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0. Introdución e contextualización da programación
O obxectivo final das Matemáticas na etapa da ESO, é o desenvolvemento da 

capacidade de razoamento, a abstracción e o seu desenvolvemento como materia de 

carácter instrumental de utilización básica noutras materias.

A súa vinculación como peza clave ao desenvolvemento cientifico e tecnolóxico da 

humanidade, fan das matemáticas unha das materias claves que os alumnos han de 

abordar nesta etapa da ESO Polo tanto o desenvolvemento do pensamento matemático e

a formalización do o seu propio linguaxe aplicada a distintos fenómenos e aspectos da 

nosa vida cotiá vai ser o instrumento que lles axude a interaccionar e comprender mellor

o ámbito que os rodea. En consecuencia, a aprendizaxe das matemáticas afianza no 

alumnado a oportunidade de descubrir o seu propio entendemento erazocinio, 

afianzando a súa personalidade.

Esta mellora na capacidade de pensamento reflexivo e incorporación da linguaxe 

matemática, incrementa a capacidade de argumentación nas formas de expresión tanto 

nos procesos matemáticos ou científicos como nos distintos ámbitos da actividade 

humana, permitindo, polo tanto interpretar e transmitir información e ideas de forma 

clara, concisa e precisa.

A adquisición desta destreza será non só verbal senón tamén gráfica, numérica e 

alxébrica, permitindo aos adolescentes incorporarse ao mundo actual onde o 

desenvolvemento tecnolóxico é un dos puntos crave no avance da civilización do século

XXI.

O desenvolvemento da capacidade analítica, reflexiva e abstracta para a resolución de 

problemas, tamén será unha peza clave na comprensión e aprendizaxe das matemáticas 

nesta etapa. Para iso o alumnado conta con diferente medios pedagóxicos como o uso 

dasTIC's, que darán o soporte necesario tanto parra a adecuación como para a 

adquisición dos contidos.

Por outra parte nesta étapa é crucial no asentamento das bases para os estudos 
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superiores da materia ben sexa mediante a aplicación dos contidos adquiridos a nivel 

tecnolóxico, como a nivel académico

Cabe indicar que a materia de matemáticas está considerada segundo ou Decreto 

133/2007, do 5 de xullo no que se regulan as ensinanzas dá educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, no 

uso do linguaxe castelán. Polo tanto ás partes dá programación que serán de uso por 

parte do alumnado serán escritas en dito idioma.

A presente programación está baseada na seguinte normativa:

Real Decreto 1631/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as

ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria.

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan ás ensinanzasdá educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece ou currículo dá educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

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. 
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1. Materia, curso, profesor/es
Nome da materia: Matemáticas A orientadas a ensinanzas aplicadas

Curso: 4º ESO A
Profesor/es: Profesor 3

1.1   Contribución ao desenvolvemento     das     Competencias clave  

As competencias básicas son definidas dende o currículo do DOG 13-7-2007 como
unha capacidade de poñer en práctica de forma integrada , en contextos e situacións
diversos , os coñecementos , as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. 

A incorporación destas  competencias  básicas  ó  currículo  permite  poñer  o  acento
naquelas  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles  desde  unha  formulación
integradora e orientada áaplicacióndos saberes adquiridos. 

Deste modo queremos o noso esforzo irá perseguindo en desenrolar a capacidade de
implementar  a  competencia  matemática  a  cal  consiste  na  habilidade  para  utilizar  e
relacionar os números, as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión
e  razoamento  matemático,  tanto  para  producir  e  interpretar  distintos  tipos  de
información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais
da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral.

Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con
claridade  e  precisión  informacións,  datos  e  argumentacións,  o  que  aumenta  a
posibilidade real de seguir aprendendo ao longo da vida, tanto no ámbito escolar ou
académico como fóra del, e favorece a participación efectiva na vida social.

Así  mesmo,  esta  competencia  implica  o  coñecemento  e  manexo  dos  elementos
matemáticos  básicos  (distintos  tipos  de  números,  medidas,  símbolos,  elementos
xeométricos, etc.) en situacións reais ou simuladas da vida cotiá, e a posta en práctica de
procesos  de  razoamento  que  levan  á  solución  dos  problemas  ou  á  obtención  de
información. Estes procesos permiten aplicar esa información a unha maior variedade
de  situacións  e  contextos,  seguir  cadeas  argumentais  identificando  as  ideas
fundamentais, e estimar e axuizar a lóxica e validez de argumentacións e informacións.

En  consecuencia,  a  competencia  matemática  supón  a  habilidade  para  seguir
determinados procesos de pensamento (como a indución e a dedución, entre outros) e
aplicar algúns algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar
a  validez  dos  razoamentos  e  a  valorar  o  grao  de  certeza  asociado  aos  resultados
derivados dos razoamentos válidos.

A competencia  matemática  implica  unha  disposición  favorable  e  de  progresiva
seguridade e confianza cara á información e ás situacións (problemas, incógnitas, etc.)
que conteñen elementos ou soportes matemáticos, así como cara á súa utilización cando
a situación o aconsella, baseadas no respecto e no gusto pola certeza e na súa procura a
través do razoamento.

Esta  competencia  cobra  realidade  e  sentido  na  medida  en  que  os  elementos  e
razoamentos matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que
os precisan. Xa que logo, a identificación de tales situacións, a aplicación de estratexias
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de  resolución  de  problemas  e  a  selección  das  técnicas  adecuadas  para  calcular,
representar e interpretar a realidade a partir da información dispoñible están incluídas
nela. 

En definitiva, a posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos tan
variados como sexa posible.  Por iso, o seu desenvolvemento n educación obrigatoria
alcanzarase  na  medida  en  que  os  coñecementos  matemáticos  se  apliquen  de  xeito
espontáneo  a  unha  ampla  variedade  de  situacións,  provenientes  doutros  campos  de
coñecemento e da vida cotiá.

O desenvolvemento da competencia matemática ao final da educación obrigatoria
implica  utilizar  espontaneamente  nos  ámbitos  persoal  e  social  os  elementos  e
razoamentos  matemáticos  para  interpretar  e  producir  información,  para  resolver
problemas provenientes de situacións cotiás e para tomar decisións.

 En definitiva,  supón aplicar aquelas    destrezas e    actitudes que permiten razoar
matematicamente,  comprender      unha argumentación      matemática e expresarse e
comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as ferramentas de apoio adecuadas, e
integrando o coñecemento matemático  con outros tipos de coñecemento para dar unha
mellor resposta ás situacións da vida de distinto nivel de complexidade.

A contribución  das  Matemáticas  á  consecución  das  competencias  básicas da
Educación Obrigatoria é esencial. Materialízase nos vínculos concretos que mostramos
a continuación.

A  competencia  matemática e  competencia  básica  en  ciencia  e  tecnoloxía
encóntrase,  pola  súa  propia  natureza,  intimamente  asociada  ás  aprendizaxes  que  se
abordarán no proceso de ensino/aprendizaxe da materia. O emprego de distintas formas
de pensamento matemático para interpretar e describir a realidade e actuar sobre ela,
forma parte  do propio obxecto de aprendizaxe.  Todos os  bloques  de contidos  están
orientados  a  aplicar  habilidades,  destrezas  e  actitudes  que  fan  posible  comprender
argumentos  e  expresar  e  comunicar  na  linguaxe  matemática.  Unha  significativa
representación de contidos matemáticos teñen que eatra baseados no mundo físico e
tecnolóxico.  Son destacables,  neste  sentido,  a  discriminación de  formas,  relacións  e
estruturas  xeométricas,  especialmente  co  desenvolvemento  da  visión  espacial  e  a
capacidade para transferir formas e representacións entre o plano e o espazo. Tamén son
apreciables  as  achegas  da  modelización;  esta  require  identificar  e  seleccionar  as
características  relevantes  dunha  situación  real,  representala  simbolicamente  e
determinar pautas de comportamento, regularidades e invariantes, a partir das que poder
facer predicións sobre a evolución, a precisión e as limitacións do modelo.

Competencia social e civica, vinculada ás Matemáticas a través do uso da análise
funcional  e  da  estatística  para  estudar  e  describir  fenómenos  sociais  do  medio  de
Galicia. O uso das ferramentas propias da materia mostrará o seu papel para coñecer e
valorar problemas da sociedade actual, fenómenos sociais como a diversidade cultural,
o respecto polo medio natural, a saúde, o consumo, a igualdade de oportunidades entre
os sexos ou a convivencia pacífica.

A participación, a colaboración, a valoración da existencia de diferentes puntos de
vista  e  a  aceptación  do  erro  de  maneira  construtiva  constitúen  tamén  contidos  de
actitude que cooperarán no desenvolvemento desta competencia.
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Competencia dixital, Comunicarse, xuntar información, retroalimentala, simular e
visualizar situacións, obter e tratar datos, entre outras situacións de ensino-aprendizaxe,
constitúen vías de tratamento da información, desde distintos recursos e soportes, que
contribuirán  a  que  o  alumno desenvolva  maiores  cotas  de  autonomía  e  iniciativa  e
aprenda a  aprender;  tamén a perseveranza,  a  sistematización,  a  reflexión crítica e  a
habilidade para comunicar con eficacia os resultados do propio traballo. Por suposto, os
propios procesos de resolución de problemas realizan unha achega significativa porque
se utilizan para planificar estratexias, asumir retos e contribúen a convivir coa incerteza
controlando  ao  mesmo  tempo  os  procesos  de  toma  de  decisións.  O  cultivo  desta
competencia,  vese  favorecido  polo  traballo  con  enunciados  de  problemas  orais  e
escritos, propios da cultura de Galicia e do Estado.

Competencia en comunicación lingüística. As Matemáticas constitúen un ámbito
de reflexión e tamén de comunicación e expresión. Apóianse e, ao tempo fomentan a
comprensión e expresión oral e escrita na resolución de problemas (procesos realizados
e razoamentos seguidos que axudan a formalizar o pensamento). A linguaxe matemática
(numérica, gráfica, xeométrica e alxébrica), é un vehículo de comunicación de ideas que
destaca  pola  precisión  nos  seus  termos  e  pola  súa  gran  capacidade  para  comunicar
grazas a un léxico propio de carácter sintético, simbólico e abstracto. 

A competencia  en  conciencia  e  expresións  culturais  tamén  está  vinculada  aos
procesos de ensino/aprendizaxe das matemáticas. Estas constitúen unha expresión da
cultura. A xeometría é, ademais, parte integral da expresión artística da humanidade ao
ofrecer medios para describir e comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza
das  estruturas  que  creou.  Cultivar  a  sensibilidade  e  a  creatividade,  o  pensamento
diverxente, a autonomía e o apaixonamento estético son obxectivos desta materia. O
cultivo desta competencia, vese favorecido pola procura de relacións entre a arte e as
matemáticas (arte e xeometría) en Galicia e no Estado.

     A competencia aprender a aprender  constitue un fundamento  básico para  la
adquisición de destrezas matemáticas. O alumnado debe ser capaz de enfrentarse ante
un problema , elaborardo un razoamento lóxico no que poda haber distintos camiños. A
toma  de  decisión  dun  deles  lle  levará  a  conclusión  do  mismo.  O  alumnado  debe
enxuizar e interpretar a solución . Discriminando posibles respuestas e adoptando unha
actitud crítica , deberá extender ese procedemento a futuros novos problemas.

A competencia no sentido da iniciativa e espíritu emprendedor  desenvólvense
asemesmo nas matemáticas por medio da utilización de recursos variados traballados no
desenvolvemento da materia. A toma de decisións e a busca de novos mecanismos e un
dos factores claves no desenrolo matemático do pensamento

As siglas a empregar serán as seguintes:
 

CMCCT (Competencia matemática e competencia básica  en ciencia e tecnoloxía)
CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CD (Competencia dixital)
CSC (Competencia social e cívica)
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CCEC (Competencia en conciencia e expresións culturais)
CAA (Competencia aprender a aprender )
CSIEE (Competencia no sentido da iniciativa e expíritu emprendedor)

O modo de analizar  e  evaluar  ditas  competencias  será   dacordo cos   estándares  de
aprendizaxe.  O  mecanismo  de  adquisición  de  cada  unha  das  competencias  estará
baseado nas seguintes valoraciones para cada un dos estandares de aprendizaxe onde esa
competencia sexa clave.

CCL Expresión verbal 
razonada

Comprende enunciados 
dos problemas

Utiliza la palabra escrita de modo 
coherente

CD Usa as 
ferramentas 
tecnoloxicas 
axeitadas para a 
resolución dos 
problemas

Elabora documentos 
dixitais propios 
consecuentes

Usa , valora apropiadamente os 
medios dixitais o seu alcance para 
a busca de información 

CSC Comparte 
documentos e 
información 
adquirida

Desenvolve habilidades
sociais de traballo en 
equipo

Desenvolve habilidades sociais de 
traballo en equipo

CCEC Emplea creacións
propias (gráficos, 
esquemas)

Desenvolve actitude de 
curiosidade e 
indagación

CAA Reflexiona sobre 
o proceso , obtén 
conclusiónse 
valora outras 
opinións

Analiza distintas 
formas de resolver un 
problema, valorando a 
potencia e simpleza

Analiza distintas formas de 
resolver un problema, valorando a 
potencia e simpleza

CSIEE Identifica 
regularidades, 
patróns o leis 
científicas

Presenta actitud 
axeitada de esforzo e 
flexibilidade tanto para 
a autocrítica como a 
crítica 

Presenta actitud axeitada de 
esforzo e flexibilidade tanto para a 
autocrítica como a crítica 

CMCCT Elabora un  
razoamento 
lóxico para a 
resolución do 
problema 
tomando 
decisións sobre 
él.

Elabora conxeturas 
sobre os resultados dun 
problema e os 
interpreta.

Elabora conxeturas sobre os 
resultados dun problema e os 
interpreta.
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1.2 Concreción dos o  bxectivos  do curso  .
Obxectivos xerais de etapa

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles
permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes,  coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas,
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando
os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles.  Rexeitar  a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de
violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais
persoas,  así  como rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os  comportamentos  sexistas,  e  resolver
pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con
sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a
comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e
aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o
patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade
galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os
hábitos  de coidado e  saúde corporais,  e incorporar  a  educación física  e  a  práctica  do deporte  para  favorecer  o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de
expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar
na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da
identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe,
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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          Os obxectivos da etapa aos que contribue a materia das matemáticas pode 
visualizarse no apartado  1.3 como unha aportación especifica de cada estandar de 
aprendizaxe á adquisición dos obxectivos da etapa

1.3 Contidos. Temporalización. Concreción para cada estándar 
de aprendizaxe:

CONTIDOS
4º ESO A (orientada a ensinanzas aplicadas)  

BLOQUE I
UNIDADE 1 : PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

    (Esta unidade será desenrolada ou longo  de todas ás demáis unidades )
 Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas.

  Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.),
reformulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,  reconto  exhaustivo,  comezo  por  casos  particulares
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.

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

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

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

  Confianza nas propias  capacidades para desenvolver  actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias  do
traballo científico.

 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.

BLOQUE II (Números e alxebra)

UNIDADE 2 :  NÚMEROS REAIS

-Xerarquia de operacións

 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.

 Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión.
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-  Notación científica. 

 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.

UNIDADE 3:  PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA
 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.

UNIDADE 4 : POLINOMIOS
 Polinomios: raíces e factorización. Utilización de identidades notables.

UNIDADE 5 :  ECUACIÓNS
  Resolución de ecuacións 

  Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións 

UNIDADE 6  : SISTEMAS DE ECUACIÓNS
 Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.

  Resolución de problemas cotiáns mediante sistemas.

BLOQUE III (Xeometría)
UNIDADE 7 : SEMELLANZA
 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.

UNIDADE 8 : LONXITUDES, ÁREAS E VOLUMES
 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.

BLOQUE IV (Funcións)
UNIDADE 9: FUNCIÓNS 
 Interpretación  dun  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  unha  táboa,  unha  gráfica  ou  unha  expresión

analítica.

  Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas
características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación en contextos reais.

  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.

  Interpretación  dun  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  unha  táboa,  unha  gráfica  ou  unha  expresión
analítica.
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UNIDADE 10: TIPOS  DE FUNCIÓNS

  Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas
características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación en contextos reais.

 Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas.

BLOQUE V (Estatística e probabilidade)
UNIDADE 11 :  ESTATÍSTICA. 
 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.

  Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación.

  Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos.

UNIDADE 12: PROBABILIDADE

 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.

TEMPORALIZACIÓN.
4ª ESO A (orientado a ensinanzas aplicadas

1ª EVALUACIÓN: (Número de semanas 14. Horario semanal: 4h)

UNIDAD 2 :  NÚMEROS REALES
UNIDAD 3 :  PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA
UNIDAD 4:  POLINOMIOS
UNIDAD 5 :  ECUACIONES
 

2ª EVALUACIÓN: (Número de semanas 12. Horario semanal: 4h)
UNIDAD 6  : SISTEMAS DE ECUACIONES
UNIDAD 7 : SEMEJANZA
UNIDAD 8: LONGITUDES, ÁREAS Y VOLÚMENES

3ª EVALUACIÓN: (Número de semanas 10. Horario semanal: 4h)

UNIDAD 9 : FUNCIONES 
UNIDAD 10: TIPOS  DE FUNCIONES
UNIDAD 11 :  ESTADÍSTICA. 
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UNIDAD 12: : PROBABILIDAD

A  ordenación  das  unidades  poderá  ser  cambiada  para  axustala  as  características
específicas  da  clase  en  cuestión,  para  ter  un  completo  aprendizaxe  dos  respectivos
bloques ao longo de tódala etapa da ESO ou por criterios de funcionalidade con respecto
ao número real de sesiones lectivas útiles. 
Sempre  que  exista  un  cambio  será  de  común  acuerdo  de  todo  o  departamento  de
matemáticas  na  correspondente  reunión  e  plasmarase  nun  acta.  Os  cambios  serán
comunicados a comunidade educativa a través do alumnado.

Concreción sobre os estándares de aprendizaxe:

NOTA:
Aqueles estándares marcados cunha  “X “ ao final de cada estandar considéranse 
imprescindibles. Tódolos do bloque I son considerados como imprescindibles

1º Temporalización

2º Grao mínimo de consecución para superar a materiais

3º Procedementos e instrumentos de avaliación. (Produto final=a, Proba 
escrita=b, Exposición oral=c, Portafolio=d, lista de cotexo=e, escala de valoración = f, rúbrica=g)

BLOQUE I

Obxectivos Estándares de
aprendizaxes

Tempo
ra

lizació
n: 
(Avali
ación)

Grao mínimo de 
consecución para
superar a materia

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación

Competencias 
clave

 f

 h

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

1ª,2ª,3ª Logra verbalizar   
e explicar o 
razoamento dos 
problemas 

Exposicións orais e 
escritas  ,  ou/e estudo 
matemático de traballo 
trimestral/(a ou b ou c ou 
d ou g)

 -CCL

 CMCCT
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 e

 f

 h

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

1ª,2ª,
3ª

Amosa a  
capacidade de 
seguir un 
razoamento 

Exposicións na pizarra dos
problemas propostos para 
casa ou/e estudo 
matemático de traballo 
trimestral/ (a ou  b ou d ou
c ou e ou f ou g) 

 CMCCT

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

1ª,2ª,
3ª

Logra 
esquematizar 
problemas e 
infiere o número 
de solucións

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral / (a ou d
ou c ou e ou f ou g) 

 CMCCT

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

1ª,2ª,
3ª

Amosa unha 
capacidade crítica
sobre o resultado

Exposicións na pizarra dos
problemas propostos para 
casa ou/e estudo 
matemático de traballo 
trimestral/ (a ou d ou c ou 
e ou f ou g) 

 CMCCT

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

1ª,2ª,
3ª

Logra 
esquematizar 
problemas e 
comprobar 
solucións 
axeitadas a dito 
esquema

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral / (a ou b
ou d ou c ou e ou f ou g) 

 CMCCT

 CAA

 b

 e

 f

 g

 h

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

1ª,2ª,
3ª

Logra identificar 
problemas e 
exercicios nos que
se amosen patróns
e regularidades 

Traballo individual en 
clase sobre problemas e 
exercicios que presenten 
distintos graos de 
dificultad ou/e estudo 
matemático de traballo 
trimestral /(a ou b ou  d ou
c ou e ou f ou g) 

 CMCCT

 CCEC

 MAB1.3.2.  Utiliza  as
leis  matemáticas
achadas  para  realizar
simulacións  e
predicións  sobre  os
resultados  esperables,
valorando  a  súa
eficacia e idoneidade.

1ª,2ª,
3ª

Amosa a 
capacidade de 
comprobación da 
recurrencia ou 
modelización dun 
problema

Traballo individual en 
clase sobre problemas e 
exercicios que presenten 
distintos graos de 
dificultad ou/e estudo 
matemático de traballo 
trimestral/(a ou b ou  d ou 
c ou e ou f ou g) 

 CMCCT

 b

 e

 f

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

1ª,2ª,
3ª

Logra plantexar 
distintas 
alternativas a un 
problema

Preguntas baseadas na 
explicación diaria ou/e 
estudo matemático de 
traballo trimestral/  (a ou d
ou c ou e ou f ou g) 

 CMCCT

 MAB1.4.2.
Formúlase  novos

1ª,2ª, Logra crear  
novos problemas 

Traballo de elaboración 
dos seus propios 

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

3ª problemas e intercambio 
deles entre os 
compañeiros ou/e estudo 
matemático de traballo 
trimestral (a ou d ou c ou e
ou f ou g)  

 CAA

 b

 f

 h

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

1ª,2ª,
3ª

Logra explicar un 
problema en 
distintas linguaxes
.

Exposicións na pizarra  
dos problemas propostos 
para casa  ou/e estudo 
matemático de traballo 
trimestral (a ou  b ou d ou 
c ou e ou f ou g)  

 CCL

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

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

1ª,2ª,
3ª

Logra inferir 
situacións riais 
derivadas dun 
problema

Preguntas baseadas na 
explicación diaria ou/e 
estudo matemático de 
traballo trimestral (a ou  b 
ou d ou c ou e ou f ou g)   

 CMCCT

 CSC

 MAB1.6.2.  Establece
conexións  entre  un
problema  do  mundo
real  e  o  mundo
matemático,
identificando  o
problema  ou  os
problemas
matemáticos  que
subxacen  nel  e  os
coñecementos
matemáticos
necesarios.

1ª,2ª,
3ª

Amosa 
curiosidade por a 
utilidade e 
importancia dun 
problema 
conectando a vida
real coa 
matemática

Preguntas diarias de clase 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou  b 
ou d ou c ou e ou f ou g)  

 CMCCT

 CSIEE

 MAB1.6.3.  Usa,
elabora  ou  constrúe
modelos  matemáticos
sinxelos  que  permitan
a  resolución  dun
problema  ou  duns
problemas  dentro  do
campo  das
matemáticas.

1ª,2ª,
3ª

Aplica o 
aprendido a 
distintos procesos 
físico,quimicos e 
tecnolóxicos

Traballo en grupo de 
aplicación da matemáticas
a problemas da vida cotiá/ 
(a ou b ou d ou c ou e ou f 
ou g) 

 CMCCT

 MAB1.6.4.  Interpreta a
solución  matemática
do  problema  no
contexto da realidade.

1ª,2ª,
3ª

Analiza o 
resultado 
conforme os datos
orixinais

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou b 
ou d ou c ou e ou f ou g)  

 CMCCT

 MAB1.6.5.  Realiza
simulacións  e
predicións, en contexto
real,  para  valorar  a
adecuación  e  as

1ª,2ª,
3ª

Aplica o 
aprendido a 
distintos procesos 
físico,quimicos e 
tecnolóxicos

Traballo en grupo de 
aplicación da matemáticas
a problemas da vida cotiá /
(a ou b ou d ou c ou e ou f 
ou g)   

 CMCCT
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limitacións  dos
modelos,  e  propón
melloras que aumenten
a súa eficacia.

 b

 e

 f

 g

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

1ª,2ª,
3ª

Aplica o 
aprendido a 
distintos procesos 
físico,quimicos , 
tecnolóxicos 
sabendo respetar 
aos particiapantes 

Observación directa da 
participación e actitude no
desenrolo da clase ( c ou e
ou f ou g)  

 CMCCT

 CAA

 CSC

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 l

 m

 n

 ñ

 o

 MAB1.8.1.  Desenvolve
actitudes  axeitadas
para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,
perseveranza,
flexibilidade  e
aceptación  da  crítica
razoada).

1ª,2ª,
3ª

Amosa interés, 
esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da 
crítica razoada no 
desenrolo da clase

Observación directa da 
participación e actitude no
desenrolo da clase/ ( c ou 
e ou f ou g)   

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

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

1ª,2ª,
3ª

Presenta interés e 
euriosidade por a 
utilidade e 
importancia  das 
matemáticas

Observación directa da 
participación e actitude no
desenrolo da clase ( c ou e
ou f ou g) 

 CMCCT

 MAB1.8.3.  Distingue
entre  problemas  e
exercicios,  e  adopta  a
actitude  axeitada  para
cada caso.

1ª,2ª,
3ª

Logra identificar 
problemas e 
exercicios 
similares 

 Observación directa do 
traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou d 
ou c ou e ou f ou g) 

 CMCCT

 MAB1.8.4.  Desenvolve
actitudes  de
curiosidade  e
indagación,  xunto  con
hábitos  de  formular  e
formularse preguntas e
procurar  respostas
axeitadas,  tanto  no
estudo  dos  conceptos
como na resolución de
problemas.

1ª,2ª,
3ª

Amosa 
curiosidade por a 
utilidade e 
importancia dun 
problema 
formulando 
preguntas e 
desenrolando 
respostaas axeitas

Observación directa da 
participación e actitude no
desenrolo da clase ( c ou e
ou f ou g) 

 CMCCT

 CAA

 CCEC

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

1ª,2ª,
3ª

Amosa interés 
polo respeto ao 
traballo en grupo, 
a colaboración e 
esforzase por 
manter o nivel de 
traballo dentro do 
grupo 

Observación directa da 
participación e actitude no
desenrolo da clase ( c ou e
ou f ou g) 

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

  b

 g

 MAB1.9.1.  Toma
decisións nos procesos
de  resolución  de
problemas,  de
investigación  e  de
matematización  ou  de

1ª,2ª,
3ª

Analiza o 
resultado 
conforme os datos
orixinais , e toma 
decisións dacordo
coa  reflexión 

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou d 
ou c ou e ou f ou g)  

 CMCCT

 CSIEE

Programación didáctica do departamento de Matemáticas. IES Terra de Turonio.Curso 2020-2021.Páx.
17



modelización,
valorando  as
consecuencias  destas
e  a  súa  conveniencia
pola  súa  sinxeleza  e
utilidade.

 b

 g

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

1ª,2ª,
3ª

Logra reflexionar 
sobre o proceso 
de ductivo e 
inductivo de 
razoamento , 
obtendo o 
esquema mental 
pertinente para 
aplicalo en 
problemas 
similares

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou d 
ou c ou e ou f ou g)  

 CMCCT

 CAA

 e

 f

 g

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

1ª,2ª,
3ª

 Usa software 
adecuado cando o 
problema o 
precise     

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou b 
ou  d ou c ou e ou f ou g)  

 CMCCT

 CD

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

1ª,2ª,
3ª

Logra  utilizar o 
ordenador , tablet 
o smatphone na 
representación de 
funcións

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou d 
ou c ou e ou f ou g)  

 CMCCT

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

3ª Logra  sintetizar  
un enunciado dun 
problema na 
elaboración dunha
función

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou  b 
ou d ou c ou g)  

 CMCCT

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

2ª,3ª Logra a 
aplicación de 
propiedades 
xeométricas 
sinxelas

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou  b 
ou d ou c ou g)  

 CMCCT

 MAB1.11.5.  Utiliza
medios  tecnolóxicos
para  tratar  datos  e
gráficas  estatísticas,

3ª Logra utilizar o 
ordenador , tablet 
o smatphone na 
representación de 

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou  b 

 CMCCT
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extraer  información  e
elaborar conclusións.

funcións obtidas 
de periódicos ou 
internet

ou d ou c ou g)  

 a

 b

 e

 f

 g

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

1ª,2ª,
3ª

Logra organizar, 
expoñer e 
elaborar un 
traballo 

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou d 
ou c  ou g)  

 CD

 CCL

 MAB1.12.2.  Utiliza  os
recursos  creados  para
apoiar  a  exposición
oral  dos  contidos
traballados na aula.

1ª,2ª,
3ª

Logra organizar, 
expoñer e 
elaborar un estudo
matemático

Estudo matemático de 
traballo trimestral (a ou d 
ou c ou e ou f ou g)  

 CCL

 MAB1.12.3.  Usa
axeitadamente  os
medios  tecnolóxicos
para  estruturar  e
mellorar o seu proceso
de  aprendizaxe,
recollendo  a
información  das
actividades, analizando
puntos fortes e débiles
do  seu  proceso
educativo  e
establecendo  pautas
de mellora.

1ª,2ª,
3ª

Logra organizar, 
expoñer e 
elaborar un 
traballo tendo a 
capacidade de 
reflexionar sobre 
el.

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou d 
ou c ou e ou f ou g)  

 CD

 CAA

 MAB1.12.4.
Emprega ferramentas
tecnolóxicas  para
compartir  ideas  e
tarefas.

1ª,2ª,
3ª

Usa as 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas

Traballo individual en 
clase sobre problemas 
ou/e estudo matemático de
traballo trimestral (a ou d 
ou c ou e ou f ou g)  

 CD

 CSC

 CSIEE

BLOQUE II

Obxectivos Estándares de
aprendizaxes

Tempora

lización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias clave

 b

 f

 e

 g

 MAPB2.1.1.
Recoñece os tipos de
números  (naturais,
enteiros,  racionais  e
irracionais),  indica  o
criterio  seguido  para
a súa identificación, e
utilízaos  para
representar  e

1ª Logra   distinguir  os
tipos de números

Exercicios  de
ordenación  e
catalogación  de
números  /(b ou c ou g
)

 CMCCT
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interpretar
axeitadamente  a
información
cuantitativa. X

 MAPB2.1.2.  Realiza
os  cálculos  con
eficacia,  mediante
cálculo  mental,
algoritmos de lapis  e
papel, calculadora ou
ferramentas
informáticas,  e  utiliza
a  notación  máis
axeitada  para  as
operacións  de  suma,
resta,  produto,
división  e
potenciación.X

1ª Utiliza distintas 
técnicas de cálculo 
dependiendo del 
problema

Exercicios de 
aplicación das 
distintas técnicas de 
cálculo  /(b ou c ou 
g  )

 CMCCT

 MAPB2.1.3.  Realiza
estimacións  e  xulga
se  os  resultados
obtidos  son
razoables. X

1ª Reflexiona sobre os 
resultados obtidos, 
expresandoo de xeito 
correcto

Exercicios de 
estratexias de 
evaluación da 
oportunidade  dos 
resultados  /(b ou c ou
g  ou a ou d)

 CMCCT

 MAPB2.1.4.  Utiliza  a
notación  científica
para  representar  e
operar  (produtos  e
divisións)  con
números moi grandes
ou moi pequenos. X

1ª Entede  e  asimila  a
importancia  da
notación científica  na
vida  real  e  sabe
aplicala

Exercicios  e
problemas  sobre
notación  científica.
Busca  de
imformaicón  onde
aparezan  notación
científica.  Video  de
potencias  de dez   /(b
ou c ou g  ou a ou d)

 CMCCT

 MAPB2.1.5.
Compara,  ordena,
clasifica e representa
os  tipos  de  números
reais,  intervalos  e
semirrectas,  sobre  a
recta numérica. X

1ª Entende  o  concepto
de  recta  real  e  sabe
cambiar de escala 

Exercicios  de
posicionamento  de
distintos  tipos  de
números sobre a recta
real  /(b ou c ou g  )

 CMCCT

 MAPB2.1.6.  Aplica
porcentaxes  á
resolución  de
problemas  cotiáns  e
financieros, e valora o
emprego  de  medios
tecnolóxicos  cando a
complexidade  dos
datos o requira. X

1ª Calcula  porcentaxes
de  manera  intuitiva
facil e sabe aplicalos a
contextos reais

Exercicios  de
porcentaxes  baseados
en  datos  do  libro
“España en cifras”   /
(b ou c ou g ou a ou
d )

 CMCCT

 MAPB2.1.7.  Resolve
problemas  da  vida
cotiá  nos  que
interveñen
magnitudes  directa  e
inversamente
proporcionais. X

1ª Opera  correctamente
en  problemas  al
distinguir  magnitudes
directamente
proporcionales  de  las
inversamente
proporcionales 

Problemas  de
proporcionalidade  /(b
ou c ou g  )

 CMCCT
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 f  MAPB2.2.1.
Exprésase  con
eficacia,  facendo uso
da linguaxe alxébrica.
X

1ª Entende  a  utilidade
do linguaxe alxebrico
como  vehiculo  de
trnasferrencia  do
linguaxe matemático

Exercicios de traduión
de linguaxe cotiá a 
matemático.  /(b ou c 
ou g  )

 CMCCT

 MAPB2.2.2.  Realiza
operacións  de  suma,
resta,  produto  e
división  de
polinomios,  e  utiliza
identidades  notables.
X

1ª Entende concepto de
polinomio  y  su
utilidad  como
transferencia  do
linguaxe  común  a
linguaxe matemático

 Exercicios de 
operacións con 
polinomios e 
identidades notables

 CMCCT

 MAPB2.2.3. Obtén as
raíces  dun  polinomio
e  factorízao,
mediante a aplicación
da regra de Ruffini. X

1ª Sabe operar con 
raices sinxelas. Sabe 
aplicar Ruffini

Exercicios de cálculo 
de raices  /(b ou c ou 
g  )

 CMCCT

 f

 g

 h

 MAPB2.3.1.  Formula
alxebricamente  unha
situación da vida real
mediante  ecuacións
de  primeiro  e
segundo  grao  e
sistemas  de  dúas
ecuacións lineais con
dúas  incógnitas,
resólveas e interpreta
o resultado obtido. X

1ª Sabe resolver 
problemas que se 
resolvan cunha 
ecuación de 1º grao, 
2º grao ou con 
sistemas

Exercicios e  
problemas que se 
resolvan cunha 
ecuación de 1º grao, 
2º grao ou con 
sistemas  /(b ou c ou g
ou d ou a)

 CMCCT

BLOQUE III

Obxectivos Estándares  de
aprendizaxes

Tempor
a

lización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias clave

 e

 f

 g

 h

 MAPB3.1.1.  Utiliza
instrumentos,  fórmulas
e  técnicas  apropiados
para  medir  ángulos,
lonxitudes,  áreas  e
volumes  de  corpos  e
de figuras xeométricas,
interpretando  as
escalas de medidas. X

2ª  Entende  os
conceptos  básicos
da  xeometria  para
medir  lonxityudes,
áreas e volumes de
figuras  xeometricas
tendo  en  conta  as
escalas 

 Exercicios de cálculo
de  problemas  onde
aplicar conceptos de
xeometria  básica   /
(b ou c ou g  )

 CMCCT

 MAPB3.1.2.  Emprega
as  propiedades  das
figuras  e  dos  corpos
(simetrías,
descomposición  en
figuras  máis
coñecidas,  etc.)  e

2ª Utiliza o teorema de 
Tales para resolver 
problemas

Problemas e 
exercicios sobre 
aplicación do 
Teorema de Tales e 
propiedades dos 
corpos xeométricos  /
(b ou c ou g  ou a ou 
d)

 CMCCT
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aplica  o  teorema  de
Tales,  para estimar ou
calcular  medidas
indirectas. X

 MAPB3.1.3.  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. X

2ª Sabe obter as 
fórmulas para   
calcular perímetros, 
áreas e volumes de 
figuras xeométricas 
básicas

Exercicios y 
problemas de  
calcular perímetros, 
áreas e volumes de 
triángulos./(b ou c ou
g  ou a ou d)

 CMCCT

 MAPB3.1.4.  Calcula
medidas  indirectas  de
lonxitude,  área  e
volume  mediante  a
aplicación  do  teorema
de  Pitágoras  e  a
semellanza  de
triángulos. X

2ª Usa  o  Teorema  de
Pitágoras e razóns de
semellanza  para
resolver  problemas
doados

Video explicativo do
Teorema  de
Pitágoras  e
exercicios  de
práctica  de  dito
teorema  e  de
semellanza/(b  ou  c
ou g  ou a ou d)

 CMCCT

 e

 f

 MAPB3.2.1.
Representa  e  estuda
os corpos xeométricos
máis  relevantes
(triángulos,
rectángulos,  círculos,
prismas,  pirámides,
cilindros,  conos  e
esferas)  cunha
aplicación  informática
de  xeometría
dinámica,  e  comproba
as  súas  propiedades
xeométricas.

2ª Usa xeoxebra para o
calculo  de
parámetros de corpos
xeometricos

Exercicios  baseados
na  utilización  de
xeoxebra  para
resolver  parametros
de  corpos
xeométricos  /(b ou c
ou g  ou a ou d)

 CMCCT

BLOQUE IV

Obxectivos Estándares de aprendizaxes Temp
ora

lizaci
ón

Grao mínimo
de

consecución
para superar a

materia

Procedemento
s e

instrumentos
de avaliación

Competencias
clave

 b  MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre
magnitudes que se poden describir  mediante

3ª Entende e 
asimila o 

Exercicios de 
relación táboas

 CMCCT
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 e

 f

 g

 h

unha relación funcional, asociando as gráficas
coas  súas  correspondentes  expresións
alxébricas. X

concepto de 
función e 
capacidade 
para concluir 
unha expresión
alxébrica ou 
dunha táboa

- expresión 
alxébrica 
gráfica e 
vicecersa /(b 
ou c ou g  ou a
ou d)

 MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente
o modelo de relación  entre dúas magnitudes
para  os  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,
proporcional inversa e exponencial.

3ª  Entende  as
distintas
relacións  entre
duas
magnitudes
dunha relación
lineal,
cuadrática,
proporcionalid
ade  inversa,
exponencial .

 Exercicios
prácticos  de
distintas
relacións
entre  duas
magnitudes.
Uso  en
procesos
físicos,
quimico  ou
tecnolóxicos
dos  distintos
tipos  de
relacións.  /(b
ou  c  ou  g
ou a ou d)

 CMCCT

 MAPB4.1.3.  Identifica,  estima  ou  calcula
elementos  característicos  destas  funcións
(cortes cos eixes, intervalos de crecemento e
decrecemento,  máximos  e  mínimos,
continuidade, simetrías e periodicidade). 

3ª Sabe 
caracterizar o 
dominio, 
imaxen, 
máximos, 
mínimos, 
simetria, 
crecimiento, 
decrecimiento,
periodicidade 
e puntos de 
corte nunha 
gráfica

Exercicios 
sobre 
caracterizar o 
dominio, 
imaxen, 
máximos, 
mínimos, 
simetria, 
crecimiento, 
decrecimiento,
periodicidade 
e puntos de 
corte nunha 
gráfica /(b ou c
ou g  ou a ou 
d)

 CMCCT

 MAPB4.1.4.  Expresa  razoadamente
conclusións  sobre  un  fenómeno,  a  partir  da
análise  da  gráfica  que  o  describe  ou  dunha
táboa de valores. X 

3ª Sabe obter 
información 
dunha gráfica 
e obterla de un
enunciado 

Problemas e 
exercicios 
sobre 
interpretación 
de gráficas e 
enunciados /(b
ou c ou g  ou a
ou d)

 CMCCT

 MAPB4.1.5.  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.

3ª  Entende  o
concepto  de
tasa  de
variación
media  esabe
calculalo

 Exercicios  de
calculo  da
tasa  de
variación
media  en
distintos
contextos  /(b
ou  c  ou  g
ou a ou d)

 CMCCT

 MAPB4.1.6.  Interpreta  situacións  reais  que
responden  a  funcións  sinxelas:  lineais,
cuadráticas,  de  proporcionalidade  inversa  e
exponenciais. 

3ª  Aplica  a
proceso  fisico
quimico  ,
relaciones  entre
magnitudes
lineais,

 Problemas
nos  que  se
amosen
distintas
variacións
entre

 CMCCT
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cuadráticas,  de
proporcionalidad
e  inversa,
definidas  a
anacos  e
exponenciais  e
logarítmicas.

magnitudes
fisico
quimicas  /(b
ou  c  ou  g
ou a ou d)

 e

 f

 g

 h

 MAPB4.2.1.  Interpreta  criticamente  datos  de
táboas  e  gráficos  sobre  diversas  situacións
reais. X

3ª Sabe obter 
información 
dunha gráfica 
e obterla de un
enunciado 

Problemas e 
exercicios 
sobre 
interpretación 
de gráficas e 
enunciados /(b
ou c ou g  ou a
ou d)

 CMCCT

 MAPB4.2.2.  Representa  datos  mediante
táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades
axeitadas. X

3ª  Aplica
diferentes
escalas  nos
eixos  según
as
magnitudes  a
estudar 

 Exercicicos
de
representació
n  gráfica  /(b
ou  c  ou  g
ou a ou d)

 CMCCT

 MAPB4.2.3.  Describe  as  características  máis
importantes  que  se  extraen  dunha  gráfica  e
sinala  os  valores  puntuais  ou  intervalos  da
variable  que  as  determinan,  utilizando  tanto
lapis e papel como medios informáticos. X

Sabe expresar  
dominio, 
imaxen, 
máximos, 
mínimos, 
simetria, 
crecimiento, 
decrecimiento,
periodicidade 
e puntos de 
corte nunha 
gráfica tanto 
manualmente 
como con 
medios 
tecnolóxicos

Exercicios 
sobre 
caracterizar o 
dominio, 
imaxen, 
máximos, 
mínimos, 
simetria, 
crecimiento, 
decrecimiento,
periodicidade 
e puntos de 
corte nunha 
gráfica /(b ou c
ou g  ou a ou 
d)

 CMCCT

 MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as
súas  gráficas  correspondentes  en  casos
sinxelos, e xustifica a decisión.

Sabe 
relacionar 
táboas con 
gráficas

Problemas e 
exercicios 
sobre 
interpretación 
de gráficas e 
táboas /(b ou c
ou g  ou a ou 
d)

 CMCCT

 MAPB4.2.5.  Utiliza  con  destreza  elementos
tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas.

Usa xeoxebra 
para 
caracterizar 
funcións 

Exercicios de 
xeoxebra de 
caracterización
de funcións /(b
ou c ou g  ou a
ou d)

 CMCCT

BLOQUE V
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Obxectivos Estándares de
aprendizaxes

Temp
ora

lizaci
ón

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competenci
as clave

 a

 c

 d

 e

 f

 g

 h

 m

 MAPB5.1.1.  Utiliza  un
vocabulario  adecuado
para describir situacións
relacionadas co azar e a
estatística.

 3ª   Coñoce  os
conceptos
estatísticos e sabe
usalos  para
describir
situacións  .

 Exercicios  de
situacións
relacionadas co azar
e a estatística /(b ou
c ou g  ou a ou d)

 CMCCT

 MAPB5.1.2.  Formula  e
comproba  conxecturas
sobre  os  resultados  de
experimentos  aleatorios
e simulacións.

 3ª Infiere  conclusións
en  estudos
estatísticos

 Uso  de  periodicos,
videos,  internet  para
elaborar
descripciones  y
analises estatísticos  /
(b ou c ou g  ou a ou
d)

 CMCCT

 MAPB5.1.3.  Emprega  o
vocabulario  axeitado
para  interpretar  e
comentar  táboas  de
datos,  gráficos
estatísticos  e
parámetros estatísticos.

 3ª  Distingue  os
parámetros  a
estudar  nun
fenómeno
estatístico  e  a  sua
aplicación
empregando  un
vocabulario
axeitado

 Exercicio  e
problemas  de
interpretación  de
estudos estatísticos
/(b ou c ou g  ou a
ou d)

 CMCCT

 MAPB5.1.4.  Interpreta
un  estudo  estatístico  a
partir  de  situacións
concretas próximas. X

 3ª  Sabe  inferir
conclusións  de
estudos estatísticos
de situacións cotias

 Exercicios  de
interpretación
estudos estatísticos
/(b ou c ou g  ou a
ou d)

 CMCCT

 b

 e

 g

 MAPB5.2.1.  Discrimina
se  os  datos  recollidos
nun  estudo  estatístico
corresponden  a  unha
variable  discreta  ou
continua. X

 3ª  Distingue  entre
distinto  tipos  de
variables
estatisticas  e  e
capaz  de
relacionalas  e
estudialas  de
situacións cotias

 Exercicios  sobre
variables estatisticas
de uso cotiá  /(b ou
c ou g  ou a ou d)

 CMCCT

 MAPB5.2.2.  Elabora
táboas de frecuencias a
partir  dos  datos  dun
estudo  estatístico,  con
variables  discretas  e
continuas. X

 3ª Capacidade  para
organizar  datos
estatísticos en tablas
de  frecuencias  y
gráficas

Problemas  da  vida
real  onde  teñan  que
elaborar  unha  tabla
estatística e analizala
/(b ou c ou g  ou a ou
d)

 CMCCT

 MAPB5.2.3.  Calcula  os
parámetros  estatísticos
(media  aritmética,
percorrido,  desviación
típica,  cuartís,  etc.),  en
variables  discretas  e
continuas, coa axuda da
calculadora  ou  dunha
folla de cálculo.

 3ª Capacidade  de  usa
as  TIC's   para
analise estatístico de
distintos  tipos  de
variable  estatística,
analizando  media
aritmética,
percorrido,
desviación  típica,
cuartís, et

Problemas  da  vida
cotiá  dos  medios  de
comunicación  que  o
alumnado  poda
analizar  distintos
tipos  de  variable
estatística analizando
media  aritmética,
percorrido,
desviación  típica,
cuartís,  etc  /(b  ou  c
ou g  ou a ou d)

 CMCCT
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 MAPB5.2.4.  Representa
graficamente  datos
estatísticos recollidos en
táboas  de  frecuencias,
mediante  diagramas  de
barras e histogramas. X

 3ª  Logra  graficar  os
detos  recollidos  e
analizados  dun
análise estatístico

 Exercicios  de
graficación  de
estudos  estatísticos
/(b ou c ou g  ou a
ou d)

 CMCCT

 b

 f

 MAPB5.3.1.  Calcula  a
probabilidade  de
sucesos  coa  regra  de
Laplace  e  utiliza,
especialmente,
diagramas de árbore ou
táboas  de  continxencia
para o reconto de casos.
X

 3ª  Coñece a regra  de
Laplace  e  sabe
usala  en  casos
doados  e  aplica
técnicas de reconto
para calculala

 Exercicios de calculo
de  probabilidad  coa
regra  de  Laplace
usando  diagramas
de  arbore  o  táboas
de  continxencia  /(b
ou c ou g  ou a ou
d)

 CMCCT

1.4 Concrecións metodolóxicas que require a materia
Toda situación de aprendizaxe debe partir dos coñecementos e experiencias do alumno;
é dicir, daquilo que constitúe o seu esquema de coñecementos previos.
Este  esquema  previo  que  os  alumnos  posúen  e  que  contén  acertos,  erros,
imprecisións,...debe ser o punto de partida para o profesor, quen debe formula os novos
contidos nun conxunto ordenado de informacións que se poida conectar á estructura
cognitiva do alumno.
Falar de aprender vai ligado ó concepto de aprendizaxe significativa, que implica que o
alumnado atopa relacións substantivas entre as aprendizaxes anteriores e os contidos
que  está  a  aprender.  Podemos  dicir  que  unha  aprendizaxe  é  realmente  significativa
cando o alumno ou alumna é quen de facer uso dela perante diferentes situacións, tanto
da vida cotiá  como de ulteriores aprendizaxes.  A aprendizaxe significativa ten catro
principios fundamentais  con importantes implicacións metodolóxicas no traballo  dos
profesores e dos alumnos.
Asimilación  activa  dos  contidos:  isto  supón  unha  actividade  intensa  por  parte  do
alumno,  quen  debe  establecer  relacións  entre  os  novos  contidos  e  a  súa  estructura
cognitiva; é dícir, entre o que xa sabe organizado en esquemas de coñecemento. Este
labor do alumno debe ser facilitado polo profesor nos seguintes termos:
“Suscitar no alumno a actualización de coñecementos que teñan algunha relación co
coñecemento que se propón”.
Ás veces é interesante ter como soporte a historia das Matemáticas, xa que proporciona
contextos  apropiados  para  introducir  os  novos  contidos;  outras,  é  conveniente  un
achegamento inicial a través dun intento directo dunha modelización da realidade na
que o profesor sabe que van aparece-los contidos que se pretenden introducir. Para isto
pódese acudir a outras ciencias que fagan uso das Matemáticas, a aspectos ou ámbitos
da realidade cotiá ou ben á presentación de xogos tratables matemáticamente. Noutros
casos, tanto a calculadora como o ordenador poden ser bos recursos.
Ter  en  conta  os  coñecementos  previos  dos  alumnos e  as  conexións  que  poidan
establecer cos., novos contidos. É evidente que non tódolos alumnos teñen os mesmos
coñecementos previos el ideas sobre un determinado contido, polo que é fundamental
facer un diagnóstico inicial. É conveniente, por outra banda, que os novos contidos que
se pretenden introducir estean suficientemente próximos ós coñecementos previos de
cada alumno para que ¡le resulten dunha dificultade accesible. Así mesmo, aqueles erros
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ou  ideas  imprecisas  que  se  observen  deben  ser  tratadas  cunha  dimensión  positiva,
contrastando  o  seu  erro  ou  imprecisión  co  novo  contido,  facéndolle  ver  cómo este
resolve e amplía os seus coñecementos previos.
Fixar os contidos e predispor favorablemente os alumnos. Débese ter en conta que é o
alumno o propio constructor do seu coñecemento, e que o profesor é o mediador que vai
permitir que o alumno o leve a cabo propiciando a súa motivación.
Cando  falamos  de  motivación  referímonos  a  que  o  alumno  sexa  consciente  da
funcionalidade dos coñecementos que están a  ser obxecto de aprendizaxe,  a que lle
resulte  accesible  a  realización  da  tarefa  de  aprendizaxe  que  lle  propomos,  etc.  En
definitiva, a que lle atope sentido á aprendizaxe dos coñecementos da nosa área, tanto
porque lle serven para interpretar a realidade e obrar sobre ela, como porque lle resultan
instrumentos esenciais para acceder a outros coñecementos da propia área ou doutras do
currículo da ESO.

Débese  practicar  a  aprendizaxe  interactiva,  fomentando  a  participación  de  tódolos
alumnos nas actividades que se propoñan. A verbalización dos procedementos seguidos
para a resolución de problemas, a reflexión en grupo sobre as dificultades e logros, o
aporte de distintos puntos de vista á hora de acceder á resolución de problemas, etc. son
algúns dos aspectos máis enriquecedores da aprendizaxe, xa que isto permite aprender
dos demais e axusta-lo propio coñecemento para facelo accesible ó resto dos membros
do grupo.
Pola outra banda sabemos que  entre as actividades máis importantes en Matemáticas
está a resolución de problemas, xa que este procedemento pon a énfase nos procesos de
pensamento.  Debemos prestar a maior atención a esta faceta pois forma os contidos
matemáticos e constitúe un campo privilexiado para as operacións, etc. No proceso de
resolución de problemas, o eixe principal debe ser dirixido polo profesor, colocando o
alumno en situación de participar, sen anula-lo pracer de ir descubrindo por si mesmo.
O  alumnado  debe  ser  consciente  de  a  diferenciación  progresiva  dos  contidos,  que
implica:

- A ampliación progresiva dos contidos polo alumno mediante o enriquecemento dos seus
conceptos previos da aprendizaxe en cuestión.

- A organización previa dos materiais por parte do profesor. A organización da secuencia
de contidos por parte do profesor debe ser clara, sinxela e accesible para os alumnos
potenciando a globalización, a través dos contidos mínimos e con diferentes graos de
complexidade e niveis de ampliación, se é o caso, para os alumnos máis avantaxados.

1.5   Materiais e recursos didácticos que se vaian  utilizar  
Nas clases dependendo do nivel do grupo, situación sanitaria e disponibilidade dos
materiais poderemos usar:

Clases expositivas
Tormenta de ideas
Aprendizaxe cooperativo
Discusión grupal
Seguimento razoado
Traballo persoal na casa
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Uso das plataformas e-learning (e-dixgal, aula virtual do centro, agueiro)
ou diverso  software ou actividades interactivas : CLIC, Cabri, programa
Descartes,etc e videografía propia  dende plataformas virtuales de acceso
público
Paneis expositivos
Presentacións multimedia
Material de debuxo
Websites de contido interactivo
Videos educativos ou películas que relacionen as matemáticas coa vida
cotiá
Bibliografia:
-Propia da Plataforma EVA (Proxecto E-dixgal)

-Libro de texto de Matemáticas da editorial Oxford
-Libros de consulta 
-Uso das instalacións das bibliotecas para aplicar periodicos, revistas

e libros de narrativa ao mundo das matemáticas

Ao traballar co proxecto e-dixgal em 1º e 2º da ESO o alumnado está aconstumbrado ao
manexo  das  plataformas  e-learning..  Deste  xeito  o  profesorado  pode  continuar
traballando coa plataforma de aprendizaxe cooperativo agueiro ou coa aula virtual do
centro  e  a  creación  da  nosa  própria  estrutura  e  organización  de  aprendizaxe.  Así
culminamos o uso que levabamos facendo das aulas virtuais con a implementación da
nosa propia aula virtual na que o alumnado é partícipe do seu aprendizaxe e poda ser
nivelado conforme as súas velocidades na adquisición dos estándares de aprendizaxe.
Na plataforma agueiro, tamén ofertada pola Conselleria de Educación  o alumnado poda
elaborar o seu portfolio dixital, traballar em cooperativo ou descargar ou subir material.
Ademais  o  departamento  conta  cos   libros  traballados  no  proxecto  lector,  diversos
cuadernillos  de traballo  para reforzo,  libros  de  texto propios   para  o alumnado con
matemáticas pendentes de outros cursos e cuadernillos adaptados para alumnado con
necesidades educativas especiales.
Asemesmos propoñemosnos seguir creando un aula virtual a disposición do alumnado e
que pode consultar , traballar online ou baixar ejercicios en calquera momento.
Tamén pretendemos utilizar o software citado no proxecto TIC para a adquisición e
asimilación  dos  contidos  de  xeito  individual  ,  usando  as  aulas  de  ordenadores  que
disponemos  al  efecto  no  caso  de  situación  de  aprendizaxe  presencial  ou  co  propio
ordenador do alumnado na sua cas no caso de que a  situación sanitaria non permita
clases presenciais.
En  todo  momento  a  relación  e  comunicación  profesorado/familias  será  mediante  o
espazo abalar.

Consideramos o libro de texto, sexa en soporte de papel como dixital, unha ferramenta
fundamental  de  transmisión  e  asimilación  de  contidos.  Primordialmente  é  unha
ferramenta  de  traballo  na  casa  coa  que  o  alumnado  pode  reforzar  os  conceptos
adquiridos na aula ben sexa repasando unha explicación ou facendo os exercicios.
Os libros de texto considerados polo departamento a tal efecto son os seguintes: 
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Matemáticas Orientadas as Enseñanzas Aplicadas. 4º ESO. Inicia DUAL. AUTORES:  Mercedes de 
Lucas , Miriam Peña y María José Rey.  Editorial: OXFORD educación.

Aparte dos libros co departamento conta para o proxecto lector, podemos proporcionar
diversos cuadernillos de traballo para reforzo, libros de texto propios  para o alumnado
con matemáticas pendientes de outros cursos e cuadernillos adaptados para alumnado
con necesidades educativas especiales. 

Material empregado no PROXECTO LECTOR.

Traballando conxuntamente co proxecto lector do centro de cara ao fomento da
lectura, no departamento teremos nas horas adxudicadas ao efecto una lectura, ou ben
xeral o ben individual, dun conxunto de obras literarias que teñen como transfondo as
matemáticas. Con esto pretendemos abordar o método dedúctivo e o razoamento dende
outra  canle  distinta  da  linguaxe  matemática  usada  nas  clases,  así  como  axeitar
problemas matemáticos a realidade social ou ao mundo imaginario das obras literarias

O departamento posúe numerosa bibliografía lúdico-matemática coa que traballar co
alumnado a este respecto

Material empregado no PROXECTO TIC

Dende o curso 2010/2011 o centro forma parte da red de centros abalar polo que
o  alumnado  esta  aconstumbrado  al  uso  de  ordenadores  e  ao  aprendizaxe  mediante
ferramentas  dixitais.  Precisamente  dende  o  curso  2017/2018  formamos  parte  do
proxecto  e-dixgal  no  que  se  entrega  un  ordenador  e  acceso  a  plataforma  de  e-
aprendizaxe EVA a cada un dos alumnos de 1º e 2º da ESO. Dito ordenador e de uso
persoal do alumnado e toda a estructuración, organización do seu aprendizaxe e traballo
persoal é levada a cabo mediante técnoloxía de aprendizaxe dixital.  En  3º da ESO
contamos  con un armario  con 10 ordenadores  en cada  clase e  co uso das  aulas  de
ordenadores  coas  que  consta  o  IES  polo  menos  unha  vez  a  semá.  En  4º  da  ESO
contamos  con  armarios  con  30  ordenadores  en  cada  clase  e  tamén  polo  menos  o
alumnado usa as clases de informatica unha vez a semá.  O uso regular dunha destas
aulas permitenos conseguir que o noso alumnado sexa competente no tratamento da
información e tecnoloxia dixital .  Tamén fomentar a súa autonomia na búsca de datos
axeitados ao problema en cuestión, no tratamento deses datos e enxuizamento crítico así
como a habilidade para comunicar os seus propios logros. 

Se ha situación sanitaria permite manter clses presenciais pretendemos seguir as
pautas de traballo anteriores mais senón é posible pretendemos seguir usando a mesma
tecnoloxía de aprendizaxe e-learning contando cos ordenadores edixgal (1º e 2º ESO) e
ordenadores propios do alumnado (3º e 4º ESO) . 
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Nas  primeiras  semás  (presencial  ou  por  comunicación  por  espazo  abalar)
detectaremos necesidades ben de hardware ou ben de internet dentro do noso alumnado
e tentaremos de prestarlles os ordenadores que ten para tal fin o centro ou facilitarlles a
conexión a internet no caso de necesidade.

Por tanto tentaremos de que todo o alumnado poda seguir o seu aprendizaxe
online nas distintas plataformas que temos ao respecto.

Nas primeiras semás do curso imos deternos, nas clases de matemáticas, mais e
o seu desenvolvemento como materia conceptual nun un enfoque competencial-dixital a
través  de  propostas  metodoloxicas  activas  e  axustadas  as  necesidades  concretas  do
alumnado e grupo e que fomenten a colaboracion e a participacion do alumnado no seu
proceso de aprendizaxe. 

Dito enfoque estará baseado na adquisición dunha competencia dixital óptima do
alumnado que lle permita superar a materia de matemáticas sen os límites creados pola
fenda dixital.

Aparte  das  plataformas  de  aprendizaxe  edixgal  ,  agueiro  e  a  aula  virtual  do  IES s

destacamos algunas páxinas web que poden ser usadas: 

- http://sitios-educativos.wikispaces.com/Sitios+Web-Matem%C3%A1ticas  
- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refue  

rzo_matematicas/indicemate.htm
- http://recursostic.educacion.es/descartes/web/  
- http://platea.pntic.mec.es/  
- http://conteni2.educarex.es/?a=41  
- http://www.vitutor.com/index.html  
- http://www.amolasmates.es/  
- http://www.ematematicas.net/  
- https://proyectodescartes.org/descartescms/matematicas/unidades-didacticas     
- https://www.youtube.com/     

 O seguinte software:

Libre office (Procesador, Folla de cálculo, presentacións, editor matemático, 
debuxo)
Jclic. 
HotPotatoes . 
Scratch. 
Tuxmath. 
MathWar  
Kitsune 
Maxima y wxMaxima. 
GeoGebra 
DrGeo. 

1.6 Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
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1º 
Avaliación

Cálculo     da     nota     da     1º     avaliación:  
En cada avaliación parcial:

 farase un mínimo de duas probas escritas que poderán ser presenciais, online ou 
orais segundo a necesidade das circunstancias ou do tipo de alumnado.

 ademáis poderase empregar otros instrumentos de avaliación (por exemplo: 
probas prácticas, observación directa, traballos de investigación, … ) que serán tidos en 
conta para avaliar os estándares propios do bloque I e que contribúen a adquisición do perfil 
competencial.

A calificación de avaliación parcial obterase segundo as porcentaxes de contribución de cada instrumento 

e que se indican na seguinte táboa:

    

          Avaliación
de estándares Método de avaliación Porcentax e

Estándares
relativos a os

bloques
conceptuais

Probas escritas ou dixitais   80 %

Estándares
relativos a o

bloque I

Expresión verbal razoada
(Exposición oral ou escrita

presencial ou online)
2.5 %

Reflexión, análise dos procedimentos
e identificación de patróns (Traballo

escrito/dixital) 5 %

Actitudes de indagación e axeitadas
para o traballo na aula

(Observación directa na aula ou
adquiridas no traballo de

investigación dixitalizado)

10 %

Uso das ferramentas tecnolóxicas
(Traballo escrito/dixital) 2.5 %

Considerarase que unha avaliación está aprobada cando a cualificación sea como mínimo de 5.

Procedemento     de     recuperación     da     1º     avaliación:  

Existirán PROBAS DE RECUPERACIÓN, para a primeira avaliación , que será obrigatoria 
para os alumnos suspensos. A avaliación será recuperada cando a proba sexa cualificada cunha
nota de 5 ou maior de 5, e para as recuperacións non se terán en conta outras medidas 
avaliativas feitas nos trimestre En tódolos casos, terase como cualificación de avaliación 
parcial a maior nota entre a obtida na avaliación e a obtida na súa proba de recuperación. Para 
preparalas o alumnado fará o estudo e repaso persoal da 1ª avaliación e poderá resolver 
dúbidas con profesor encargado da materia ou xefa do departamento no recreo a petición do 
alumnado
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2º 
Avaliación

Cálculo     da     nota     da     2º     avaliación:  
En cada avaliación parcial:

 farase un mínimo de duas probas escritas que poderán ser presenciais, online ou 
orais segundo a necesidade das circunstancias ou do tipo de alumnado.

 ademáis poderase empregar otros instrumentos de avaliación (por exemplo: 
probas prácticas, observación directa, traballos de investigación, … ) que serán tidos en 
conta para avaliar os estándares propios do bloque I e que contribúen a adquisición do perfil 
competencial.

A calificación de avaliación parcial obterase segundo as porcentaxes de contribución de cada instrumento 

e que se indican na seguinte táboa:

          Avaliación
de estándares Método de avaliación Porcentax e

Estándares
relativos a os

bloques
conceptuais

Probas escritas ou dixitais   80 %

Estándares
relativos a o

bloque I

Expresión verbal razoada
(Exposición oral ou escrita

presencial ou online)
2.5 %

Reflexión, análise dos procedimentos
e identificación de patróns (Traballo

escrito/dixital) 5 %

Actitudes de indagación e axeitadas
para o traballo na aula

(Observación directa na aula ou
adquiridas no traballo de

investigación dixitalizado)

10 %

Uso das ferramentas tecnolóxicas
(Traballo escrito/dixital) 2,5%

Considerarase que unha avaliación está aprobada cando a cualificación sea como mínimo de 5.

Procedemento     de     recuperación     da     2º     avaliación:  
Existirán PROBAS DE RECUPERACIÓN, para a segunda avaliación , que será obrigatoria 
para os alumnos suspensos. A avaliación será recuperada cando a proba sexa cualificada cunha
nota de 5 ou maior de 5, e para as recuperacións non se terán en conta outras medidas 
avaliativas feitas nos trimestre En tódolos casos, terase como cualificación de avaliación 
parcial a maior nota entre a obtida na avaliación e a obtida na súa proba de recuperación. Para 
preparalas o alumnado fará o estudo e repaso persoal da 2ª avaliación e poderá resolver 
dúbidas con profesor encargado da materia ou xefa do departamento no recreo a petición do 
alumnado
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3º 
Avaliación

Cálculo     da     nota     da     3º     avaliación:  
En cada avaliación parcial:

 farase un mínimo de duas probas escritas que poderán ser presenciais, online ou 
orais segundo a necesidade das circunstancias ou do tipo de alumnado.

 ademáis poderase empregar otros instrumentos de avaliación (por exemplo: 
probas prácticas, observación directa, traballos de investigación, … ) que serán tidos en 
conta para avaliar os estándares propios do bloque I e que contribúen a adquisición do perfil 
competencial.

A calificación de avaliación parcial obterase segundo as porcentaxes de 
contribución de cada instrumento e que se indican na seguinte táboa:

          Avaliación
de estándares Método de avaliación Porcentax e

Estándares
relativos a os

bloques
conceptuais

Probas escritas ou dixitais   80 %

Estándares
relativos a o

bloque I

Expresión verbal razoada
(Exposición oral ou escrita

presencial ou online)
2.5 %

Reflexión, análise dos procedimentos
e identificación de patróns (Traballo

escrito/dixital) 5 %

Actitudes de indagación e axeitadas
para o traballo na aula

(Observación directa na aula ou
adquiridas no traballo de

investigación dixitalizado)

10 %

Uso das ferramentas tecnolóxicas
(Traballo escrito/dixital) 2,5%

Considerarase que unha avaliación está aprobada cando a cualificación sea como mínimo de 5.

Procedemento     de     recuperación     da     3º     avaliación:  
A 3ª avaliación será recuperada cando sexa preciso ( ver apartado de cualificación final ) no  
exame final pero non existirá recuperación específica só da 3ª avaliación
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Cualificac
ión final

Cálculo     para     obter     a     cualificación     final     de     curso:  
Esta é a nota coa que o alumnado parte para a realización da avaliación final.
Se o alumnado ten una media de 5 ou mayor poderá subir dita nota nunha proba escrita final elaborada 
con contidos da/das avaliacións que queira. Considerarase como nota final da materia aquela que 
beneficie ó alumnado
E se o alumnado ten nota media inferior a 5 poderá recuperar as avaliacións que teña suspensas nunha 
proba escrita final e volverase a calcular a media. Considerarase como nota final da materia a que 
beneficie o alumnado

Especificación :
Non se terán en conta ningún outro tipo de instrumentos de avaliación realizados nas
avaliacións parciais para o cálculo da nota da avaliación final

Finalmente o alumnado que non acade unha nota de 5 ou maior na avaliación final , considerarase que 

ten a materia completa suspensa.

 

Criterios de avaliación por curso  baseados no  Decreto 86/2015 (DOGA 
25/06/15)
4º ESO A (orientado a ensinanzas aplicadas)

NOTA:
Aqueles  criterios  marcados  cunha   “X  “ ao  final  de  cada  criterio  considéranse
imprescindibles. Tódolos do bloque I son considerados como imprescindibles

BLOQUE I
  Expresar verbalmente, de xeito razoado o proceso seguido na resolución dun problema.(a)

  Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e
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comprobando as solucións obtidas.(b)

  Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións.
(c)

  Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc.
(d)

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

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

  Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá,  avaliando a
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.(g)

  Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.(h)

  Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.(i)

 Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares futuras.(j)

 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.(k)

 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.(l)

BLOQUE II
  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. X

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

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

BLOQUE III
  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. X

  Utilizar  aplicacións  informáticas  de  xeometría  dinámica,  representando  corpos  xeométricos  e  comprobando,
mediante interacción con ela, propiedades xeométricas.

BLOQUE IV
  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. X

  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.
X

BLOQUE V
  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.).

  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. x
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  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. X

1.7   Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e  práctica   
docente. 

A avaliación dos obxectivos será satisfactoria na medida en que sexa positiva a avaliación dos
contidos  relacionados con eles,  tendo presentes  os  criterios  de  avaliación  establecidos polo
departamento dentro do contexto xeral do P.C.C.
Para a súa realización programaremos dentro de cada ciclo ou curso aquilo que corresponde con
obxectivos específicos e que se considere básico ou mínimo.
A avaliación dos obxectivos da etapa debe ter en conta os criterios que para a proposta de título
estean aprobados no centro, e que son de aplicación ó remate do cuarto curso.

A fin  de  establecer  unha  evaluación  plena  de  todo  o  proceso  se  evaluarán  os  siguientes
indicadores nas reunións do Departamento de Matemáticas:

 Análise do curso inicial

Neste punto analizaremos as  características de la clase como poden ser :
c) Datos evaluación inicial
d) Número de alumnos con necesidades educativas especiales de cada grupo 
detectados. Alumnos propios de ACI
e) Número de alumnos con cualquier otra carencia 
f) Número de alumnos con abandono detectados
g)Número de alumnos repetidores
h)Número de alumnos con características de excelentes

 Desarrollo na clase da materia.

a)Actividades realizadas en clase
b) Actividades desenvolvidas para a adquisición dos estándares do grupo I
c) Actividades TIC's desenvolvidas
d) Actividades extraescolares

 Evaluación dos contidos.
 Neste  punto analizaremos os mecanismos de avaliación

a) Número e tipo de pruebas
b) Avaliación das competencias básicas
c) Procedementos de avaliación dos estándares de aprendizaxes
d) Indicadores de logro  
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 Tratamento da diversidad.

Analizaremos co respecto ó  alumnado con necesidades especiales:

a) Tipo de apoyo que reciben

b) Actividades realizadas
c) Mecanismos de avaliación 

d) Creación de ACI's

e) Tipo de apoio do PT

 Análisis da avaliación

Unha vez realizadas as avaliacións , analizaremos os seguintes items:

a) Análise dos porcentaxes
b) Medidas correctoras tomadas o por tomar no aula
c) Medidas correctoras tomadas o por tomar para o alumnado que non supere unha 
evaluación. .(Exámenes de recuperación, actividades, trabajos...)
d) Medidas correctoras tomadas o por tomar para el alumnado con características de 
abandono .(Exámenes de recuperación, actividades, trabajos...)

 Seguimiento da programación.

Os items a analizar serán:

a) Análise da programación
b) Temporalización.
c) Medidas a adoptar 

 Seguimiento do alumnado con matemáticas pendentes

a) Número de alumnos con matemáticas pendientes en cada clase.
b)Análise dos exámenes de pendientes 
c)  Mecanismos de avaliación do alumnado con matemáticas pendentes
d) Actividades realizadas con dito alumnado
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 Disposicións xerais

a)Relación entre obxectivos e contidos.
b)Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais.
c)Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais

1.8 Organización das actividades de seguimento, recuperación 
e avaliación das materias pendentes. 

Alumnado 
de materia
pendente

Cálculo     para     obter     a     cualificación     final     de     materia         pendente:  

O alumnado con matemáticas pendentes de cursos anteriores terán a posibilidade de examinarse da 
materia repartida en duas partes: unha na 1ª avaliación e outra na 2ª, das cales farase a media

Procedementos     e     instrumentos     de     avaliación:  

A todo o alumnado de pendentes se lle entregará un libro de texto ao principio do  curso  con

exercicios sinalados para facer

Para preparar os exames o alumnado fará o estudo e repaso persoal das matemáticas pendentes co material

entregado polo profesorado ou con material  seu e  poderá resolver dúbidas co profesor  encargado da

materia en clase ou recreo ou con a xefa do departamento no recreo e a petición do alumnado.

Unha vez feita a media dos exames poden ocurrir 2 casos:

a) Se a nota media e 5 ou superior esa nota será a reflictida na 3ª avaliación. 
b) Se a nota media e inferior a 5 o alumnado fará na 3ª avaliación un exame global de recuperación que
inclúa tódolos contidos da materia de pendentes. Se lle entregará un cuadernillo para que poda traballar nel
perante  esas  semanas.  Nunca  se  considerará  facer  exame duna  parte.  A nota  final  será  calculada  coa
seguinte ponderación: 40% cuadernillo e 60 % nota de exame
O aprobado da materia implica a obtención dun 5 o superior en total

Nas reunións de departamento analizarase a avaliación das aprendizaxes dos alumnos
coa materia pendente. 
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O procedemento de recuperación da materia pendente cando un alumno traballa con
Adaptación Curricular recóllese na Adaptación Curricular do curso no que o alumno
está matriculado.

 Os  obxectivos,  mínimos  esixibles  e  criterios  de  avaliación
seguidamente incluidos, serán revisados polo profesorado encargado ese
ano do alumnado e serán axustados conforme o que o alumnado dera o
curso  anterior  dependendo  do  dito  na  memoria  dese  curso.  Os
obxectivos, estándares de aprendizaxe, temporalización, grado mínimo,
procedementos e intrumentos de avaliación e competencias clave poden
observarse na táboa seguinte: 

Nota: Esta táboa pertece a aquel alumnado con matemáticas pendentes de 3º ESO 
aplicadas. En caso de  co alumno cambiara de opción e teña as matemáticas 
académicas  pendentes terá que descargar da web do instituto a programación das 
matemáticas que cursou que serán as que teña que avaliarse

 Obxectivos  Estándares de
aprendizaxes

 Tempora

lización: 
(Avaliación)

 Grao mínimo 
de consecución 
para superar a 
materia

 Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación

 Competencias 
clave

 f

 h

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

 1ª,2ª,3ª  Logra 
verbalizar   e 
explicar o 
razoamento dos 
problemas 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 -CCL

 CMCCT

 e

 f

 h

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

1ª,2ª,3ª  Amosa a  
capacidade de 
seguir un 
razoamento 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 MAB1.2.2.  Valora  a
información  dun
enunciado e relaciónaa co

1ª,2ª,3ª  Logra 
esquematizar 
problemas e 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 

 CMCCT
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número  de  solucións  do
problema.

infiere o número 
de solucións

principio do 
curso /proba escrita

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

1ª,2ª,3ª  Amosa unha 
capacidade crítica
sobre o resultado

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

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

1ª,2ª,3ª  Logra 
esquematizar 
problemas e 
comprobar 
solucións 
axeitadas a dito 
esquema

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CAA

 b

 e

 f

 g

 h

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

1ª,2ª,3ª  Logra 
identificar 
problemas e 
exercicios nos que
se amosen patróns
e regularidades 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CCEC

 MAB1.3.2.  Utiliza  as  leis
matemáticas  achadas
para  realizar  simulacións
e  predicións  sobre  os
resultados  esperables,
valorando a súa eficacia e
idoneidade.

1ª,2ª,3ª  Amosa a 
capacidade de 
comprobación da 
recurrencia ou 
modelización dun 
problema

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 b

 e

 f

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

1ª,2ª,3ª  Logra plantexar
distintas 
alternativas a un 
problema

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

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

1ª,2ª,3ª  Logra crear  
novos problemas 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CAA

 b

 f

 h

 MAB1.5.1.  Expón  e
argumenta  o  proceso
seguido,  ademais  das
conclusións  obtidas,
utilizando  distintas

1ª,2ª,3ª  Logra explicar 
un problema en 
distintas linguaxes
.

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CCL

 CMCCT
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linguaxes  (alxébrica,
gráfica,  xeométrica  e
estatístico-probabilística).

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

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

1ª,2ª,3ª  Logra inferir 
situacións riais 
derivadas dun 
problema

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CSC

 MAB1.6.2.  Establece
conexións  entre  un
problema do mundo real e
o  mundo  matemático,
identificando  o  problema
ou  os  problemas
matemáticos  que
subxacen  nel  e  os
coñecementos
matemáticos necesarios.

1ª,2ª,3ª  Amosa 
curiosidade por a 
utilidade e 
importancia dun 
problema 
conectando a vida
real coa 
matemática

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CSIEE

 MAB1.6.3.  Usa,  elabora
ou  constrúe  modelos
matemáticos sinxelos que
permitan a resolución dun
problema  ou  duns
problemas  dentro  do
campo das matemáticas.

1ª,2ª,3ª  Aplica o 
aprendido a 
distintos procesos 
físico,quimicos e 
tecnolóxicos

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 MAB1.6.4.  Interpreta  a
solución  matemática  do
problema  no  contexto  da
realidade.

1ª,2ª,3ª  Analiza o 
resultado 
conforme os datos
orixinais

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 MAB1.6.5.  Realiza
simulacións  e  predicións,
en  contexto  real,  para
valorar a adecuación e as
limitacións dos modelos, e
propón  melloras  que
aumenten a súa eficacia.

1ª,2ª,3ª  Aplica o 
aprendido a 
distintos procesos 
físico,quimicos e 
tecnolóxicos

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 b

 e

 f

 g

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

1ª,2ª,3ª  Aplica o 
aprendido a 
distintos procesos 
físico,quimicos , 
tecnolóxicos 
sabendo respetar 
aos particiapantes 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CAA

 CSC

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 l

 m

 n

 MAB1.8.1.  Desenvolve
actitudes axeitadas para o
traballo  en  matemáticas
(esforzo,  perseveranza,
flexibilidade  e  aceptación
da crítica razoada).

1ª,2ª,3ª  Amosa interés, 
esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da 
crítica razoada no 
desenrolo da clase

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

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

1ª,2ª,3ª  Presenta interés
e euriosidade por 
a utilidade e 
importancia  das 
matemáticas

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT
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 ñ

 o

dificultade da situación

 MAB1.8.3. Distingue entre
problemas e exercicios, e
adopta a actitude axeitada
para cada caso.

1ª,2ª,3ª  Logra 
identificar 
problemas e 
exercicios 
similares 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 MAB1.8.4.  Desenvolve
actitudes de curiosidade e
indagación,  xunto  con
hábitos  de  formular  e
formularse  preguntas  e
procurar  respostas
axeitadas, tanto no estudo
dos  conceptos  como  na
resolución de problemas.

1ª,2ª,3ª  Amosa 
curiosidade por a 
utilidade e 
importancia dun 
problema 
formulando 
preguntas e 
desenrolando 
respostaas axeitas

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CAA

 CCEC

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

1ª,2ª,3ª  Amosa interés 
polo respeto ao 
traballo en grupo, 
a colaboración e 
esforzase por 
manter o nivel de 
traballo dentro do 
grupo 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

  b

 g

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

1ª,2ª,3ª  Analiza o 
resultado 
conforme os datos
orixinais , e toma 
decisións dacordo
coa  reflexión 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CSIEE

 b

 g

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

1ª,2ª,3ª  Logra 
reflexionar sobre 
o proceso de 
ductivo e 
inductivo de 
razoamento , 
obtendo o 
esquema mental 
pertinente para 
aplicalo en 
problemas 
similares

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CAA

 e

 f

 g

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

1ª,2ª,3ª   Usa software 
adecuado cando o 
problema o 
precise     

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 CD

 MAB1.11.2. Utiliza medios
tecnolóxicos  para  facer
representacións  gráficas
de  funcións  con
expresións  alxébricas

1ª,2ª,3ª  Logra  utilizar o
ordenador , tablet 
o smatphone na 
representación de 
funcións

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT
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complexas  e  extraer
información  cualitativa  e
cuantitativa sobre elas.

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

3ª  Logra  
sintetizar  un 
enunciado dun 
problema na 
elaboración dunha
función

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

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

2ª,3ª  Logra a 
aplicación de 
propiedades 
xeométricas 
sinxelas

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 MAB1.11.5. Utiliza medios
tecnolóxicos  para  tratar
datos  e  gráficas
estatísticas,  extraer
información  e  elaborar
conclusións.

3ª  Logra utilizar o 
ordenador , tablet 
o smatphone na 
representación de 
funcións obtidas 
de periódicos ou 
internet

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CMCCT

 a

 b

 e

 f

 g

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

1ª,2ª,3ª  Logra 
organizar, 
expoñer e 
elaborar un 
traballo 

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CD

 CCL

 MAB1.12.2.  Utiliza  os
recursos  creados  para
apoiar  a  exposición  oral
dos  contidos  traballados
na aula.

1ª,2ª,3ª  Logra 
organizar, 
expoñer e 
elaborar un estudo
matemático

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CCL

 MAB1.12.3.  Usa
axeitadamente  os  medios
tecnolóxicos  para
estruturar e mellorar o seu
proceso  de  aprendizaxe,
recollendo  a  información
das  actividades,
analizando puntos fortes e
débiles  do  seu  proceso
educativo  e  establecendo
pautas de mellora.

1ª,2ª,3ª  Logra 
organizar, 
expoñer e 
elaborar un 
traballo tendo a 
capacidade de 
reflexionar sobre 
el.

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CD

 CAA

 MAB1.12.4.  Emprega
ferramentas
tecnolóxicas  para
compartir  ideas  e
tarefas.

1ª,2ª,3ª  Usa as 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas

 Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do 
curso /proba escrita

 CD

 CSC

 CSIEE
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BLOQUE II

 Obxectivos  Estándares de 
aprendizaxes

Tempora

lización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Procedem
entos e

instrumen
tos de

avaliación

Competencias clave

 e

 f

 g

 MAPB2.1.1. 
Aplica as 
propiedades das
potencias para 
simplificar 
fraccións cuxos 
numeradores e 
denominadores 
son produtos de
potencias.

1ª Coñece  e  comprende
o  concepto  de
potencia  e  as  súas
propiedades

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.1.2. 
Distingue, ao 
achar o decimal 
equivalente a 
unha fracción, 
entre decimais 
finitos e 
decimais 
infinitos 
periódicos, e 
indica, nese 
caso, o grupo 
de decimais que
se repiten ou 
forman período.

1ª Sabe diferenciar nº 
decimais . Distingue  
fraccións equivalentes

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.1.3. 
Expresa certos 
números moi 
grandes e moi 
pequenos en 
notación 
científica, opera 
con eles, con e 
sen calculadora,
e utilízaos en 
problemas 
contextualizado
s.

1ª Entede  e  asimila  a
importancia  da
notación científica  na
vida  real  e  sabe
aplicala

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.1.4. 
Distingue e 

1ª Entende a importancia
do  cálculo  dos  erros

Exercicios 
e 

.CMCCT
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emprega 
técnicas 
adecuadas para
realizar 
aproximacións 
por defecto e 
por exceso dun 
número en 
problemas 
contextualizado
s, e xustifica os 
seus 
procedementos.

na  vida  real  y  os
problemas  que
adolecen o redondear

problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

 MAPB2.1.5. 
Aplica 
axeitadamente 
técnicas de 
truncamento e 
redondeo en 
problemas 
contextualizado
s, recoñecendo 
os erros de 
aproximación en
cada caso para 
determinar o 
procedemento 
máis axeitado.

1ª Entende a importancia
do  redondeo  na  vida
real  y  os  problemas
que  adolecen  o
redondear

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.1.6. 
Expresa o 
resultado dun 
problema, 
utilizando a 
unidade de 
medida 
adecuada, en 
forma de 
número decimal,
redondeándoo 
se é necesario 
coa marxe de 
erro ou 
precisión 
requiridas, de 
acordo coa 
natureza dos 
datos.

1ª Reflexiona sobre os 
resultados obtidos, 
expresandoo de xeito 
correcto

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.1.7. 
Calcula o valor 
de expresións 
numéricas de 
números 
enteiros, 
decimais e 
fraccionarios 

1ª Opera  correctamente
en  expresiones
alxébricas  na  que
aparezan  distintos
tipos de números

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 

.CMCCT
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mediante as 
operacións 
elementais e as 
potencias de 
números 
naturais e 
expoñente 
enteiro, 
aplicando 
correctamente a
xerarquía das 
operacións.

escrita

 MAPB2.1.8. 
Emprega 
números 
racionais e 
decimais para 
resolver 
problemas da 
vida cotiá, e 
analiza a 
coherencia da 
solución.

1ª Sabe discriminar o 
uso dos nºs decimais 
o fraccionarios 
dependendo do 
contexto

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 b

 f

 MAPB2.3.1. 
Suma, resta e 
multiplica 
polinomios, 
expresa o 
resultado en 
forma de 
polinomio 
ordenado e 
aplícao a 
exemplos da 
vida cotiá.

1ª Entende concepto de
polinomio  y  su
utilidad  como
transferencia  do
linguaxe  común  a
linguaxe matemático

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.3.2. 
Coñece e utiliza 
as identidades 
notables 
correspondente
s ao cadrado 
dun binomio e 
unha suma por 
diferenza, e 
aplícaas nun 
contexto 
adecuado.

1ª Sabe  utilizar
identidades  notables
en  calquer  contexto,
identificácndoas
frente  a
multiplicación
normal de binomios

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.4.1. 
Resolve 
ecuacións de 
segundo grao 
completas e 
incompletas 
mediante 
procedementos 

1ª Logra  resolver
ecuacións  de  2º
grado  completas  e
incompletas

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 

.CMCCT
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alxébricos e 
gráficos. 

escrita

 b

 f

 MAPB2.4.2. 
Resolve 
sistemas de 
dúas ecuacións 
lineais con dúas
incógnitas 
mediante 
procedementos 
alxébricos ou 
gráficos.

1ª Logra resolver 
sistemas de ecuacións
cos 4 métodos

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.4.3. 
Formula 
alxebricamente 
unha situación 
da vida cotiá 
mediante 
ecuacións de 
primeiro e 
segundo grao, e
sistemas lineais 
de dúas 
ecuacións con 
dúas incógnitas,
resólveas e 
interpreta 
criticamente o 
resultado obtido.

1ª Sabe resolver 
problemas que se 
resolvan cunha 
ecuación de 1º grao, 
2º grao ou con 
sistemas

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 f

 g

 h

 MAPB2.2.1. 
Calcula termos 
dunha sucesión 
numérica 
recorrente 
usando a lei de 
formación a 
partir de termos 
anteriores.

1ª Recoñece as 
sucesións 
recorrentes , e 
capacidade para 
inferir o término xeral
en sucesións sinxelas

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

.CMCCT

 MAPB2.2.2. 
Obtén unha lei 
de formación ou
fórmula para o 
termo xeral 
dunha sucesión 
sinxela de 
números 
enteiros ou 
fraccionarios.

1ª Recoñece as 
sucesións , e ten 
capacidade para 
inferir o término xeral
en sucesións sinxelas

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 
do curso 
/proba 
escrita

 .CMCCT

 MAPB2.2.3. 
Valora e 
identifica a 
presenza 
recorrente das 
sucesións na 

1ª Relaciona o estudio 
de sucesións na aula 
con sucesións na vida 
cotiá

Exercicios 
e 
problemas 
e teoria 
adxudicado
s ao 
principio 

.CMCCT
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natureza e 
resolve 
problemas 
asociados a 
estas.

do curso 
/proba 
escrita

BLOQUE III

Obxectivos Estándares  de
aprendizaxes

Tempor
a

lización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias clave

 e

 f

 l

 n

MAPB3.1.1. Coñece
as
propiedades
dos puntos da
mediatriz  dun
segmento e da
bisectriz  dun
ángulo.

2ª Logra obter a 
mediatriz e bisectriz 

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB3.1.2.  Utiliza
as
propiedades
da mediatriz  e
a  bisectriz
para  resolver
problemas
xeométricos
sinxelos.

2ª Utiliza o concepto de
mediatriz e bisectriz 
na resolución de 
problemas sinxelos.

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB3.1.3.
Manexa  as
relacións entre
ángulos
definidos  por
rectas  que  se
cortan  ou  por
paralelas
cortadas  por
unha  secante,
e  resolve
problemas
xeométricos
sinxelos  nos
que interveñen
ángulos.

2ª Sabe as relacións 
entre ángulos en 
rectas que se cortan 
ou por paralelas 
cortadas por unha 
secante.

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB3.1.4. Calcula
o perímetro de
polígonos,  a
lonxitude  de
circunferencia
s e a área de
polígonos e de
figuras
circulares  en

2ª Logra  asimilar
contidos  de
distancias  e
perímetros  e
aplicalos  a
problemas reais 

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT
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problemas
contextualizad
os,  aplicando
fórmulas  e
técnicas
adecuadas.

MAPB3.1.5. Calcula
áreas  e
volumes  de
poliedros
regulares  e
corpos  de
revolución  en
problemas
contextualizad
os,  aplicando
fórmulas  e
técnicas
adecuadas.

2ª Logra  asimilar
contidos de  áreas e
volumenes  e
aplicalos  a
problemas reais 

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

 f

 l

 n

MAPB3.2.1.  Divide
un  segmento
en  partes
proporcionais
a outros dados
e  establece
relacións  de
proporcionalid
ade  entre  os
elementos
homólogos  de
dous
polígonos
semellantes.

2ª Utiliza o teorema de 
Tales para dividir un 
segmento 

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB3.2.2.
Recoñece
triángulos
semellantes e,
en  situacións
de
semellanza,
utiliza  o
teorema  de
Tales  para  o
cálculo
indirecto  de
lonxitudes.

2ª Sabe cando dous 
triángulos están en 
posición Tales

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

 f

 l

MAPB3.3.1. Calcula
dimensións
reais  de
medidas  de
lonxitudes  en
situacións  de
semellanza
(planos,
mapas,  fotos
aéreas, etc.).

2ª Usa as escalas Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT
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 e

 f

 g

 l

 n

MAPB3.4.1.
Identifica  os
elementos
máis
característicos
dos
movementos
no  plano
presentes  na
natureza,  en
deseños
cotiáns  ou
obras de arte.

2ª Identifica patróns en 
movemento na 
natureza

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

 CCEC

MAPB3.4.2.  Xera
creacións
propias
mediante  a
composición
de
movementos,
empregando
ferramentas
tecnolóxicas
cando  sexa
necesario.

2ª Capacidad de 
procurar creacións 
propios en torno a un
patrón

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

 CCEC

 f

 l

MAPB3.5.1.  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.

2ª Identifica conceptos 
de latitude e 
lonxitude no globo 
terraqueo

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

BLOQUE IV

Obxectivos Estándares  de
aprendizaxes

Tempora

lización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias clave

 e

 f

 g

 h

MAPB4.1.1.
Interpreta  o
comportament
o  dunha
función  dada
graficamente,
e  asocia
enunciados de

2ª Sabe obter 
información dunha 
gráfica e obterla de 
un enunciado 
Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT
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problemas
contextualizad
os a gráficas.

MAPB4.1.2.
Identifica  as
características
máis
salientables
dunha gráfica,
e  interprétaos
dentro do seu
contexto.

2ª Sabe caracterizar o 
dominio, imaxen, 
máximos, mínimos, 
simetria, 
crecimiento, 
decrecimiento, 
periodicidade e 
puntos de corte 
nunha gráfica

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB4.1.3.
Constrúe
unha gráfica a
partir  dun
enunciado
contextualizad
o,  e  describe
o  fenómeno
exposto.

2ª Capacidade para 
interpretar 
enunciados e obter a 
gráfica

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB4.1.4.  Asocia
razoadamente
expresións
analíticas
sinxelas  a
funcións
dadas
graficamente.

2ª Entende e asimila o 
concepto de función 
e capacidade para 
concluir unha 
ecuación da recta 
dunha táboa

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

 b

 f

 h

MAPB4.2.1.
Determina  as
formas  de
expresión  da
ecuación  da
recta  a  partir
dunha  dada
(ecuación
punto-
pendente,
xeral, explícita
e  por  dous
puntos),
identifica
puntos  de
corte  e
pendente,  e
represéntaas
graficamente.

2ª Recoñece as distintas
formas de ecuacións 
dunha recta e uso a 
forma mais axeitada 
para cada contexto

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB4.2.2.  Obtén
a  expresión
analítica  da
función  lineal
asociada a un
enunciado  e

2ª Sabe inferir dun 
enenciado a función 
lineal correspondente

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT
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represéntaa.

 e

 f

 g

 h

MAPB4.3.1.
Representa
graficamente
unha  función
polinómica  de
grao  2  e
describe  as
súas
características
.

2ª Capacidade de 
representación 
gráfica de parábolas 
e sus caracteristicas 
mais importantes: 
vértice, crecemento , 
decrecemento , 
máximos , minimos .
simetrias

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB4.3.2.
Identifica  e
describe
situacións  da
vida cotiá que
poidan  ser
modelizadas
mediante
funcións
cuadráticas,
estúdaas  e
represéntaas
utilizando
medios
tecnolóxicos
cando  sexa
necesario.

2ª Infiere funcións 
cuadráticas de 
enenciados da vida 
real. 

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

BLOQUE V

Obxectivos Estándares  de
aprendizaxes

Tempora

lización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Competencias clave

 a

 b

 c

 e

 f

 g

 h

 m

MAPB5.1.1.
Distingue
poboación  e
mostra,  e
xustifica  as
diferenzas  en
problemas
contextualizad
os. 

2ª Coñocer  os
conceptos
estatísticos  .  A
importancia  de  su
análise  e  estudio  na
vida cotiá

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB5.1.2.  Valora
a
representativi
dade  dunha
mostra  a
través  do
procedemento
de  selección,
en  casos
sinxelos.

2ª Analiza criticamente
a escollida dunha 
mostra 

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT
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MAPB5.1.3.
Distingue
entre  variable
cualitativa,
cuantitativa
discreta  e
cuantitativa
continua,  e
pon exemplos.

2ª Diferenciar variables
estatísticas

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB5.1.4.
Elabora
táboas  de
frecuencias,
relaciona  os
tipos  de
frecuencias  e
obtén
información
da  táboa
elaborada.

2ª Logra  organizar
datos  estatísticos  en
tablas de frecuencias

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB5.1.5.
Constrúe,  coa
axuda  de
ferramentas
tecnolóxicas,
de  ser
necesario,
gráficos
estatísticos
adecuados  a
distintas
situacións
relacionadas
con  variables
asociadas  a
problemas
sociais,
económicos  e
da vida cotiá.

2ª Logra  usar  as  TIC's
como  fonte  de
información  sobre
unha  variable
estatística  e  empleo
de  software  para
analise estatístico

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB5.1.6.
Planifica  o
proceso  para
a  elaboración
dun  estudo
estatístico,  de
xeito
individual  ou
en grupo.

2ª Logra organizar , 
desarrollar e extraer 
conclusións dun 
análise estatístico

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

 e

 f

MAPB5.2.1. Calcula
e interpreta as
medidas  de
posición
dunha
variable
estatística
para

2ª Concepto  ,
importancia  y
cálculo  de  distintas
medidas  de
tendencia central

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT
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proporcionar
un  resumo
dos datos. 

MAPB5.2.2. Calcula
os parámetros
de  dispersión
dunha
variable
estatística
(con
calculadora  e
con  folla  de
cálculo)  para
comparar  a
representativi
dade  da
media  e
describir  os
datos.

2ª Concepto , 
importancia y 
cálculo de distintas 
medidas de 
dispersión

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 h

 m

MAPB5.3.1.  Utiliza
un vocabulario
axeitado  para
describir,
analizar  e
interpretar
información
estatística nos
medios  de
comunicación
e  noutros
ámbitos  da
vida cotiá.

2ª Sabe escribir e 
explicar oralmente 
as conclusións 
extraidas do análise 
estadístico

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CCL

 CMCCT

MAPB5.3.2.
Emprega  a
calculadora  e
medios
tecnolóxicos
para organizar
os  datos,
xerar  gráficos
estatísticos  e
calcular
parámetros de
tendencia
central  e
dispersión.

2ª Uso de calculadora y
ordenador  para
xenerar  análise
estatístico

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT

MAPB5.3.3.
Emprega
medios
tecnolóxicos
para
comunicar
información
resumida  e
relevante
sobre  unha

2ª Capacidade de usa 
as TIC's como fonte 
de información sobre
unha variable 
estatística

Exercicios e 
problemas e teoria 
adxudicados ao 
principio do curso 
/proba escrita

 CMCCT
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variable
estatística que
analizase.

Temporalización

Pendientes de 3º ESO A (orientada a enseñanzas aplicadas)  

BLOQUE I
UNIDAD 1 : PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

    (Esta unidad será desarrollada a lo largo de todas las demás unidades )

1ª EVALUACIÓN: 

BLOQUE II (Números y álgebra)
UNIDAD 2 : NÚMEROS RACIONALES Y DECIMALES
UNIDAD 3 :  POTENCIAS Y RAICES. JERARQUIA DE OPERACIONES
UNIDAD 4 :  POLINOMIOS
UNIDAD 5:  ECUACIONES DE 1º Y 2º GRADO
UNIDAD 6 : SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES
UNIDAD 7  : SUCESIONES Y PROGRESIONES

2ª AVALIACIÓN:

BLOQUE III (Geometría)
UNIDAD 8 : GEOMETRIA DEL PLANO. MOVIMIENTOS 
UNIDAD 9 : TEOREMA DE TALES. TRIÁNGULOS. PROPIEDADES
UNIDAD 10 : GEOMETRIA DEL ESPACIO

BLOQUE IV (Funciones)
UNIDAD 11 : FUNCIONES 
UNIDAD 12: FUNCIONES LINEALES
UNIDAD 13: FUNCIONES CUADRÁTICAS

BLOQUE V (Estadística y probabilidad)
UNIDAD 14 :  ESTADÍSTICA

Criterios de cualificación
BLOQUE I

  Expresar verbalmente e de xeito razoado o proceso seguido na resolución dun problema.(a)

  Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e
comprobando as solucións obtidas.(b)

  Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións.
(c)

Programación didáctica do departamento de Matemáticas. IES Terra de Turonio.Curso 2020-2021.Páx.
55



  Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc.
(d)

  Elaborar  e  presentar  informes  sobre  o  proceso,  os  resultados  e  as  conclusións  obtidas  nos  procesos  de
investigación.(e)

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

  Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá,  avaliando a
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.(g)

  Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.(h)

  Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.(i)

 Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares futuras.(j)

 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.(k)

 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.(l)

BLOQUE II
  Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e

notación adecuada, para resolver problemas, e presentando os resultados coa precisión requirida.

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

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

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

BLOQUE III
 Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras planas, os corpos xeométricos 

elementais e as súas configuracións xeométricas.

 Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para 
obter medidas de lonxitudes, de exemplos tomados da vida real, de representacións artísticas como pintura ou 
arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos.

 Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a escala.

 Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante movemento no plano, aplicar os referidos 
movementos e analizar deseños cotiáns, obras de arte e configuracións presentes na natureza.

 Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de puntos.

BLOQUE IV
  Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica.

  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.

  Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funcións cuadráticas, calculando
os seus parámetros e as súas características.

BLOQUE V
  Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos mediante táboas e gráficas adecuadas á

situación analizada, e xustificar se as conclusións son representativas para a poboación estudada.
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  Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha variable estatística para resumir os datos e
comparar distribucións estatísticas.

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

1.9 Deseño da avaliación inicial. Medidas individuais ou colectivas a 
adoptar como consecuencia dos resultados. 

É labor do profesor crear contextos adecuados de aprendizaxe que permitan desenvolver tarefas
nas  que  os  alumnos  e  alumnas  poidan  acceder  ós  coñecementos  mediante  actividades  que
promovan a actividade mental. As relacións que establece o alumno entre os seus coñecementos
previos e os novos coñecementos non se producen automaticamente, senón que son o resultado
de actividades de reflexión e de resolución de problemas sobre as aprendizaxes propostas.

Na  ESO resulta  esencial  que  se  propoñan  actividades  con  situacións  o  máis  próximas
posible ás experiencias do alumnado e que lles demanden aplicar, analizar, identificar, e nas que
lle atopen sentido ó que fan.

Máis  non  tódolos  alumnos  teñen  as  mesmas  capacidades  e  intereses  de  cara  ás
Matemáticas. Para a tender á diversidade e conveniente que o profesor teña en conta algúns
aspectos como os seguintes:

• Detectar  os  coñecementos  previos  que  cada  alumno  ten  ó  comezar  o  unidade,  propondo
actividades de reforzo para aqueles alumnos nos que se detecte un retraso significativo. Nestas
actividades de reforzo debe priorizarse o enfoque procedemental sobre o traballo con contidos
conceptuais.

• Procurar  que  os  novos  contidos  que  se  pretenden  ensinar  sexan  axeitados  ó  nivel  de
desenvolvemento cognitivo dos alumnos.

• Propor actividades abertas, onde tódolos alumnos poidan acadar algunha meta máis ou menos
complexa dependendo da súa capacidade.

• Intentar que a comprensión dun contido por parte do alumno lle sexa suficiente para facer unha
mínima utilización de¡ e para enlazar os contidos que se relacionan con el.

•  Propor actividades de reforzo o apoio

Ademáis e dadas as circunstancias sanitarias acontecidas é extremadamente importante identificar: 
 Identificar necesidades de aprendizaxes non adquiridos esenciais según tipo de alumnado
 Identificar nivel de competencia dixital existente
 Identificar problemas coa dixitalización da ensinanza na casa 

Metodoloxía de traballo :

Nas primeiras  semáns do curso realizarase unha avaliación  inicial.  Esta  proba será
corroborada  co  informe  do  alumnado  do  curso  anterior.  Na  proba  se  avaliaran  os
obxectivos que o alumnado deberia ter adquiridos despois de haber finalizado 2º da
ESO. A proba estará baseada polo tanto nos seguintes criterios de avaliación que serán
axustables o que o alumnado dera:
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Deixado en
branco

No
adquirido

Adquirido Excelente

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
 Planificación do proceso de resolución

de problemas.

 Estratexias e procedementos postos en
práctica:  uso  da  linguaxe  apropiada
(gráfica,  numérica,  alxébrica,  etc.),
reformulación do problema, resolución
de subproblemas,  reconto exhaustivo,
comezo  por  casos  particulares
sinxelos,  procura  de  regularidades  e
leis, etc

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

BLOQUE 2. NÚMEROS E ALXEBRA
 Aplica as propiedades das 

potencias para simplificar 
fraccións cuxos numeradores e 
denominadores son produtos de 
potencias.

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

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

  Emprega números racionais e 
decimais para resolver problemas 
da vida cotiá, e analiza a 
coherencia da solución.

  Suma, resta e multiplica 
polinomios, expresa o resultado 
en forma de polinomio ordenado e
aplícao a exemplos da vida cotiá.

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

  Resolve ecuacións de segundo 
grao completas e incompletas 
mediante procedementos 
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alxébricos e gráficos. 

 Resolve sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas 
incógnitas mediante 
procedementos alxébricos ou 
gráficos.

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

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

BLOQUE 3. XEOMETRIA
  Calcula  o perímetro de polígonos,  a

lonxitude de circunferencias  e  a  área
de polígonos e de figuras circulares en
problemas contextualizados, aplicando
fórmulas e técnicas adecuadas.

  Calcula áreas e volumes de poliedros
regulares  e  corpos  de  revolución  en
problemas contextualizados, aplicando
fórmulas e técnicas adecuadas.

  Recoñece triángulos semellantes e, en
situacións  de  semellanza,  utiliza  o
teorema  de  Tales  para  o  cálculo
indirecto de lonxitudes.

 Calcula dimensións reais  de medidas
de  lonxitudes  en  situacións  de
semellanza (planos, mapas, fotos
aéreas, etc.).

BLOQUE 4. FUNCIONS
 Identifica  as  características  máis

salientables  dunha  gráfica,  e
interprétaos dentro do seu contexto.

 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
represéntaas graficamente.

 Representa graficamente unha función
polinómica  de  grao  2  e  describe  as
súas característica

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
 Distingue  entre  variable  cualitativa,

cuantitativa  discreta  e  cuantitativa
continua, e pon exemplos

  Calcula  e  interpreta  as  medidas  de
posición dunha variable estatística para
proporcionar un resumo dos datos. 
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 Utiliza  un  vocabulario  axeitado  para
describir,  analizar  e  interpretar
información estatística nos medios de
comunicación  e  noutros  ámbitos  da
vida cotiá.

Os alumnos detectados con dificultades  na materia  de matemáticas,  serán valorados
polo  profesorado  en  cuestión  xunto  co  xefe  do  departamento  de  matemáticas  e  o
departamento  de  orientación  .  Así   crearase  un proxecto  educativo  que  se  axuste  ó
alumno o cal poderá ser mediante a creación dun ACI ou ben un apoio nas matemáticas.
O profesorado de matemáticas xunto co xefe do departamento solicitará un profesor de
apoio (dentro da aula ou fora dela según sexa mellor para a adecuación do alumnado) ó
departamento de orientación.

Unha vez conseguido dito profesorado de apoio , establecerase un protocolo dacordo co
proxecto  curricular  do  centro  no  que  os  profesores  titulares  e  de  apoio  teñan  un
seguimento conxunto de dito alumnado:

a) Protocolo de actuación para o reforzo en matemáticas:

- Coñecemento por parte do profesor que vai recibir o reforzo na súa aula e do xefe 
do dpto. sobre o profesor que vai realizar o apoio.
- O xefe do dpto. ou o profesor titular subministrarán a información de onde pode ser 
encontrado o material de apoio.
- Comunicación directa ou vía correo electrónico sobre como transcorren o programa de
reforzo entre o profesor titular e o de reforzo.

b) Material educativo proposto para ser utilizado:

No departamento dispoñemos dos seguinte materiais didácticos para usar nas clases de 
reforzo que sempre está a disposición do profesor de reforzo.

-Libros de texto de distintas editoriais.
-Ampla colección de cadernos fotocopiables comprada para o reforzo
-Software educativo.
-Acceso as aulas virtuais

Tamén recomendamos as seguintes páxinas web:

- http://sitios-educativos.wikispaces.com/Sitios+Web-Matem%C3%A1ticas  
- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refue  

rzo_matematicas/indicemate.htm
- http://recursostic.educacion.es/descartes/web/  
- http://platea.pntic.mec.es/  
- http://conteni2.educarex.es/?a=41  
- http://www.vitutor.com/index.html  
- http://www.amolasmates.es/  
- http://www.ematematicas.net/  
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Seguimento do proxecto elaborado conxuntamente na CCP e que deberá ser entregado

ao titular de amteria antes de cada unha das avaliaciones

SEGUIMENTO DO PLAN DE REFORZO EDUCATIVO

INFORME DA -----AVALIACIÓN

Nome e apelidos do/a alumno/a:

Grupo:

Profesor/a

Asistencia Aspectos académicos: Conduta:

e) Avaliación do alumnado de reforzo: O alumnado de reforzo deberá ser evaluado pseguindo os

mesmos canles que o alumnado ordinario . O profesorado de apoio valorará as aportacións do

alumnado de reforzo em canto traballo e participación  e o profesor titular terá em conta dito

aportacións para incluila no 20% da nota de cada avaliación nos estándares de aprendizaxe

corresondentes ao traballo e participación

d)  MINIMOS  ESIXIBLES  DO  ALUMNADO  DE  REFORZO  EDUCATIVO  POR

AVALIACIÓN.

 

1ª AVALIACIÓN

Programación didáctica do departamento de Matemáticas. IES Terra de Turonio.Curso 2020-2021.Páx.
61



  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 das operacións.

  Interpretación e  utilización dos números reais e as operacións en diferentes  contextos,  elixindo a  notación e
precisión máis axeitadas en cada caso.

 Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión.

  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.

  Polinomios: raíces e factorización. Utilización de identidades notables.

  Resolución de ecuacións 

  Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións.

2ª AVALIACIÓN

 Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.

  Resolución de problemas cotiáns mediante sistemas.

  Figuras semellantes. 

  Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a obtención indirecta de medidas.

   Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de
diferentes corpos.

3ª AVALIACIÓN

 Interpretación  dun  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  unha  táboa,  unha  gráfica  ou  unha  expresión
analítica.

  Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas
características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación en contextos reais.

  Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo.

   Interpretación  dun  fenómeno descrito  mediante  un  enunciado,  unha  táboa,  unha  gráfica  ou  unha  expresión
analítica.

  Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas
características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación en contextos reais.

 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.

  Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación.

  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.
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1.10 Medidas de atención á diversidade.

As medidas ofertadas para atender a diversidade pasan por propor actividades de  reforzo ou
ampliación para alumnos que o necesiten como pode ser:
 

 Material  didáctico  creado  polo  profesorado  e  axeitado  á  idade  “matemática”  do
alumno.

 Uso dos cuadernillos de distinto nivel das editoriais Santillana, Anaya y Editex.
 Software educativo propio o uso da plataforma das web dinámicas.
 Profesorado de reforzo que ben poderá realizar a sua labor dentro da clase xeral ou

ben, se é conveniente para o alumno poderá realizar o traballo particularmente.

Cando o profesor observe que para acadar os obxectivos do curso o alumno  precisa de
medidas mais importantes cun mero reforzo educativo poderá xunto co equipo de orientación
proponer  unha  adaptación  curricular  non  significativa.  Se  aconsexa  o  seu  uso  cando  as
dificultades de aprendizaxe non son moi importantes. As características fundamentais deste tipo
de medidas son:

- Non precisan dunha organización moi diferente á habitual.

- Non afectan aos componentes prescriptivos do currículo.

 Algunhas das máis usuais son:

0. Metodoloxías diversas.

As adaptacions en metodoloxía didáctica son un recurso que podense introducir nas formas
de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades como consecuencia de:

Os distintos graos de coñecementos previos detectados nos alumnos
A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre os alumnos.
A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.

 Actividades de aprendizaxe diferenciadas: refuerzo y ampliación.

Cando se trata de alumnos que manifiestan algunha dificultade para traballar determinados
contidos, se debe axustar o grao de complejidade da actividade e os requerimientos da tarea
as suas posibilidades. 

 Material didáctico complementario.

A utilización  de  materiales  didácticos  complementarios  permite  axustar  o  proceso  de
ensinanza-aprendizaxe as diferenzas individuais dos alumnos. 
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 Agrupamientos flexibles e ritmos diferentes.

A organización de grupos de traballo flexibles no seno do grupo básico permite:

Que os alumnos poidan situarse en distintas tareas.
 Propoñer actividades de reforzo ou profundización según as necesidades de cada grupo.
Adaptar o ritmo de introducción de novos contidos.

E por último se o profesor pensa que  o alumno require aínda medidas máis formais poderá
propor  ao  equipo  de  orientación  e  aos  pais  unha  adaptación  curricular  significativa  que
consisten básicamente na adecuación dos obxectivos educativos, a eliminación o inclusión de
determinados contidos esenciais e a conseguinte modificación dos criterios de avaliación.

 Destinatarios.

Estas  adaptacions  levanse  a  cabo  para  ofrecer  un  currículo  equilibrado  e  relevante  aos
alumnos con necesidades educativas especiais.

Dentro deste colectivo de alumnos, se contempla tanto a aqueles que presentan limitacions
de naturaleza física, psíquica ou sensorial, como aos que posuien un historial escolar e social
que  provocou  “lagunas”  que  impiden  a  adquisición  de  novos  contidos  e,  a  sua  vez,
desmotivación, desinterése e rechazo.

 Finalidade.

Tenderán a que os alumnos alcancen as capacidades xerais da etapa de acordo con as suas
posibilidades.

 Condicions.

As  adaptacions  curriculares  estarán  precedidas  dunha  avaliación  das  necesidades
especiais do alumno e dunha proposta curricular específica

1.11 Concreción dos elementos transversais que se traballarán 

O currículo da etapa ten como finalidade un desenvolvemento integral do alumno, 
que non debe estar limitado á adquisición de conceptos e coñecementos académicos
vinculados exclusivamente a cada unha das súas áreas, senón que debe incluir 
outros que, sen estar definidos en ningunha das áreas, deben estar presentes na aula 
de forma permanente, xa que o que se pretende nesta etapa é a súa capacitación do 
cidadán para se poder integrar dentro dunha sociedade dinámica e complexa.

Na área de Matemáticas débenselle dar contido ós seguintes temas transversais:
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• Educación moral e cívica. Constitúe parte dos contidos actitudinais entre os que 
destaca a participación en tarefas comúns, mostrando actitudes de colaboración 
e respecto polas opinións e propostas alleas, o diálogo como forma de 
solucionar diferencias, o respecto pola autonomía dos demais, a 
responsabilidade no traballo individual e de grupo, ...

• Educación do consumidor. Require a formación para unha actitude crítica 
perante o consumo. Algúns aspectos do consumo sobre os que se pode incidir 
son:

- A utilización, interpretación e valoración crítica de informacións que 
fagan uso de datos numéricos e representacións gráficas (noticias, 
publicidade, enquisas, ...).

- A actitude crítica ante situacións relacionadas co azar (xogos, sorteos,
- A aplicación de conceptos e procedementos matemáticos para interpretar 

e analizar situacións relacionadas co consumo de bens e servicios.
-  O coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos           dereitos 
do consumidor.

• Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos. Xa desde os 
primeiros anos do ensino debe existir unha dinámica tendente á non 
discriminación por razón de sexo e a igualdade de oportunidades. A ¡so 
podemos contribuir mediante a incidencia sobre as actitudes, pautas e medidas 
metodolóxicas seguintes:
- Aceptación, respecto e valoración das solucións alleas, que sexan aportadas 

tanto por alumnas como por alumnos.
- Formación de grupos de traballo e distribución de tarefas observando 

agrupamentos non sexistas.
- Uso de linguaxes e hábitos non sexistas.

• Educación para a saúde. Nas Matemáticas pódense tratar contidos relacionados 
coa saúde (hixiene, alimentación correcta, anorexia, prevención de 
accidentes, ... ); así, a realización de traballos de campo sobre feitos ou 
fenómenos estatísticos, construcción de táboas e gráficas e a súa interpretación 
en temas relacionados con procesos fisiolóxicos e alimentarlos, van 
proporcionar un contexto adecuado para realizar unha valoración crítica de 
determinados hábitos relacionados coa saúde.

Diversas actividades pódense propor tamén cos restantes temas transversais; así, os 
contextos de exercicios, de problemas e outras actividades pódense referir a educación 
ambiental, civil, para a paz, etc. que, a parte do seu estudio cuantitativo, o que permitirá 
facer unha valoración critica sobre os resultados obtidos. En colaboración co Dpto.. de 
Orientación tamén trataremos os temas especificados no PAT :  Concurso de 
convivencia, programa de resolución de conflictos, premio o esforzo, superación e 
participación
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1.12   Actividades complementarias e extraescolares programadas  

O  longo  do  curso  e  dependendo  do  calendario  escolar  proporemos  as  seguintes

actividades dependendo do nivel da clase, situación e disponibilidade:

O problema do trimestre .
Esta actividade consiste na proposta dun problema para que o alumnado o resolvan no
plazo dun trimestre.  O problema será proposto a  través  da radio  do instituto ou na
páxina  web  do  centro.  Esta  actividade  e  voluntaria  e  valorarase  ata  un  punto  na
avaliación.

A exposición dun tema.
O alumnado poderá exponer un tema ou parte del mediante unha presentación, video ,
software, etc. Esta actividade é voluntaria e valorarasé ata un punto na avaliación. 

Visitas a exposicións (Semana da matemática de Caixanova) 
Charlas (Cálculo  mental  e  razoamento,  conferencia  sobre  modelización  matemática)
Actividades relacionadas coas matemáticas como “A semana da Ciencia”.

Visionado de películas e coloquio posterior no que o alumnado faga un traballo sobre a

sua relación coas matemáticas. Proporemos:

El número 23

21 Black Jack

La ecuación preferida del profesor

La verdad oculta

El indomable Will Hunting

La Pizarra

Contact

Una mente maravillosa

La soledad de los números primos: 

Los crímenes de Oxford

Pi, fe en el caos

Cube

La habitación de Fermat

Mentes que brillan

El ritual Musgrave 
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Taller  de  Astronomia  .   Introducción  á  astronomia  e  acercamento  do  alumnado  as

matemáticas do universo.  Actividade proposta xunto co grupo da biblioteca como modo

de fomentar a lectura de libros sobre o universo. Realización dun planisferio 

2. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da
PD en relación cos resultados académicos e procesos
de mellora

Os resultados obtidos  do punto 1.7 serán os que permitanos avaliar :

1.-  A  adecuación  de  obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación  ás
características e necesidades do alumnado.

2.-  A  adecuación  de  procedementos  e  instrumentos  de  avaliación  ás
características e necesidades do alumnado.

Cando se considere que a programación é mellorable nestes aspectos, será
necesaria unha reflexión por parte do Departamento  que leve a atopar as causas do
problema e a buscar solucións. Ditas accións de mellora recolleranse na memoria
final de curso para ter en conta na elaboración da programación do curso seguinte.

3.- O grao de desenvolvemento da programación didáctica

Se  o  grao  de  desenvolvemento  da  programación  é  inferior  a  un  75%
procederase do mesmo xeito que no apartado anterior.

O desenvolvemento da programación didáctica analízase tamén nas sesións
de avaliación,  nas que se da conta da conformidade  ou non neste aspecto nos
distintos cursos para unha posterior avaliación no departamento en caso de que se
detecte unha non conformidade.

Os tres aspectos analízanse por parte de todos os membros do Departamento
correspondente  e  que  debería  ser  obxecto  de  reflexión  nas  reunións  de
departamento posteriores.
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 3. Constancia de información ao alumnado

No calendario escolar para o curso 2015-16 (orde 8 de xuño de 2015) establece no
Capítulo II, punto 4 que “Ao inicio de curso o profesorado elaborará información
básica  relativa  á  programación  didáctica,  que  dará  a  coñecer  á  comunidade
educativa  seguindo o  procedemento  establecido  no centro  para  garantir  a  súa
publicidade. Así mesmo, o profesorado informará o alumnado das programacións
didácticas  da  súa  área  ou  materia.  Esta  información  incluirá  os  obxectivos,
contidos e criterios de avaliación do curso correspondente e,  de ser o caso os
estándares  de  aprendizaxe  avaliables,  os  mínimos  esixibles  para  obter  unha
valoración positiva, os criterios de cualificación e os procedementos de avaliación
da aprendizaxe que se vaian utilizar.”

Co obxecto de facilitar o coñecemento das Programacións Didácticas, elaboradas
por  cada  un  dos  Departamentos,  ao  conxunto  da  comunidade  educativa,  e  en
particular ao alumnado e ás súas familias, o centro pon a disposición da mesma as
seguintes opcións:

1.  Como documento  pertencente  á  Programación  Xeral  Anual  (PXA),  todas  as
Programacións dos Departamentos Didácticos están a disposición do alumnado e
das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría do Centro.

2. Asemade todas as programacións son publicadas na páxina web do centro que,
neste aspecto, é actualizada anualmente.

3.  Presentamos  un  modelo  estandarizado  de  información  da  materia  na  que  se
recollen  os  aspectos  máis  destacados  da  programación  tales  como  os  contidos
temporalizados por avaliacións así como os materiais e instrumentos de avaliación
por nivel e materia. Estas follas de presentación de materia:

- Son publicadas tamén na páxina web do centro que, neste aspecto, é actualizada
anualmente.

- Un resumo das mesmas entrégase:

 a todo o alumnado,  ao comezo do curso.

 - Queda dispoñible en cada unha das aulas.

4.  Plan  de  enmarcación  da  programación  didáctica  nas
novas circunstancias educativas. Plan de reforzo

Seguindo as directrices da 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 debido à alerta sanitaria
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xurdida polo COVID19, o departamento de matemáticas amplia a proposta da 
programación xeral do departamento exposta anteriormente. O fin do mesmo e prever e 
garantir o correcto aprendizaxe das matemáticas por parte da diversidade do alumnado 
tendo en conta os distintos escenarios que poden xurdir. Por todo isto propoñemos o 
seguinte PLAN DE REFORZO

Ao longo de toda etapa da ESO os estándares de aprendizaxe do bloque I permanecen 
intactos xa que a materia de matemáticas independentemente dos distintos temas 
conceptuais precisan dos mesmos mecanismos de razoamento, deducción, inferencia, 
pensamento crítico e computacional. O noso papel como profesores e adaptar ditos 
estándares á nova situación virtual xurdida. E por iso que a utilización das plataformas 
e- learning que imos a usar van mais alá de meros contenedores de  información para 
que o alumnado sexa o verdadeiro protagonista do seu autoaprendizaxe . Por iso 
propoñeremos actividades intecactivas e colaborativas que fomenten a participación e 
adecuen os contidos ao diverso nivel do alumnado para que este poda chequear o seu 
propio coñecemento e avaliar o seu aprendizaxe.
Para tódolos cursos   ao inicio de cada tema iniciarase ou repasarase conceptos e 
procedementos básicos para poder garantir a adquisición das aprendizaxes básicas de 
cada tema deste novo curso. Isto será efxecutado nos distintos escenarios posibles: a) 
presencial , mediante repaso dos estándares básicos do bloque I e dos estándares de 
aprendizaxe conceptuales de cada tema con exercicios e explicacións na clase e traballo 
persoal na casa todo isto dentro do espazo contenedor que nos aportan as distintas 
plataformas e-learning.   ; b) virtual , mediante a utilización das plataformas de 
aprendizaxe en base a traballos paquetes scorm de ocntido interactivo, vídeotitoriais de 
producción própria/pública ou clases online via videoconferencias.
A continuación expoñemos as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 
anterior 2019/2020:
1º ESO . Dado que o alumnado que entra neste curso é novo e proveninte de distintos 
centros, as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas serán as que determine a 
avaliación inicial que faremos nas primeiras semás do curso 20-21. Desta avaliación e 
cos informes individualizados reforzaremos o alumnado co necesite seguindo as 
premisas comentadas no punto 1.9/1.10 desta programación

2º ESO.
Non se puderon dar os estándares de aprendizaxe correspondentes aos temas :

Xeometría: Déronse todos os estándares agas os relativos ao cálculo de volumes 
Funcións
Funcións lineais
Estatística
Probabilidade

3º ESO aplicadas e académicas:

Non se puderon dar os estándares de aprendizaxe correspondentes aos temas:
Figuras planas: Teorema de Tales.
Poliedros e corpos de revolución. Áreas e volúmenes.
Funcións: Función lineal.
Estatística.
Probabilidade.

Programación didáctica do departamento de Matemáticas. IES Terra de Turonio.Curso 2020-2021.Páx.
69



4º ESO aplicadas:
Non se puderon dar os estándares de aprendizaxe correspondentes aos temas:

Geometría del plano. Movimientos.
Teorema de Tales. Triángulos. Propiedades.
Geometría del espacio.
Funciones.
Funciones lineales.
Funciones cuadráticas.
Estadística.

4º ESO académicas :
Non se puderon dar os estándares de aprendizaxe correspondentes aos temas:

Funcións (Características, función cadrática)
Xeometría do plano. Movementos
Xeometría do espazo. Poliedros e corpos de revolución
Semellanza de triángulos
Estatística
Probabilidade

Dado que as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior pertecen ao 
temario da 3º avaliación, o alumnado terá oportunidade de adquirilas ao comenzo de 
cada un desos temas mediante a introducción de actividades de iniciación e interacción 
coa temáica tratada.
Os aprendizaxes non adquiridos e detectados na avaliación inicial e mediante os 
informes individualizados realizados no curso anterior a todo o alumnado serán 
particularizados e poden ser obxecto das seguintes actuacións:
 a) Proposta de alumnado para clases de reforzo

b) Proposta de alumnado para adaptación curricular 
c) Proposta de añlumnado para o programa PROA

No caso de que a detección de aprendizaxes non adquiridos non sexa obxeto das 
actuacións anteriores porque as aprendizaxes son moi específicas e se considere que 
poden ser adquiridas polo alumnado mediante as vias de aprendizaxe cotiás, proporanse 
actividades específicas e individualizadas que permitan ao alumnado adquirir e superar 
ditas carencias específicas.

Pasos nas actuaciones para garantir o aprendizaxe nos distintos escenarios:

a) Presencial :
a.1) Establecemento e análise da avaliación inicial presencial que sirva como 

punto de partida para detección de necesidades de aprendizaxe e de alumnado con 
necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) .  Reparto de ordenadores en 1º Eso
e alumnado novo de 2º ESO

a.2) Utilización das primeiras semas do curso presencial de toma de contacto, 
asentamento, iniciación , organización das distintas plataformas e software que vai ser 
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utilizado ao longo do curso no plano virtual. Detección de necesidades básicas de 
hardware e conexión a internet do alumnado

a.3) Establecemento dunha rutina de iniciación ou repaso e adquisición de 
conceptos, estructuras e procedementos básicos ao principio de cada tema.

b) Semipresencial:

b.1) Establecemento e análise da avaliación inicial presencial que sirva como 
punto de partida para detección de necesidades de aprendizaxe e de alumnado con 
necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) .  Reparto de ordenadores en 1º Eso
e alumnado novo de 2º ESO

b.2) Utilización das primeiras semas do curso de toma de contacto, asentamento,
iniciación , organización das distintas plataformas e software que vai ser utilizado ao 
longo do curso no plano virtual. Detección de necesidades básicas de hardware e 
conexión a internet do alumnado

b.3) Establecemento dunha rutina de iniciación ou repaso e adquisición de 
conceptos, estructuras e procedementos básicos ao principio de cada tema en base á 
organización dun curso virtual nas plataformas de e-aprendizaxe onde o alumnado 
adquira a autonomia necesaria para manexar o seu propio aprendizaxe e garantir a 
disposición ao traballo online de todo tipo de alumnado

c) Non presencial:

c.1) Na primeira semá ,utilización do espazo abalar/teléfono/mail para 
comunicación e contacto con responsables e así coñecer e detectar  necesidades básicas 
de hardware e conexión a internet do alumnado. Reparto de ordenadores en 1º Eso e 
alumnado novo de 2º ESO.

c.2) Utilización das primeiras semas do curso de toma de contacto, asentamento, 
iniciación , organización das distintas plataformas e software que vai ser utilizado ao 
longo do curso no plano virtual.

c.3) Establecemento dunha rutina de iniciación ou repaso e adquisición de 
conceptos, estructuras e procedementos básicos ao principio de cada tema en base á 
organización dun curso virtual nas plataformas de e-aprendizaxe onde o alumnado 
adquira a autonomia necesaria para manexar o seu propio aprendizaxe e garantir a 
disposición ao traballo online de todo tipo de alumnado
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