de avaliar. 
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Para obter a nota da avaliación farase a media ponderada da actitude, as actividades e os exames cos seguintes pesos: 

− A actitude dos alumnos na clase (contidos actitudinais): 30% 

− As probas escritas (exames) (contidos conceptuais): 50% 

− Revisión do caderno e das tarefas realizadas na clase : 20% 

 

RECUPERACIÓNS 

Como norma xeral faranse recuperacións de todas e cada unha das probas escritas nun período de tempo non superior aos 15 días dende a realización das mesmas. 

Ao acabar o curso os alumnos que non superaran algunha das avaliacións serán sometidos a unha proba correspondente a cada unha da área suspensa das tres que 

compoñen o ámbito da avaliación pertinente. 

METODOLOXÍA, MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Hai que ter en conta que os alumnos de PMAR presentan normalmente importantes carencias nos coñecementos básicos  

Para o bo desenvolvemento do proceso de ensino/aprendizaxe e da dinámica das clases, contemplamos os seguintes principios pedagóxicos. 

Aprendizaxe significativa 

O profesor é o guía do proceso de ensino-aprendizaxe. A aprendizaxe será eficaz cando tome como referencia o nivel de partida de coñecementos dos alumnos e as 

alumnas, é dicir, os coñecementos previos que cada alumno posúe, para o que é indispensable a realización de probas iniciais. Se a base de que dispón o alumno non 

está próxima aos novos contidos, non poderá enlazar de maneira natural con eles, e soamente conseguirá unha aprendizaxe de tipo memorístico mecánico e non 

comprensivo como debe ser. Tamén se considera necesario que o profesor, no transcurso do devandito proceso, lembre os contidos anteriores e actíveos de forma 

sistemática, xa que sobre eles asentaranse os novos coñecementos 

Aprendizaxe cooperativa 

A aprendizaxe do alumno realízase, moi a miúdo, mediante a interacción profesor-alumno, que é importante que se produza e multiplique. Pero o alumno aprende 

tamén dos iguais e por iso resulta necesaria a interacción alumno-alumno no traballo en grupo. O profesor debe arbitrar dinámicas que favorezan esta interacción. 

Atención á diversidade 

É un principio que se desenvolve noutro apartado da Programación. Implica a atención do Profesor ás diferenzas individuais, aos diferentes ritmos de aprendizaxe e 

aos distintos intereses e motivacións. É dicir, a completa personalización do ensino. 
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Interdisciplinariedade 

As materias non son compartimentos estancos, en concreto a Física e Química está intimamente conectada coas Matemáticas, a Bioloxía e Xeoloxía e a Tecnoloxía. 

O desenvolvemento dos contidos debe ter en conta esta característica interdisciplinario.  

Dentro dos métodos de traballo podemos distinguir: 

1.  Traballo individual, que permite: 

 A adecuación dos ritmos de aprendizaxe ás capacidades do alumno. 

 A revisión do traballo diario do alumno. 

 Fomentar o rendemento máximo. 

 Fomentar a responsabilidade. 

 Respectar os distintos ritmos e niveis de aprendizaxe. 

 Non traballar só conceptos, senón tamén os procedementos e as actitudes. 

 Relacionar os contidos novos cos coñecementos previos dos alumnos. 

 repaso dos contidos anteriores antes de presentar os novos. 

 Fomentar a correcta escritura. 

 Fomentar a correcta presentación dos traballos. 

 Fomentar os hábitos de traballo. 

 

2. Traballo en grupos: 

Permite que o alumno desenrole actitudes de respecto e colaboración con seus compañeiros. A este respecto resulta eficaz que os grupos sexan heteroxéneos en canto 

o rendemento, sexo, capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaxe etc. 

É importante implicar aos alumnos en pequenos traballos de investigación e exposición posterior de algúns temas relacionados cos contidos da unidade que se estea 

traballando así como traballos no laboratorio, traballando a orde, a limpeza, os procedementos de manipulación, a adaptación a un novo entorno de traballo etc. 

Entre os recursos materiais utilizados podemos citar: 

● Uso de diferentes fontes de información: xornais, revistas, libros, internet etc.; xa que o alumno debe desenvolver a capacidade de aprender a aprender e a 

lectura comprensiva así como desenrolar a curiosidade e o interese por investigar e abordar problemas do seu entorno, da sociedade, do seu país, do mundo, 

de outras persoas etc. 

● Aula de informática, onde se ensinarán estratexias tanto de busca como de procesamento da información. 
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● Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e encontrar, nos libros desta, información para a resolución de actividades ou a realización de traballos. 

● Pizarra dixital para visualizar vídeos relacionados coas diferentes unidades. 

● Uso do laboratorio, onde os alumnos poidan realizar diferentes prácticas: determinar masas e volumes, determinar densidades, uso do microscopio, uso da 

lupa binocular, visualización das diferentes partes do corpo humano por medio do home clástico etc. 

● Utilización da calculadora. 
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