
MATEMÁTICAS  1º E.S.O (PROGRAMA PARA O ALUMNO )
CONTIDOS

BLOQUE 1.- NÚMEROS
Os números naturais 

• Ordenación e operacións con números naturais. Potencias de expoñente natural: operacións. A raíz cadrada. A calculadora 

Divisibilidade
• Múltiplos e divisores. Números primos, compostos. Criterios de divisibilidade. Cálculo dos divisores dun número. 
• Descomposición dun número nos seus factores primos. Máximo común divisor e mínimo común múltiplo 

Os números enteiros 
• Números enteiros positivos e negativos. Valor absoluto e oposto dun número enteiro. Representación e comparación de enteiros. 
• Operacións con números enteiros: suma, resta, multiplicación e división.

Os números decimais 
• Parte enteira e decimal dun decimal. Comparación e operacións de números decimais. Decimais exactos e periódicos e redondeo
• As magnitudes. Unidades de medida: lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume. Formas complexas e incomplexas

As fraccións 
• Fraccións equivalentes. Fracción irredutible. Redución de fraccións a común denominador. Comparación de fraccións.
• Operacións con fraccións: suma resta e multiplicación. Fracción inversa. División de fraccións

Proporcionalidade 
• Razón entre dous números. Proporcións. Magnitudes directamente proporcionais. Porcentaxes. 

BLOQUE 2.- ÁLXEBRA
• Linguaxe numérica e alxébrica. Expresións alxébricas. Monomios: elementos.Monomios semellantes. Suma e resta, producto.
• Igualdades alxébricas: identidades e ecuacións. Resolución dunha ecuación. Método xeral de resolución de ecuacións.
• Resolución de problemas con axuda das ecuacións

BLOQUE 3.- XEOMETRÍA
Rectas e ángulos 

• Recta  semirrecta  e  segmento.  Ángulos  e  relacións  entre  eles.  Operacións  con  ángulos.  Ángulos  complementarios,
suplementarios, consecutivos, adxacentes e opostos polo vértice. Suma e resta no sistema sesaxesimal 

Polígonos  e perímetros e áreas
• Polígono. Tipos: triángulos, cuadriláteros, paralelogramos: propiedades.
•  Perímetro dun polígono
•  Áreas dun paralelogramos: rectángulos, cadrados, rombos, romboides. Área dun triángulo. Área dun polígono regular.

Circunferencia e círculo
• Circunferencia. Posicións relativas. Ángulos en la circunferncia. Círculo e figuras circulares. Área do círculo e o sector circular 

BLOQUE 4.- FUNCIÓNS E  GRÁFICAS
• Coordenadas cartesianas. Interpretación de gráficas. Táboas  e expresión alxébrica dunha función. Representación gráficas.

BLOQUE 5- ESTATISTICA E PROBABILIDADE
• Distribucións estatisticas: gráficos. Experimentos aleatorios. Probabilidade dun suceso.

 
   TEMPORALIZACIÓN

Primeira avaliación Números Naturais. Divisibilidade.Números Enteiros

Segunda avaliación Números Decimais. Fraccións e porcentaxes. Álxebra

Terceira avaliación Xeometría. Funcións e Gráficas. Estatística 

AVALIACIÓN

Ó remate de cada un dos temas, os alumnos farán unha proba escrita correspondente a ese tema. Cando finalice a avaliación farán un
control que recollerá o máis importante de cada un dos temas abordados ata ese momento.
A nota de cada avaliación estará formada pola nota media dos controis e do examen de avaliación, que contará dobre, e pola valoración
das actitudes: traballo diario, presentación de traballos, interese, esforzo, intervencións ,probas sorpresa etc .

Controis 80% e actitudes 20%.



MATEMÁTICAS  2º E.S.O (PROGRAMA PARA O ALUMNO)
CONTIDOS  

BLOQUE 1.- NÚMEROS

Os números enteiros 
• Números enteiros: operacións con números enteiros : suma, resta, multiplicación ,división, potencia e raíz (xerarquía das operacións)
• Divisibilidade. M.c.d  e  m.c.m. Números primos e compostos

As fraccións 
• Concepto de fracción: fraccións equivalentes e comparación. Operacións con fraccións. Operacións combinadas. Potencia e raíz.

Os números decimais
• Números decimais: operacións con números decimais. Raíz cadrada. Aproximación decimal. Estimación. 

Sistema sesaxesimal. 
• Sistema sesaxesimal: forma complexa e incomplexa. Operacións no Sistema sesaxesimal. 

BLOQUE 2.-  ÁLXEBRA

Expresións alxébricas .
• Linguaxe alxébrica  e expresións alxébricas: Monomios e polinomios. Operacións (suma, resta e multiplicación dun polinomio por un monomio)
• Factor común. Igualdades notables

Ecuacións de 1º e 2º grao
• Identidade e ecuación: elementos dunha ecuación. Transposición de termos e resolución de  ecuacións de primeiro grao
• Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grado 
• Ecuacións de segundo grado cunha incógnita. Resolución

 Sistemas de ecuacións
• Ecuacións lineais. Sistemas de ecuacións lineais. Métodos de resolución dun sistema.

BLOQUE 3.-  PROPORCIONALIDADE

Proporcionalidade numérica
• Razón e proporción. Termo descoñecido dunha proporción.
• Magnitudes directamente proporcionais. Aplicacións da proporcionalidade: regra de tres simple directa.
• Magnitudes inversamente proporcionais. Regra de tres simple inversa. Porcentaxes. Problemas

Proporcionalidade xeométrica
• Segmentos proporcionais. Teorema de Tales. Aplicacións. Semellanza de triángulos. Criterios de semellanza. 
• Escalas

BLOQUE 4.- XEOMETRÍA

Áreas das figuras planas 
• Teorema de Pitágoras. Demostración. Aplicación. 
• Área de polígonos. Lonxitude da circunferencia. Área das figuras circulares 

Corpos xeométricos 
• Poliedros. Poliedros regulares. Prismas, pirámides. Corpos de revolución. Áreas destas figuras

Volume de corpos xeométricos
• Volume dun corpo. Volume de ortoedros , prismas pirámides, cilindros, conos e esferas.

BLOQUE 5.- FUNCIÓNS E  GRÁFICAS
• Coordenadas cartesianas. Concepto de función. Representación gráficas de funcións: estudio.Función de proporcionalidade directa.

BLOQUE 6.- ESTATÍSTICA
• Tipos de variables. Frecuencias: táboas. Gráficos estatísticos. Medidas de centralización

Criterios de cualificación para 2º da E.S.O

               Probas escritas: Farase unha proba escrita de cada tema, ou excepcionalmente cada dous temas e ó final de cada avaliación farase a
media aritmética de todas as probas realizadas: esta nota representará o 80% da nota de avaliación.

Traballo, actitude: Esto representará o 20% da nota da avaliación, e para a súa determinación terase en conta o seguinte: traballo
diario na clase e na casa, interese, esforzo, intervencións.

Para aprobar a avaliación é necesario obter unha cua lificación igual ou superior a 5 (tendo en conta o 80% das probas
escritas e o 20% do traballo e actitude).  Durante o  curso, os alumnos-as que non aproben algunha das a valiacións terán a
oportunidade de facer unha recuperación, ou se é o caso, unha recuperación global de todo o curso en Xu ño.

TEMPORALIZACIÓN

AVALIACIÓNS CONTIDOS

Primeira 
Números

Segunda Proporcionalidade. Xeometría

Terceira Álxebra. Funcións e Gráficas. Estatística



MATEMÁTICAS 3º da E.S.O.
Contidos

ARITMÉTICA    /   ÁLXEBRA (1ª parte)  

1. Números racionais. Operacións Elementais e potencias de expoñente enteiro. Xerarquía das operacións e uso das parénteses.
Representación gráfia dun número racional. Introducción de radicais

2. Os números decimais, periódicos e non periódicos.  Aproximacións e erros.  
3. Representación gráfica de números reais
4. Intervalos.
5. Polinomios. Operacións elementais. Identidades notables. Raíces dun polinomio. Factorización.; regra de Ruffini.

ALXEBRA (2ª parte)
1. Resolución de problemas onde fagan falta ecuacións de primeiro grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas;

ecuacións de segundo grado,,proporcionalidade simple e composta. Repartos proporcionais. Problemas de mexturas e móviles.
Cálculo de porcentaxes. Interés composto

2. Sucesións numéricas. Iniciación ás progresións aritméticas e xeométricas.

XEOMETRÍA

1. Determinación e descrición de figuras a partir de certas propiedades. Lugar xeométrico. Obtención de lugares xeométricos
utilizando programas de xeometría dinámica.

2.  Aplicación da semellanza e dos teoremas de Tales e Pitágoras á resolución de problemas xeométricos e do medio físico.
3. Representacións xeométricas e comprobación de propiedades utilizando programas de xeometría dinámica.
4. Poliedros, poliedros regulares. Corpos de revolución.
5. Planos de simetría nos poliedros. Movementos no plano.

ESTATÍSTICA E COMBINATORIA
1. Estatística unidimensional. Táboas de frecuencias e gráficos estatísticos.
2. Parámetros de centralización e dispersión.
3. Organización de datos, realización de cálculos e xeración de gráficas adecuadas a cada situación.
4. Probabilidade.

Instrumentos de cualificación para 3º da E.S.O

Probas escritas: Farase unha proba escrita de cada tema, e ó final de cada avaliación farase a media aritmética de todas as
probas realizadas: esta nota representará o 80% da nota de avaliación.

Traballo, actitude: Esto representará o 20% da nota da avaliación, e para a súa determinación terase en conta o seguinte: traballo
diario na clase e na casa, interese, esforzo, intervencións , probas sorpresa .

 Ademais  tódolos  alumnos poderan executar  unha proba final  que incluirá as Unidades Tematicas vistas  no curso de maneira
diferenciada, sendo necesario  aprobar independentemente cada unha das partes para  poder acadar o aprobado na asignatura.

No caso de que un alumno/a non se presentase a unha recuperación sen causa xustificada, non terá dereito á repetición da mesma. Si a
poderá recuperar nas repescas finais como última oportunidade.

                                                  TEMPORALIZACIÓN                                                  
Primeira avaliación Aritmetica 

Alxebra 1

Segunda avaliación Alxebra 2
Xeometria

Terceira avaliación Estatística e Combinatoria



MATEMÁTICAS 4º da E.S.O. (Opción A)
Contidos

1.NÚMEROS

���� Números con expresión decimal infinita non periódica.Os números reais.

���� Interpretación e utilización dos números e as operacións en diferentes contextos, elixindo a notación e  precisión máis adecuadas
en cada caso. Erros absoluto e relativo.

����  Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá.
����  As porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Interese simple e composto.
����  Organización de cálculos asociados á resolución de problemas cotiáns e financeiros, usando a folla de cálculo, a calculadora o

outras ferramentas informáticas.
����  Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. Valor absoluto.
���� Representación de números na recta numérica

2.ALXEBRA

� Obtención e interpretación de expresións literais a partir de diferentes situacións. Cálculo de valores concretos en fórmulas e
ecuacións en diferentes contextos.

�  Resolución gráfica e alxébraica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas. Resolución de problemas cotiáns e doutras
áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas.

�  Resolución de diferentes tipos de ecuacións mediante ensaio-erro ou a partir de métodos gráficos con axuda dos medios
tecnolóxicos.

 3. XEOMÉTRIA.
� Aplicación da semellanza de triángulos e do teorema de Pitágoras para a obtención indirecta de medidas.Resolución de

problemas xeométricos frecuentes na vida cotiá.
� Utilización doutros coñecementos xeométricos na resolución de problemas do mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes,

áreas, volumes, etc.

4. FUNCIÓNS E GRÁFICAS.
���� Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica. Análise de resultados.
����  A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. Análise de distintas formas de crecemento a

partir de táboas, gráficas e enunciados verbais.
���� Estudo e utilización doutros modelos funcionais non lineais: proporcionalidade inversa, exponencial,cadrático e funcións dadas a

anacos. Utilización de tecnoloxías da información para a súa análise.
���� Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos.

5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE.

� Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico (organización de datos, representación gráfica, cálculo de parámetros,
interpretación de resultados) a partir de situacións concretas próximas ao alumnado,utilizando axudas tecnolóxicas, se é o caso.

�  Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas.
�  Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. Uso da folla de cálculo.
�  Utilización das medidas de centralización e dispersión para realizar comparacións e valoracións.
�  Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e dos ámbitos físico e

social.
�  Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace.
�  Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o reconto de casos e a asignación de

probabilidades.
� Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar.

Criterios de cualificación para 4º da E.S.O

               Probas escritas: Farase unha proba escrita de cada tema, ou excepcionalmente cada dous temas e ó final de cada avaliación farase a
media aritmética de todas as probas realizadas: esta nota representará o 80% da nota de avaliación.

Traballo, actitude: Esto representará o 20% da nota da avaliación, e para a súa determinación terase en conta o seguinte: traballo
diario na clase e na casa, interese, esforzo, intervencións.

Para aprobar a avaliación é necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 (tendo en conta o 80% das probas escritas e
o 20% do traballo e actitude). Durante o curso, os alumnos-as que non aproben algunha das avaliacións terán a oportunidade de facer
unha recuperación, ou se é o caso, unha recuperación global de todo o curso en Xuño.

TEMPORALIZACIÓN 

Primeira avaliación Aritmetica 

Segunda avaliación Alxebra e
Xeometria

Terceira avaliación
Funcións e
Estatística



MATEMÁTICAS 4º da E.S.O. (Opción B)
Contidos

1. NÚMEROS.
���� Expresión de raíces en forma de potencia. Radicais equivalentes. Comparación e simplificación de radicais.
����  Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos con potencias de expoñente enteiro e fraccionario e

radicais sinxelos.
���� Realización de operacións con calquera tipo de expresión numérica, utilizando a calculadora cando a situación o requira.

Cálculos aproximados. Recoñecemento de situacións que requiran a expresión de resultados en forma exacta (radical ou
fraccionaria).

���� Logaritmo dun número real. Propiedades.
2. ALXEBRA

� Expresións literais: obtención e interpretación a partir de diferentes situacións, cálculo de valores numéricos e realización de
operacións. Utilización de igualdades notables e das propiedades das operacións.

� Raices dun polinomio. Factorización; regra de Ruffini.

�  Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas.

�  Resolución por métodos alxébraicos, gráficos ou por ensaio-erro sistemático de diferentes tipos de ecuacións (bicadradas, con
radicais, exponenciais,etc.), utilizando medios tecnolóxicos, se é o caso.

� Resolución de inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas. Interpretación gráfica. Formulación e resolución de problemas en
diferentes contextos utilizando inecuacións.

3. XEOMETRÍA.
� Razóns trigonométricas. Relacións entre elas.Relacións métricas nos triángulos.
�  Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e de razóns trigonométricas.
� Resolución de triángulos. Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas métricos no mundo físico: medida

e cálculo de lonxitudes,áreas e volumes.
�  Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes.

4. FUNCIÓNS E GRÁFICAS.
� Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica. Análise de resultados.
�  A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. Análise de distintas formas de crecemento a

partir de táboas, gráficas e enunciados verbais.
�  Funcións definidas a anacos. Procura e interpretación en situacións reais.
� Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cadrática, de proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica.

Aplicacións a contextos e situacións reais. Representación, simulación e análise gráfica,empregando as tecnoloxías da
información.

�  Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos.
5. PROBABILIDADE

• Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e dos ámbitos físico e
social.

• Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace.

• Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o reconto de casos e a
asignación de probabilidades.

• Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar.

Criterios de cualificación para 4º da E.S.O

               Probas escritas: Farase unha proba escrita de cada tema, ou excepcionalmente cada dous temas e ó final de cada avaliación farase a
media aritmética de todas as probas realizadas: esta nota representará o 80% da nota de avaliación.

Traballo, actitude: Esto representará o 20% da nota da avaliación, e para a súa determinación terase en conta o seguinte: traballo
diario na clase e na casa, interese, esforzo, intervencións.

Para aprobar a avaliación é necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 (tendo en conta o 80% das probas escritas e
o 20% do traballo e actitude). Durante o curso, os alumnos-as que non aproben algunha das avaliacións terán a oportunidade de facer
unha recuperación, ou se é o caso, unha recuperación global de todo o curso en Xuño.

TEMPORALIZACIÓN 

Primeira avaliación Aritmetica  e
Álxebra

Segunda avaliación Xeometria e
Funcións

Terceira avaliación Estatística e
Probabilidade



MATEMÁTICAS: 1º de Bacharelato (Científico-Tecnolóx ico)
Contidos

1.Aritmética e álxebra.
� Números reais. A recta real. Valor absoluto. Distancia entre dous puntos. Intervalos sobre a recta.
� Sucesións numéricas. Idea intuitiva de límite dunha sucesión. Cálculo de límites elementais. O número e.
� Logaritmos decimais e neperianos. Propiedades.-Resolución e interpretación gráfica de ecuacións e

inecuacións de primeiro e segundo grao, exponenciais e logarítmicas sinxelas.
� Aplicación do método de Gauss na resolución einterpretación de sistemas sinxelos de ecuacións lineais.

2.Xeometría.
� Ampliación do concepto de ángulo. A circunferencia goniométrica. Medida dun ángulo en radiáns.
� Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. Propiedades fundamentais. Identidades notables.
� Ecuacións trigonométricas
� Teoremas do seno e do coseno. Aplicación da trigonometría á resolución de triángulos rectángulos e non

rectángulos.
� Vectores sobre o plano. Vectores libres. Operacións con vectores: suma e producto por escalares.
� Módulo dun vector. Producto escalar de vectores.
� Ecuacións da recta. Elementos característicos.Incidencia, paralelismo e perpendicularidade. Cálculode

distancias entre puntos e rectas.
� Lugares xeométricos do plano. Cónicas. Ecuacións.Elementos notables.

3.Funcións e gráficas.
� Funcións reais de variable real. Clasificación e características básicas das funcións elementais.
� Concepto intuitivo de límite funcional. Límites laterais, límites infinitos. Iniciación ó cálculo de límites.
� Concepto intuitivo de continuidade. Continuidade dunha función nun punto e nun conxunto. Estudio de

descontinuidades.
� Derivada dunha función. Interpretación xeométrica.Aplicacións xeométricas e físicas da

derivada.Pendente dunha curva nun punto, ecuación da recta tanxente. 
� Iniciación ó cálculo de derivadas: regras de derivación. Aplicación das derivadas á análise do crecemento

e decrecemento dunha función e á obtención dos seus extremos locais.
� Representación gráfica de funcións elementais a partir da análise das súas características globais.

4.Estatística e probabilidade.
� Variables aleatorias discretas e continuas. Función de distribución dunha variable aleatoria: función de masa de

probabilidade e función de densidade.
� Distribucións de probabilidade binomial e normal.Características. Emprego de táboas.

Criterios de cualifica  ción para   1º de Bacharelato (Científico-Tecnolóxico)      
* Probas escritas: Farase unha proba global  escrita  de cada  unidade temática e unha  recuperación da mesma. Para aprobar  unha
avaliación teranse que ter aprobadas tódalas Unidades Temáticas rematadas durante dita avaliación. Ademais tódolos  alumnos poderan
executar  unha  proba final  que  incluirá  as  Unidades  Tematicas  vistas  no  curso  de  maneira  diferenciada,  sendo necesario  aprobar
independentemente cada unha das partes para  poder acadar o aprobado na asignatura.
No caso de que un alumno/a non se presentase a unha recuperación sen causa xustificada, non terá dereito á repetición da mesma. Si a
poderá recuperar nas repescas finais como última oportunidade.

Actitudes

- Valoración do traballo diario
- Observación dos seguintes comportamientos:

� É respetuoso cos demais.

� Respeta o turno de palabra.

� Presenta os traballos limpos e ordeados.
TEMPORALIZACIÓN

Primeiro trimestre Aritmética y alxebra
Funcións e Gráficas 

Segundo trimestre  Xeométria1
Xeométria2

Tercer Trimestre Xeométria2
Estadística 



MATEMÁTICAS 2º de Bacharelato (Científico-Tecnolóxi co)

Contidos

1.   ANÁLISE-I

�  Límite dunha función. Concepto e propiedades elementais. Límites laterais. Cálculo de límites de funcións.
�  Continuidade dunha función.
�  Concepto de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica: Ecuación da tanxente a unha curva nun punto.

Cálculo de derivadas: Regras de derivación. Teoremas de Rolle e do Valor Medio. A regra de L'Hopital.
�  Aplicación ó estudio das propiedades locais e á representación gráfica de funcións elementais. Optmización.

2.   ANALISE -II

� Primitiva dunha función. Propiedades Elementais. Cálculo de integrais indefinidas inmediatas, e  por outros métodos ( Por
partes, cambio de variable, e racionais con raices reais sinxelas ou múltiples).

� Integrais definidas. Teorema Fundamental do Cálculo Integral: Regra de Barrow. Cálculo da área de rexións planas.

3.   ALXEBRA LINEAL.

� Matrices de números reais,  Operacións con matrices: suma e producto de matrices, producto por  un número. Matriz
inversa.

� Determinantes.  Cálculo  de  determinantes  de  ordes  2  e  3  mediante  a  regla  de  Sarrus.Propiedades  elementais  dos
determinantes.

� Rango dunha matriz; obtención do rango polo método de Gauss.
� Sistemas de ecuacións lineais. Representación matricial dun sistema. Discusión e Resolución  polo metodo de Gauss.

Utilizacion dos derminantes na discusión e rEsolucion de sistemas de ecuacions lineais. Teorema de Rouche-Frobenius e
Regra de Cramer.

4.   XEOMETRIA

� Vectores no espacio tridimensional. Vectores libres. Operacions con vectores. Coordenadas dun vector
� Módulo dún vector. Producto escalar. Producto vectorial. Producto Mixto.
� Elementos  característicos de rectas e planos. .Obtención e interpretación das ecuacións a partir de referencias ortonormais.

� Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade  entre rectas e planos.
� Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, distancias, áreas e volumes.

Criterios de cualificación

Conceptos e Procedimentos    
• A asistencia e puntualidade na clase

• A actitude.

• O grado de participación
• A curiosidade e interese demostrado pola asignatura

• A capacidade para traballar en grupo

• A tenacidade na busca de solucións aos problemas plantexados

• Probas escritas  : Farase unha proba global escrita de cada unidade temática e unha recuperación da mesma. Para aprobar unha
avaliación teranse que ter aprobadas tódalas Unidades Temáticas rematadas durante dita avaliación. Ademais tódolos  alumnos
poderan  executar  unha  proba  final  que  incluirá  as  Unidades  Tematicas  vistas  no  curso  de  maneira  diferenciada,  sendo
necesario  aprobar independentemente cada unha das partes para  poder acadar o aprobado na asignatura.

No caso de que un alumno/a non se presentase a unha recuperación sen causa xustificada, non terá dereito á repetición da mesma. Si a
poderá recuperar nas repescas finais como última oportunidade.

TEMPORALIZACIÓN

Primeiro trimestre  Analise I

Segundo trimestre Analise II
Alxebra

Tercer Trimestre Xeometria 



MATEMÁTICAS aplicadas ás Ciencias Sociais-I
CONTIDOS

1  Aritmética e álxebra.  
� O número real. Aproximación decimal dun número real. Estimación, arredondamento e acoutamento de erros.
� Resolución de problemas de matemática  f inanceira nos que interveñen o xuro simple e composto,taxas, amortizacións,

capitalizacións e números índice.
� Resolución de problemas do ámbito das ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións lineais.

Resolución de sistemas polo método de Gauss.

2.Análise.
� Expresión dunha función mediante unha táboa,unha gráfica ou en forma analítica. Aspectos globais dunha función. Utilización

das funcións como ferramenta para a resolución de problemas e para a interpretación de fenómenos sociais e económicos.
� Características das funcións polinomial, exponencial e logarítmica, valor absoluto, parte enteira e racionais sinxelas e definidas

por intervalos. Aplicación á interpretación de situacións modeladas por elas.
� Descrición das características das funcións (dominio, continuidade, tendencias, monotonía, extremos, convexidade) a partir das

súas gráficas, interpretándoas no seu contexto.
� Trazado de gráficas de funcións sinxelas a partir das súas propiedades globais e locais.
� Aplicación da interpolación e extrapolación lineal a problemas reais.
� Estudo, por métodos gráficos e numéricos, dunha función nas proximidades dun punto e dos comportamentos asintóticos.
� Interpretación da taxa de variación media en contextos sociais e económicos. Comportamento das taxas de variación media nas

proximidades dun punto.

3.Probabilidade e estatística.
� Estatística descritiva unidimensional. Tipos de variables. Táboas e gráficos. Parámetros estatísticos de centralización, de

dispersión e de posición.
� Distribucións bidimensionais. Interpretación de fenómenos sociais e económicos nos que interveñen dúas variables a partir da

representación gráfica dunha nube de puntos. Grao de relación entre dúas variables estatísticas. Regresión lineal. Extrapolación
de resultados.

� Asignación de probabilidades a sucesos. Distribucións de probabilidade binomial e normal.

Criterios de cualificación 

Probas escritas: Farase unha proba global escrita de cada unidade temática e unha recuperación da mesma. Para aprobar unha avaliación
teranse que ter aprobadas tódalas Unidades Temáticas rematadas durante dita avaliación. Ademais tódolos  alumnos poderan executar
unha  proba  final  que  incluirá  as  Unidades  Tematicas  vistas  no  curso  de  maneira  diferenciada,  sendo  necesario  aprobar
independentemente cada unha das partes para  poder acadar o aprobado na asignatura.

TEMPORALIZACIÓN

Primeiro trimestre  Aritmetica e alxebra

Segundo trimestre Analise I

Tercer Trimestre Probabilidade 



MATEMÁTICAS aplicadas ás Ciencias Sociais-II

Contidos

1. ÁLXEBRA  .   

�  A matriz como expresión de táboas e gráficos. Producto dun número por unha matriz. Suma e producto de matrices.

�  Obtención de matrices inversas sinxelas polo método de Gauss.

�  Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais sinxelos-.  Utilización do método de Gauss na discusion e.
Resolución dun sistema de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas.

� Resolución  de problemas  con enunciados  relativos ás Ciencias Sociais  e  á  economía  que  poden.  Resolverse mediante
sistemas de ecuacións lineais de duas ou tres incógnitas.

�  Interpretación  e  resolución  gráfica  de  inecuacións  e  sistemas  de  inecuacións  lineais  con  dúas  incógnitas.  Iniciación  à
programación lineal .

2. ANÁLISE.

�  Límite e continuidade  dunha función nun punto

�  Derivada  dunha  función. Cálculo de derivadas de funcións coñecidas.

�  Aplicación  das derivadas  o estudo  das  propiedades locais  das  funcións   elementais  e  á  Resolución de problemas  de
optimización relacionados coas Ciencias Sociais e a Economía.

�  Estudo e representacion gráfica dunha función polinómica ou racional sinxela a partir das súas propiedades globais 

3. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

� Experimentos aleatorios .Sucesos.Operacións con sucesos.

� Probabilidade. Probabilidade condicionada. Probabilidade total.

�Poboacion e mostra.Técnicas de mostraxe. Parámetros  dunha poboacion. Estatìsticos mostrais.

�Distribución de probabilidade da media mostral.Teorema central do límite.

� Intervalos de confianza da media da poboacion . Nivel de confianza.

�Tests de hipóteses. Tipos de erros.

Temporalización

Primeiro trimestre Álxebra
Segundo trimestre Análise Matemático
Tercer Trimestre Estadística e Probabilidade

Criterios de cualificación 

Probas escritas: Farase unha proba global escrita de cada unidade temática e unha recuperación da mesma. Para aprobar unha avaliación
teranse que ter aprobadas todas as Unidades Temáticas rematadas durante dita avaliación. Ademais todos os alumnos poderan realizar
unha proba final que incluirá as Unidades Tematicas vistas no curso de maneira diferenciada,  sendo necesario aprobar cada unha das
partes por separado para poder acadar o aprobado na asignatura.



PDC 3º (Ámbito Científico)

UNIDADE DIDÁCTICA 1: NÚMEROS REAIS
- Números enteiros
- Números racionais
- Números reais (R)
- Unidades de medida. Notación científica

UNIDADE DIDÁCTICA 2: ÁTOMOS, MESTURAS E COMPOSTOS
-.Modelos atómicos de Thomson, Rutherford, Bohr e modelo actual.
- Táboa periódica
- Substancias puras e mesturas 
- Componentes inorgánicos e orgánicos da materia viva

UNIDADE DIDÁCTICA 3: A ORGANIZACIÓN DA VIDA, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
- Estrutura das células procariotas e eucariotas
- Multiplicación das células
- Como se organizan os seres pluricelulares?
- Variables estatísticas: gráficas, medidas de centralización e dispersión
- O azar: regra de Laplace

UNIDADE DIDÁCTICA 4: LINGUAXE ALXEBRAICO, ECUACIÓNS E SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
- A linguaxe algebraico, polinomios e ecuacións
- Resolución de ecuacións de primeiro grao. Problemas
- Sistemas de ecuacións

UNIDADE DIDÁCTICA 5: ALIMENTACIÓN E DIETAS SAUDABLES
- Os nutrintes
- Os alimentos: cálculos nutricionais, técnicas de conservación dos alimentos.

UNIDADE DIDÁCTICA 6: FUNCIÓNS DO CORPO HUMANO
- Os aparellos dixestivo, respiratorio e circulatorio
- Enfermidades

UNIDADE DIDÁCTICA 7: MATERIA E FUNCIÓNS MATEMÁTICAS
- Propiedades da materia: Masa, volume e densidade. Calor e temperatura. Medidas
- Variable dependente e variable independente. Funcións afíns
- Estados da materia. Reaccións químicas. Electricidade

UNIDADE DIDÁCTICA 8: REPRODUCIÓN, INMUNIDADE E SAÚDE
- Os aparellos reprodutores feminino e masculino. Fecundación e desenvolvemento embrionario
- Saúde e enfermidades de transmisión sexual (ETS)
- Defensa contra as infeccións

UNIDADE DIDÁCTICA 9: CORPOS XEOMÉTRICOS 
- Poliedros, prismas e pirámides: áreas e volumes
- Corpos de revolución: áreas e volumes

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación UU.DD. 1, 2 e 3
2ª Avaliación UU.DD. 4, 5 e 6
3ª Avaliación UU.DD. 7, 8 e 9

Criterios de cualificación

          Probas escritas: Faranse como mínimo dúas probas escritas en cada avaliación, e farase a media aritmética de todas as probas
realizadas (as que non superen un 3 deberán repetirse): esta nota representará o 80% da nota de avaliación.

Traballo, actitude: Esto representará o 20% da nota da avaliación, e para a súa determinación terase en conta o seguinte: traballo
diario na clase e na casa, interese, esforzo, intervencións.

Para aprobar a avaliación é necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 (tendo en conta o 80% das probas escritas e
o 20% do traballo e actitude). Durante o curso, os alumnos-as que non aproben algunha das avaliacións terán a oportunidade de facer
unha recuperación, ou se é o caso, unha recuperación global de todo o curso en Xuño. A nota final de curso será a media aritmética das
tres avaliacións sendo necesario que as notas non sexan inferiores a tres puntos.

Proba de setembro:
A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. Unha cualificación positiva (superior a 5) nesta proba

requirirá un coñecemento global da materia así como a demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso,
valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na elaboración das respostas.




