
MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 
 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Comprende os conceptos de ecuación e solución dunha ecuación. 

• Busca a solución dunha ecuación por aproximación ou outros métodos non 

algorítmicos. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
• 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. 
• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

• 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. 
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