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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II. 2º DE BACHARELATO 

 Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
 Bloque 2: Números e álxebra 
 Bloque 3: Análise 
 Bloque 4: Estatística e probabilidade 
 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 1: MATRICES E DETERMINANTES (Bloques 1 e 2) 

- Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos estruturados en táboas.  
- Clasificación de matrices. 
- Operacións con matrices. 
- Rango dunha matriz. 
- Matriz inversa. 
- Método de Gauss. 
- Determinantes ata orde 3. 
- Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades na resolución de problemas en contextos 

reais. 
 

UNIDADE 2: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. MÉTODO DE GAUSS (Bloques 1 e 2) 
- Representación matricial dun sistema de ecuacións lineais: discusión e resolución de sistemas de ecuacións 

lineais (ata tres ecuacións con tres incógnitas).  
- Método de Gauss. 
- Resolución de problemas das ciencias sociais e da economía. 

 
UNIDADE 3. PROGRAMACIÓN LINEAL (Bloques 1 e 2) 

- Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas.  
- Sistemas de inecuacións. Resolución gráfica e alxébrica. 
- Programación lineal bidimensional. Rexión factible. Determinación e interpretación das solucións óptimas. 
- Aplicación da programación lineal á resolución de problemas sociais, económicos e demográficos. 

 
 
SEGUNDA AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 4: LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE (Bloques 1 e 3) 

- Continuidade: tipos.  
- Estudo da continuidade en funcións elementais e definidas a anacos. 

 
UNIDADE 5: DERIVADA DUNHA FUNCIÓN. APLICACIÓNS (Bloques 1 e 3) 

- Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, exponenciais e 
logarítmicas. 

- Problemas de optimización relacionados coas ciencias sociais e a economía. 
- Estudo e representación gráfica de funcións polinómicas, racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas 

sinxelas a partir das súas propiedades locais e globais. 

 
TERCEIRA AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 6: INICIACIÓN AO CÁLCULO INTEGRAL (Bloques 1 e 3) 

- Concepto de primitiva. Integral indefinida.  
- Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrais inmediatas. 
- Cálculo de áreas: integral definida. Regra de Barrow. 

 
UNIDADE 7: PROBABILIDADE (Bloques 1 e 4) 

- Afondamento na teoría da probabilidade. Axiomática de Kolmogorov. 
-  Asignación de probabilidades a sucesos mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia relativa.  
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- Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 
- Teoremas da probabilidade total e de Bayes.  
- Probabilidades iniciais e finais, e verosimilitude dun suceso. 

 
UNIDADE 8: MOSTRAXE (Bloques 1 e 4) 

- Poboación e mostra. 
- Métodos de selección dunha mostra. Tamaño e representatividade dunha mostra. 

 
UNIDADE 9: INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN (Bloques 1 e 4) 

- Estatística paramétrica. Parámetros dunha poboación e estatísticos obtidos a partir dunha mostra. 
Estimación puntual. 

- Media e desviación típica da media mostral e da proporción mostral.  
- Distribución da media mostral nunha poboación normal.  
- Distribución da media mostral e da proporción mostral no caso de mostras grandes. 
- Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, erro e tamaño mostral. 
- Intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación típica coñecida. 
- Intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución de modelo descoñecido e para a 

proporción no caso de mostras grandes. 
- Identificación das fases e das tarefas dun estudo estatístico. 
- Elaboración e presentación da información estatística.  
- Análise e descrición de traballos relacionados coa estatística e o azar, interpretando a información e 

detectando erros e manipulacións. 
 

 


