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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO 

 Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
 Bloque 2: Números e álxebra 
 Bloque 3: Xeometría 
 Bloque 4: Funcións 

Bloque 5: Estatística e probabilidade 
  

 
PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 1: ARITMÉTICA (Bloques 1 e 2) 

- 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. 
- Utilización da calculadora e ferramentas informáticas para realizar operacións con calquera tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados. 
- 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 
 
UNIDADE 2: POLINOMIOS E EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS (Bloques 1 e 2) 

- Polinomios: raíces e factorización. 
- Utilización de identidades notables. 

 
 

SEGUNDA AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 3: ECUACIÓNS E SISTEMAS DE ECUACIÓNS (Bloques 1 e 2) 

- Resolución de ecuacións e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

- Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e sistemas. 

 
UNIDADE 4: FUNCIÓNS (1ª PARTE) (Bloques 1 e 4) 

- 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. 

 
 

TERCEIRA AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 4: FUNCIÓNS (2ª PARTE) (Bloques 1 e 4) 

- 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. 

 
UNIDADE 5: XEOMETRÍA (Bloques 1 e 3) 

- Figuras semellantes.  
- Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a obtención indirecta de medidas. 
- Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos semellantes. 
- Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de 

diferentes corpos. 
- Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 
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UNIDADE 6: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (Bloques 1 e 5) 
- 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. 
- Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 

 

 


