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Profesores que integran o Departamento de Matemáticas durante o curso 2015/16 

Profesores/as Cargo 

Cursos que imparten no curso 2015/16 

 
Materia 

 
Curso 

 
Grupos 

 
Isabel López Barredo 

 

 
Xefa de estudios 

 
Matemáticas II 

2º BAC 1 grupo 

 
Francisco Pacios 

Álvarez 

 
Secretario 

 
Métodos estatísticos 

 
 
2º BAC 

 
 

1 grupo 

 
Miguel Casado Jiménez 

 

Titor 2º BAC B 
 

 
Matemáticas Aplicadas ás CCSS II 

 
2º BAC 

 
2 grupos 

 
Ámbito Científico e Matemático 

 
4º PDC 

 
1 grupo 

 
Matemáticas B 

4º ESO 1 grupo 

 
Eva Candelero 

Landeira 
 

Titora 1º BAC E 

 
Matemáticas I 

1º BAC 1 grupo 

 
Matemáticas Académicas 

3º ESO 2 grupos 

 
Matemáticas 

2º ESO 1 grupo 

 
 Reforzo Matemáticas 

2º ESO 1 grupo 

 
Olga Gutiérrez 

Carballude 
 

Titora 4º ESO B 

 
Matemáticas Aplicadas ás CCSS I 

1º BAC 1 grupo 

 
Matemáticas B 

4º ESO 2 grupos 

 
Matemáticas Aplicadas 

3º ESO 1 grupo 

 
Matemáticas 

1º ESO 1 grupo 

 
Elena Rodríguez Alonso 

 
 

 

 
Matemáticas Académicas 

 
3º ESO  1 grupo 

 
Matemáticas 

 
2º ESO 1 grupo 

Reforzo Matemáticas 2º ESO 1 grupo 

 
Matemáticas 

 
1º ESO 2 grupos 

 
Marta Diz Morales 

 
 

Matemáticas 
 

1º ESO 1 grupo 

Matemáticas 
 

2º ESO 1 grupo 

 
Mar Poncela López 

 

Xefa 
Departamento 

 
Matemáticas II 

 
2º BAC 1 grupo 

 
Matemáticas I 

 
1º BAC 2 grupos 

 
Matemáticas Aplicadas ás CCSS I 

 
1º BAC 1 grupo 
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LIBROS DE TEXTO 

 1º de ESO: Editorial Anaya (nova edición do ano 2015) 

 

  2º de ESO: J. Colera-I. Gaztelu. Editorial ANAYA (edición  do 2012) 

 
 

 3º de ESO,  Matemáticas Aplicadas: F. Alcaide, J. Hernández e outros. Editorial SM 

(edición do 2015) 

 3º de ESO,  Matemáticas Académicas: F. Alcaide, J Hernández e outros. Editoriaql SM 

(edición do 2015) 

 

  4º  de ESO: J. Colera-I. Gaztelu-M. J. Oliveira- M. Martínez. Editorial ANAYA. 

( nova edición impresa en tres cuadernillos, un por trimestre) 

 

 En 1º de BAC (nas dúas modalidades) o Departamento optou por no poñer libro de texto 

no presente curso académico. 

 

 2º curso de  Bacharelato das modalidades de Ciencias e de C. Sociais: 

Libro de 2º de Bacharelato da EDITORIAL ANAYA, do que son autores J. Colera, M. J. Oliveira 

e R. García. 

 

▪ Para os grupos de Reforzo de 1º e  2º de ESO, os libros de texto do propio curso. 

 

MATERIAL NECESARIO: 

Todos os alumnos deben levar unha calculadora científica e en cada nivel se determinará o seu 

uso. 
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MARCO LEGAL:  

 A lexislación básica a ter en conta, no caso dos cursos de 2º e 4º da Educación  

Secundaria Obrigatoria é o Decreto 133/2007, do 5 de xullo e no caso do 2º curso de  Bacharelato 

o Decreto 126/2008, do 19 de xuño. 
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CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia lingüística 
 Coa precisión, concisión e falta de ambigüidade propias desta materia; o contrario do que estamos 
acostumados a observar, frecuentemente, na linguaxe dos medios de comunicación. 
 A linguaxe de símbolos e os contidos como os números, as gráficas, táboas e outros; permite expresar 
de forma clara acontecementos presentes a diario. 
 
Competencia matemática 
 Lógrase  co estudo da materia, coa resolución dos exercicios (ademais dos exercicios “para os que 
soamente fai falta “unha receita”, hai que volver o problema con texto, de maneira que o alumno se esforce 
en observar os datos e en saber o que se pide resolver) e facendo “propios” os coñecementos matemáticos; 
pois non é suficiente, como creen algúns, escoitalos e saber onde se poden encontrar. 
 A práctica diaria nesta disciplina aumenta a capacidade dedutiva do alumno e o desexo de ir máis alá 
na propia materia e a capacidade de enfrontarse a todos os coñecementos (e incluso á calquera información) 
con mentalidade matemática. 
 
Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico 
 O coñecemento matemático, tanto sobre a súa linguaxe como sobre as formas de argumentación e 
razoamento, debe contribuír a capacitar ós alumnos para que se desenvolvan de forma autónoma nun 
mundo caracterizado polos avances científico-tecnolóxicos. É importante que se conciencie ós alumnos de 
que deben profundar neste mundo e non se queden como meros usuarios ou coñezan unicamente as noticias 
que, sobre os mesmos, lles dan os medios de comunicación. 
 Esta materia, xunto coa de Ciencias da Natureza, a Física e Química ou Tecnoloxía contribúen a 
adquirir as bases dun pensamento científico para interpretar o mundo dos obxectos e dos fenómenos cos 
que convivimos. 
 
Tratamento da información e competencia dixital 
 O profesor desta materia orientará ós alumnos (e axudará, se é necesario) na busca de información 
(tanto nas bibliotecas como na información sacada de bases de datos a través da informática), e, sobre todo, 
de xeito crítico. Con isto colocará no lugar que corresponde ós medios de comunicación, é dicir, como medios 
acientíficos na maior parte dos casos. 
 A crítica incidirá, sobre todo, no feito de que o buscar información non significa facerse con ela 
automaticamente; pois é preciso a lectura pormenorizada e o traballo sobre a mesma. Tamén se informará 
ós alumnos que non é posible acceder a toda a información de xeito gratuíto nestes momentos. É importante 
demostrarlle ó alumnado que o acceso á información por si mesmo non pode substituír (polo momento e a 
falta de grandes descubrimentos sobre o sistema nervioso) á ensinanza impartida polo profesor na aula. 
 Os alumnos deben coñecer, a través do profesor, que no medio máis moderno de acceso a bases de 
datos, a informática, tivo moito que ver, precisamente, a materia de matemáticas (e dentro dela a lóxica 
matemática). 
 Sería procedente concienciar, na aula, ós alumnos sobre as cuestións seguintes: 
 - Sería preciso acabar unha carreira universitaria para poder interpretar un artigo de carácter 
científico que poden obter a través do uso da informática. Nunha biblioteca os libros están clasificados e para 
certas materias salta á vista a súa complexidade, polo que os alumnos non irían a eles e usarían libros do seu 
nivel (para iso hai persoal nas bibliotecas públicas con quen consultar). 
 - Os escritos extraídos a través das redes informáticas son de tipo periodístico. 
 - Na maior parte dos casos a poboación convértese en meros usuarios das tecnoloxías da 
información, polo que convén que os alumnos saiban que para entender o soporte é necesario facer estudos 
de informática, enxeñaría e programación. 
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Competencia social y cidadán 

Útil, como o resto dos saberes, para analizar temas da sociedade actual, como os 
movementos migratorios, cuestións económicas que nos afectan, consumismo, relacións 
humanas, etc. 

Dentro do propio país esta materia, co resto dos saberes, debe pretender facer cidadáns que 
participen activamente en mellorar a sociedade. 

Certos contidos desta materia (interpretación de gráficos, uso de táboas de datos, 
interpolación, estatística discreta, parámetros estatísticos, números índice, matemática 
comercial, tratamento do azar, etc.) son axeitados para comprender certas cuestións que 
afectan á sociedade, e por tanto necesarios para que dita participación social sexa efectiva. 
 
 
Competencias cultural e artística 
 Convén clarificar que a cultura non abarca soamente as materias chamadas de 
“letras”. 
 O alumno será consciente de que as matemática forman parte importantísima da 
cultura e que moitos cambios ou avances sociais están conectados con esta materia (e, por 
suposto, con outras). 
 Algunhas actividades como a enxeñaría civil, arquitectura ou música están totalmente 
relacionadas coas matemáticas. Isto debe ser resaltado polo profesor de matemáticas, que debe 
deixar sentado, ademais, que ata hai pouco tempo a arte foi identificada coa proporción. 
 O profesor desta materia dedicará, cada semana, algúns momentos a explicar ós 
alumnos aspectos da historia das matemáticas e como estas puxeron a base de moitos 
acontecementos científicos. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 O descubrimento de relacións matemáticas polo alumno e a resolución de problemas 
(despois de estudar e aplicar o traballo da clase) debe darlle confianza nas súas propias 
posibilidades e axúdano  a ir máis alá nesta materia e a facer as consultas oportunas. Desta 
maneira preguntarase sobre cuestións doutras materias (relacionadas ou non relacionadas con 
esta) e desenvolverá un método autónomo de aprendizaxe, fuxindo dos métodos que usa a 
maioría da poboación: quedarse unicamente coa información obtida a de prensa, radio e 
televisión. 
 O profesor deberá ensinar ós seus alumnos a aplicar o método científico a calquera 
disciplina, incluso á historia e as outras disciplinas de “letras”. 
 
Autonomía e iniciativa persoal 
 Utilización de criterios propios na resolución dun problema e responsabilización da 
opción elixida. 
 Esta maneira de proceder contribúe á busca de satisfacción, á liberdade e á confianza 
na propia capacidade para enfrontarse a problemas reais. Na propia materia gozará dos 
aspectos utilitarios, estéticos e manipulativos que esta aporta a quen a estuda. 
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                          PROGRAMACIÓN DE 2º CURSO DE E. S. O 

 
A) OBXECTIVOS XERAIS (BASEADOS no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, que establece  os 
OBXECTIVOS, CONTIDOS e CRITERIOS DE AVALIACIÓN para toda a etapa de E. Sec. Obrigatoria) 
 
1.- Interpretar expresións matemáticas sinxelas expresadas en linguaxe matemática (numérico, gráfico, 
xeométrico, lóxico, alxébrico, probabilístico).  
 
2.- Expresar situacións da vida cotiá utilizando formas sinxelas da linguaxe matemática (numérico, gráfico, 
xeométrico, lóxico, alxébrico, probabilístico).  
 
3.- Interpretar e analizar informacións e contidos en enunciados de problemas relativos a situacións da vida 
real.  
 
4.- Utilizar a calculadora, o cálculo mental e os algoritmos de lapis e papel para a obtención, análise e 
valoración de resultados, seleccionando a técnica máis adecuada en función dos intereses (rapidez, 
precisión).  
 
5.- Identificar elementos cuantificables do contexto e realizar medicións directas mediante o manexo de 
instrumentos de medida e indirectas mediante o uso de fórmulas e relacións simples, expresando os 
resultados nas medidas adecuadas.  
 
6.- Resolver problemas relacionados coa vida real, describindo verbalmente o proceso seguido e as 
solucións obtidas.  
 
7.- Identificar e utilizar técnicas sinxelas de recollida de datos (recontos) e organización (táboas e gráficas) 
para a análise da información sobre fenómenos e procesos reais..  
 
8.- Realizar estimacións e aproximacións sobre cálculos, medidas, probabilidades, etc., como 
procedementos para cuantificar a realidade.  
 
9.- Identificar e analizar propiedades de figuras xeométricas (planas, poliedros e corpos redondos), así 
como a descrición precisa de relacións especiais.  
 
10.- Identificar elementos matemáticos (datos numéricos, estatísticos e probabilísticos, gráficos, táboas, 
porcentaxes, etc.) presentes en conversacións e medios de comunicación.  
 
11.- Valorar a utilidade das Matemáticas polas múltiples posibilidades de representación da realidade 
mediante modelos para a análise das súas características, propiedades e seleccións.  
 
12.- Coñecer e gozar do compoñente lúdico, estético e creativo das Matemáticas a través da realización de 
xogos (numéricos, xeométricos, probabilísticos, etc. ), a construción de formas xeométricas, problemas de 
enxeño, etc..  
 
13.- Utilizar con confianza as súas propias habilidades matemáticas nas situacións da vida cotiá que o 
requiran.  
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B) CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN  
 
 
1.- Resolver problemas utilizando as catro operacións, as potencias e as raíces cadradas con números 
naturais, decimais, fraccionarios e enteiros, manexando porcentaxes para resolver situacións problemáticas 
sinxelas da vida cotiá.  
 
2.- Determinar o método de cálculo (escrito, mental ou calculadora máis adecuado a unha situación 
determinada, sendo capaces de aceptar como definitivo un resultado logo do seu contraste.  
 
3.- Interpretar relacións funcionais a través dunha expresión alxébrica sinxela e representalas en gráficas.  
 
4.- Resolver problemas da vida cotiá mediante a formulación de expresións alxébricas sinxelas e a posterior 
obtención de valores.  
 
5.- Asignar probabilidades en fenómenos aleatorios de forma empírica.  
 
6.- Calcular e coñecer o sentido das medidas de posición central e de dispersión.  
 
7.- Estimar a medida de superficies cunha precisión acorde coa regularidade das súas formas e co seu 
tamaño. Calcular áreas de superficies regulares e irregulares limitadas por segmentos e arcos de 
circunferencia, así como volumes.  
 
8.- Identificar as características de corpos limitados por superficies planas esféricas, cilíndricas e cónicas a 
través da observación, comparación, diferenciación, etc..  
 
9.- Identificar figuras planas e corpos xeométricos na contorna. Describir as súas características nunha 
terminoloxía adecuada.  
 
10 Identificar relacións de proporcionalidade a través da análise de información numérica, xeométrica, 
gráfica e alxébrica.  
 
11.- Identificar e describir regularidades e pautas observables en conxuntos e formas xeométricas similares, 
ordenándoos segundo criterio.  
 
12.- Utilizar, na resolución de problemas relacionados coa vida cotiá, estratexias sinxelas, como 
organización da información en táboas, representación gráfica, procura de exemplos ou métodos de ensaio 
e erro sistemáticos  
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C) PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS   2º ESO 
 
 
 
 

UNIDADE 1    ESTATÍSTICA 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Coñecer o concepto de variable estatística e diferenciar os seus tipos. 
  2.  Elaborar e interpretar táboas estatísticas cos datos agrupados. 
  3.  Representar graficamente información estatística dada mediante táboas e interpretar información 

estatística dada graficamente. 
  4.  Calcular os parámetros estatísticos básicos relativos a unha distribución. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Distingue entre variables cualitativas e cuantitativas en distribucións concretas. 
  2.1.  Elabora e interpreta táboas estatísticas sinxelas (relativas a variables discretas). 
  2.2. Elabora e interpreta táboas de frecuencias relativas a distribucións estatísticas que esixen o 

agrupamento dos datos por intervalos. 
  2.3.   Elabora táboas e gráficos estatísticos coa folla de cálculo. 
  3.1.  Representa e interpreta información estatística dada graficamente (diagramas de barras, polígonos 

de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores...). 
  3.2.  Interpreta pictogramas, pirámides de poboación e climogramas. 
  4.1.  Calcula a media, a mediana, a moda e a desviación media dun pequeno conxunto de valores (entre 5 

e 10). 
  4.2.  Nunha táboa de frecuencias, calcula a media e a moda. 
  4.3.  Nun conxunto de datos (non máis de 20), obtén medidas de posición: Me, Q1  e  Q3. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Saber elaborar e analizar estatisticamente unha enquisa utilizando todos os elementos e conceptos 
aprendidos nesta unidade. 

 
-  Comunicación lingüística 

-  Expresar concisa e claramente unha análise estatística baseada nun conxunto de datos dados. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Valorar a estatística como medio para describir e analizar multitude de procesos do mundo físico. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
   - Analiza e interpreta diversos gráficos estatísticos da vida cotiá. 
   - Usa a folla de cálculo para facer gráficos estatísticos axeitados ó caso 
 
-  Social e cidadá 

-  Dominar os conceptos da estatística como medio para analizar criticamente a información que nos 
proporcionan. 
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-  Aprender a aprender 

-  Ser capaz de descubrir lagoas na aprendizaxe dos contidos desta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Desenvolver unha conciencia crítica en relación coas noticias, datos, gráficos, etc., que obtemos dos 

medios de comunicación. 
 
 
CONTIDOS  
 
PROCESO PARA REALIZAR UNHA ESTATÍSTICA 

-  Toma de datos. 
-  Elaboración de táboas e gráficas. 
-  Cálculo de parámetros. 
 

VARIABLES ESTATÍSTICAS 
-  Variables estatísticas cuantitativas e cualitativas, discretas e continuas. 

-  Identificación de variables cualitativas ou cuantitativas, discretas ou continuas. 
-  Frecuencia. Táboa de frecuencias. 

-  Elaboración de táboas de frecuencia a partir de datos recollidos: 
-  Con datos illados. 
-  Con datos agrupados en intervalos (dando os intervalos). 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ESTATÍSTICAS 

-  Diagramas de barras. 
-  Histogramas. 
-  Polígonos de frecuencias. Incluso acumuladas 
-  Diagramas de sectores. 
-  Pictograma. 
-  Pirámide de poboación. 
-  Climograma. 

-  Construción de gráficas a partir de táboas estatísticas de forma manual e coa folla de cálculo. 
-  Interpretación de gráficas. 
 
PARÁMETROS ESTATÍSTICOS 

-  Media ou media. 
-  Mediana, cuartís. 
-  Moda. 
 

-  Recoñecemento e valoración da utilidade da linguaxe estatística para representar e axudar a 
entender problemas da vida cotiá. 

-  Valoración crítica das informacións estatísticas que aparecen nos medios de comunicación, sabendo 
detectar, se os houbese, abusos e usos incorrectos. 

-  Sensibilidade, interese e gusto ante o uso da linguaxe estatística en informacións e argumentacións 
deportivas, sociais ou económicas. 

-  Recoñecemento e valoración do traballo en equipo como especialmente axeitado para a realización 
de determinadas actividades de tipo estatístico. 
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UNIDADE 2   GRÁFICAS E FUNCIÓNS 
 

OBXECTIVOS  
 
  1.  Coñecer e manexar o sistema de coordenadas cartesianas. 
  2.  Comprender o concepto de función, e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funcionais. 
  3.  Construír a gráfica dunha función a partir da súa ecuación. 
  4.  Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
  

1.1.  Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas 
coordenadas. 

 
  2.1.  Distingue se unha gráfica representa ou non unha función. 
 
  2.2. Contribución do estudo gráfico a análise dunha situación: crecemento e decrecemento. 

Continuidade e descontinuidade. Cortes cos eixes. Máximos e mínimos relativos. 
 
  2.3. Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores, dun 

enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 
 
  2.4.  Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a partir da 

análise da súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de proporcionalidade. 
Aplicación a situacións reais. 

 
  2.5. Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. observación e experimentación en 

casos prácticos. 
 
  3.1.  Dada a ecuación dunha función, constrúe unha táboa de valores  (x, y)  e represéntaa, punto a 

punto, no plano cartesiano. 
 
  3.2.  Recoñece e representa unha función de proporcionalidade, a partir da ecuación, e obtén a pendente 

da recta correspondente. 
 
  3.3.  Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación e obtén a pendente da recta 

correspondente. 
 
  3.4.  Recoñece unha función constante pola súa ecuación ou pola súa representación gráfica. Representa 

a recta  y = k, ou escribe a ecuación dunha recta paralela ao eixe horizontal. 
 
  3.5.  Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 
 

 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar todos os elementos que interveñen no estudio das funcións e a súa representación gráfica. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender un texto co fin de poder resumir a súa información mediante unha función e a súa gráfica. 
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-  Coñecemento e interacción co mundo físico 

-  Modelizar elementos do mundo físico mediante unha función e a súa respectiva gráfica. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Interpretación e construción de gráficas con métodos informáticos 
 

-  Social e cidadá 
-  Dominar o uso de gráficas para poder entender informacións dadas deste modo. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente das lagoas na aprendizaxe á vista dos problemas que se teñan para representar unha 

función dada. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Poder resolver un problema dado creando unha función que o describa. 

 
 
CONTIDOS  
 
AS FUNCIÓNS E OS SEUS ELEMENTOS 
 
-  Relación entre variables en distintos contextos dadas por gráficas, enunciados e fórmulas. 
-  Concepto de función. 
-  Nomenclatura: variable dependente, variable independente, coordenadas, asignación de valores  (y)  a 

valores  (x). 
-  Elaboración da gráfica dada por un enunciado. 
-  Diferenciación entre gráficas que representan funcións e outras que non o fan. 

-  Crecemento e decrecemento de funcións. 
-  Recoñecemento de funcións crecentes e decrecentes. 

   Continuidade e descontinuidade. 
   Corte cos eixes 
   Máximos e mínimos 
-  Lectura e comparación de gráficas. 
-  Funcións dadas por táboas de valores. 

-  Construción de gráficas elaborando, previamente, unha táboa de valores. 
-  Funcións dadas por unha expresión analítica ou un enunciado. 
 
FUNCIÓNS LINEAIS 

-  Funcións de proporcionalidade do tipo  y  mx. 
-  Pendente dunha recta. 

-  Dedución das pendentes de rectas a partir de representacións gráficas ou a partir de dous dos seus 
puntos. 

-  As funcións lineais:  y  mx  n 
- Identificación do papel que representan os parámetros m e n da ecuación   

y  mx  n. 
-  Representación dunha recta dada por unha ecuación e obtención da ecuación a partir dunha recta 

representada sobre papel cuadriculado. 

-  A función constante  y  k. 
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A RELACIÓN DE PROPORCIONALIDADE: 
 

- Estudio de distintas situación onde aparece proporcionalidade 
- Diferenciar proporcionalidade directa e inversa. 
- Análise de gráficas contextualizadas en situación da vida cotiá 

 
-  Respecto polas valoracións dos demais e pola súa quenda de palabra durante os debates en clase. 
-  Toma de conciencia da importancia que leva consigo dar un verdadeiro sentido á vida para atopar 

unha maior felicidade. 
-  Valoración dos traballos presentados en clase con algunha expresión positiva. 
-  Interese por ler diante do grupo con claridade e vocalizando. 

 
 
 
 

UNIDADE 3   DIVISIBILIDADE E NÚMEROS ENTEIROS 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Identificar relacións de divisibilidade entre números naturais. 
  2.  Recoñecer e diferenciar os números primos e os números compostos. 
  3.  Descompoñer números en factores primos. 
  4.  Calcular o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números e aplicar os 

devanditos conceptos na resolución de situacións problemáticas. 

  5.  Diferenciar os conxuntos  N   e  Z , identificar os seus elementos e coñecer as relacións de inclusión 
que os ligan. 

  6.  Operar con números enteiros. 
  7.  Resolver problemas con números naturais e enteiros. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Coñece e aplica os criterios de divisibilidade. 
  1.2.  Aplica procedementos óptimos para descompoñer un número en factores primos. 
  1.3.  Calcula mentalmente o m.c.d. e o m.c.m. de varios números sinxelos. 
  1.4.  Coñece e aplica os algoritmos óptimos para calcular o m.c.d. e o m.c.m. de dous ou máis números. 
  1.5.  Resolve problemas apoiándose no concepto de m.c.d. e de m.c.m. 

  2.1.  Coloca números naturais e enteiros nun diagrama que representa a  N   e  Z . 
  2.2    Opera con soltura números enteiros, incluso potencias de expoñente natural. 

  2.3.  Resolve operacións combinadas en  Z . 
  3.1.  Resolve problemas de dous ou máis operacións con números naturais. 
  3.2.  Resolve problemas de números positivos e negativos. 
 
 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Utilizar os conceptos de múltiplo e divisor para analizar a estrutura dos números e as súas relacións. 



12 

 

-  Entender a utilidade dos números enteiros e as súas operacións para representar e cuantificar 
situacións cotiás. 

 
-  Comunicación lingüística 

-  Incorporar os conceptos relativos á divisibilidade como elementos de precisión na linguaxe e utilizar os 
números como soporte de información. 

 
-  Coñecemento e interacción co mundo físico 

-  Modelizar elementos e situacións do ámbito, por medio de números enteiros. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Coñecer a utilidade dos números primos nos sistemas de codificación dixital. 
 

-  Social e cidadá 
-  Integrar conceptos como ingresos, pagamentos, débedas, aforro, etc., tan presentes nas nosas vidas e 

relacións. 
 

-  Cultural e artística 
-  Recoñecer elementos numéricos presentes en distintas manifestacións artísticas. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Tomar conciencia do valor dos contidos da unidade, como base para aprendizaxes futuras. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Desenvolver procedementos e estratexias para comprobar e investigar propiedades e relacións 

numéricas. 
 
 
CONTIDOS  
 
 
MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO E MÁXIMO COMÚN DIVISOR DE DOUS OU MÁIS NÚMEROS 
-  Múltiplos comúns a varios números. Obtención do m.c.m. de dous números. 
-  Divisores comúns a varios números. Obtención do m.c.d. de dous números. 
-  Aplicación dos algoritmos óptimos para o cálculo rápido do m.c.m. e do m.c.d. 
 
O CONXUNTO DOS NÚMEROS ENTEIROS 

-  Diferenciación dos conxuntos  N   e  Z . 

-  Orde en  Z . 
-  A recta numérica. Representación de enteiros na recta. 
 
 
OPERACIÓNS CON NÚMEROS ENTEIROS 
-  Repaso das operación básicas:  
suma, resta, multiplicación e división de enteiros. Regra dos signos. 
-  Resolución de expresións con paréntese e operacións combinadas. 
-  Potencias de base enteira e expoñente natural. Propiedades. 
-  Raíz dun número enteiro sen algoritmo 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Resolución de problemas de múltiplos e divisores. 
-  Resolución de problemas de m.c.d. e de m.c.m. 
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-  Resolución de problemas con varias operacións de números enteiros. 
 

-  Valoración das relacións e procedementos sobre a divisibilidade como recursos que facilitan e 
melloran a capacidade de cálculo e como ferramentas para a resolución de problemas. 

-  Valoración dos números enteiros como soportes para a información relativa ao mundo que nos 
rodea. 

-  Curiosidade e actitude investigadora cara ás propiedades e relacións numéricas. 
-  Interese pola exposición clara de informacións e cálculos numéricos, así como polos recursos que o 

facilitan. 
-  Interese pola elaboración de estratexias persoais de cálculo mental e escrito. 
-  Tenacidade e constancia na resolución de problemas. 

 
 
 

UNIDADE 4   NÚMEROS DECIMAIS 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Comprender a estrutura do sistema de numeración decimal e manexar as equivalencias entre as 

distintas ordes de unidades. 
  2.  Ordenar e aproximar números decimais. 
  3.  Operar con números decimais. 
  6.  Resolver problemas con cantidades decimais. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Le e escribe números decimais. 
  1.2.  Coñece as equivalencias entre as distintas ordes de unidades decimais e enteiros. 
  1.3.  Distingue os distintos tipos de números decimais (exactos, periódicos, outros). 
  2.1.  Asocia os números decimais e os seus correspondentes puntos da recta numérica. 
  2.2.  Ordena un conxunto de números decimais. 
  2.3.  Opera con soltura números decimais. 
  2.4.  Divide números enteiros e decimais aproximando o cociente ata a orde de unidades desexada. 
  2.5.  Resolve expresións con operacións combinadas de números decimais. 
  3.1.  Resolve problemas con varias operacións de números decimais. 
 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Coñecer a estrutura do sistema de numeración decimal e recoñecelo como o máis potente para 
cuantificar situacións e problemas variados. 

-  Operar con soltura con números decimais. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Integrar os números como recursos que achegan precisión á linguaxe. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar os números decimais para analizar e cuantificar situacións do ámbito. 
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-  Tratamento da información e competencia dixital 

-  Coñecer a utilidade dos números decimais como soportes de información precisa. 
-  Utilizar a calculadora para facilitar a operativa con números decimais. 
 

-  Social e cidadá 
-  Planificar, con axuda dos números decimais, situacións sinxelas da economía persoal ou familiar. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Valorar os coñecementos adquiridos na unidade como base para a adquisición doutros novos. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Decidir o método máis axeitado para resolver un problema no que interveñen números decimais. 
-  Decidir, e estimar, na cuantificación de situacións cotiás, o nivel de aproximación decimal axeitado. 
 

 
CONTIDOS  
 
 
OPERACIÓNS CON NÚMEROS DECIMAIS 
-  Cálculo mental con números decimais. 
-  Aplicación dos distintos algoritmos para sumar, restar, multiplicar e dividir números decimais. 
-  Utilización das propiedades da división para eliminar as cifras decimais do divisor. 
-  Resolución de expresións con operacións combinadas sinxelas 
-  Obtención da raíz cadrada de decimais sinxelos por tenteo.  
-  Aproximación por redondeo e comprobación coa calculadora. 
   Utilización da notación científica para representar números grandes. 
 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Resolución de problemas con varias operacións de números decimais. 
 

-  Valoración da utilidade dos distintos sistemas de numeración como recursos para a codificación e a 
transmisión de información relativa ao ámbito, ao desenvolvemento das ciencias, ao pensamento, 
etc. 

-  Curiosidade e actitude investigadora cara ás propiedades e relacións entre os números. 
-  Valoración da linguaxe matemática como recurso que facilita o cálculo. 
-  Interese pola elaboración de estratexias persoais de cálculo mental e escrito. 
-  Valoración e actitude crítica ante a calculadora como ferramenta para a operativa rápida. 

 
 
 
 

UNIDADE 5   OPERACIÓNS E PROBLEMAS DE FRACCIÓNS 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Comprender e utilizar os distintos conceptos de fracción. 
  2.  Recoñecer e calcular fraccións equivalentes. 
  3.  Aplicar a equivalencia de fraccións para facilitar os distintos procesos matemáticos. 
  4.  Operar con soltura as fraccións. 
  5.  Resolver problemas con números fraccionarios. 
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  6.  Identificar, clasificar e relacionar os números racionais e os decimais. 
  7.  Calcular potencias de expoñente enteiro. 
  8.  Utilizar as potencias de base dez para expresar números moi grandes ou moi pequenos. 
  9.  Reducir expresións numéricas ou alxébricas con potencias. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Asocia unha fracción a unha parte dun todo. 
  1.2.  Expresa unha fracción en forma decimal. 
  1.3.  Calcula a fracción dun número. 
  2.1.  Obtén a fracción equivalente a unha dada con certas condicións. 
  3.1.  Ordena fraccións reducíndoas previamente a común denominador. 
  4.1.  Opera con soltura fraccións. 
  4.2.  Reduce expresións con operacións combinadas sinxelas 
  5.1.  Resolve problemas de fraccións. 
  6.1.  Sitúa cada un dos elementos dun conxunto numérico nun diagrama que relaciona os conxuntos  

,   eN Z Q . 

  6.2.  Identifica, nun conxunto de números, os que son racionais. 
  6.3.  Expresa en forma de fracción un decimal exacto. 
  7.1.  Calcula potencias de base positiva ou negativa e expoñente natural. 
  7.2.  Interpreta e calcula as potencias de expoñente negativo. 
  7.3.  Obtén unha aproximación abreviada dun número moi grande ou moi pequeno mediante o produto 

dun número decimal sinxelo por unha potencia de base dez. 
  7.4.  Reduce expresións utilizando as propiedades das potencias. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Construír e aplicar os distintos significados das fraccións. 
-  Realizar con soltura as operacións con números fraccionarios. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Integrar na linguaxe os números fraccionarios, recoñecendo a súa utilidade como elementos que 

achegan flexibilidade e precisión. 
-  Expresar con claridade os procesos seguidos na resolución de problemas nos que interveñen 

cantidades fraccionarias. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar os números fraccionarios para cuantificar situacións do ámbito. 
 

-  Social e cidadá 
-  Recoñecer a presenza das fraccións no ámbito, especialmente no mundo comercial e nos sistemas de 

medida das magnitudes fundamentais. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Recoñecer a importancia das fraccións como base de aprendizaxes futuras. 
-  Desenvolver estratexias persoais de cálculo con números fraccionarios. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Desenvolver capacidades creativas e valorar a tenacidade como actitude nos procesos de resolución de 
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problemas. 
 
 
CONTIDOS  
 
 
OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS ( Repaso ) 
-  Suma e resta de fraccións. 

-  Aplicación dos algoritmos de suma e resta de fraccións reducindo común denominador. 
-  Produto e cociente de fraccións. 

-  Fracción inversa dunha dada. 
-  Fracción doutra fracción. 

-  Redución de expresións con operacións combinadas. 
-  Regras para a eliminación de paréntese en expresións aritméticas con fraccións. 

 
POTENCIAS DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 
-  Propiedades das potencias. 

-  Potencia dun produto e dun cociente. 
-  Produto e cociente de potencias da mesma base. 
-  Potencia dunha potencia. 

-  Interpretación das potencias de expoñente cero e de expoñente negativo. Paso a forma de fracción. 
-  Operacións con potencias. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Problemas nos que intervén a fracción dunha cantidade. 
-  Problemas de suma e resta de fraccións. 
-  Problemas de produto e cociente de fraccións. 
-  Problemas nos que aparece a fracción doutra fracción. 
 
OS NÚMEROS RACIONAIS 
-  Identificación de números racionais. 
-  Transformación dun decimal en fracción. 
 

-  Valoración dos números fraccionarios como soporte de información relativa ao mundo científico e a 
situacións cotiás. 

-  Interese pola investigación de propiedades e relacións numéricas. 
-  Interese polo desenvolvemento de estratexias persoais de cálculo rápido. 
-  Interese pola exposición clara de procesos e resultados nos cálculos con expresións aritméticas e na 

resolución de problemas. 
-  Tenacidade e constancia ante un problema. Confianza nos propios recursos. 
-  Actitude aberta ante novas solucións ou procesos diferentes aos propios. 

 
 
 

UNIDADE 6   PROPORCIONALIDADE E APLICACIÓNS 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Coñecer e manexar os conceptos de razón e proporción. 
  2. Recoñecer as magnitudes directa ou inversamente proporcionais, construír as súas correspondentes 

táboas de valores e formar con elas distintas proporcións. 
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  3.  Resolver problemas de proporcionalidade directa ou inversa, por redución á unidade e pola regra de 
tres. 

  4.  Comprender e manexar os conceptos relativos ás porcentaxes. 
  5. Utilizar procedementos específicos para a resolución dos distintos tipos de problemas con porcentaxes. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Obtén a razón de dous números. Selecciona dous números que gardan unha razón dada. Calcula un 

número que garda con outro unha razón dada. 
  1.2.  Identifica se dúas razóns forman proporción. 
  1.3.  Calcula o termo descoñecido dunha proporción. 
  2.1.  Distingue as magnitudes proporcionais das que non o son. 
  2.2.  Identifica se a relación de proporcionalidade que liga dúas magnitudes é directa ou inversa, constrúe 

a táboa de valores correspondente e obtén, a partir de ela, distintas proporcións. 
  3.1.  Resolve, reducindo a unidade, problemas sinxelos de proporcionalidade directa e inversa 
  3.2.  Resolve problemas de proporcionalidade directa e inversa. 
  3.3.  Resolve problemas de proporcionalidade composta. 
  4.1.  Asocia cada porcentaxe a unha fracción. 
  4.2.  Obtén porcentaxes directas. 
  4.3.  Obtén o total, coñecidos a parte e o tanto por cento. 
  4.4.  Obtén o tanto por cento, coñecidos o total e a parte. 
  5.1.  Resolve problemas de porcentaxes. 
  5.2.  Resolve problemas de aumentos e diminucións porcentuais. 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Coñecer e aplicar o método de redución á unidade e a regra de tres na resolución de situacións de 
proporcionalidade. 

-  Utilizar con axilidade e destreza o cálculo e a calculadora, no ámbito das porcentaxes. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Integrar na linguaxe os conceptos e a terminoloxía propios da proporcionalidade e, con eles, 

incrementar as posibilidades expresivas. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Recoñecer as relacións de proporcionalidade existentes entre as magnitudes coas que analizamos o 

mundo real. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Utilizar a calculadora en situacións de proporcionalidade e porcentaxes. 
 

-  Social e cidadá 
-  Recoñecer a presenza da proporcionalidade como soporte de información en operacións bancarias, nos 

medios de comunicación, etc. 
 

-  Cultural e artística 
-  Recoñecer o compoñente de harmonía e beleza que achegan as proporcións nas realizacións artísticas. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de autoavaliar o nivel de aprendizaxe dos contidos da unidade. 
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-  Autonomía e iniciativa persoal 

-  Valoración da proporcionalidade como ferramenta de análise na toma de decisións cotiás. 
 
 
CONTIDOS  
 
RAZÓNS E PROPORCIÓNS 
-  Elementos. Medios e extremos. Relacións: equivalencia de fraccións. 
-  Construción de proporcións a partir de pares de fraccións equivalentes. 
-  Cálculo do termo descoñecido dunha proporción.  
 
MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONAIS 
-  Táboas de valores. Relacións. Constante de proporcionalidade. 
-  Construción de proporcións a partir dos valores dunha táboa de proporcionalidade directa. 
 
MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONAIS 
-  Táboas de valores. Relacións. 
-  Construción de proporcións a partir dos valores dunha táboa de proporcionalidade inversa. 
 
PROPORCIONALIDADE COMPOSTA 
-  Identificación das distintas relacións de proporcionalidade en situacións que relacionan máis de dúas 

magnitudes. 
 
PORCENTAXES 
-  A porcentaxe como proporción. 
-  A porcentaxe como fracción. 
-  Asociación dunha porcentaxe a unha fracción ou a un número decimal. 
-  Cálculo de porcentaxes. 
-  Aumentos e diminucións porcentuais. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Problemas de proporcionalidade directa e inversa. 

-  Método de redución á unidade. 
-  Regra de tres. 

-  Problemas de proporcionalidade composta. 
-  Problemas de porcentaxes. 

-  Cálculo de porcentaxes directas. 
-  Cálculo do total, coñecida a parte. 
-  Cálculo da porcentaxe, coñecidos o total e a parte. 
-  Cálculo de aumentos e diminucións porcentuais. 

-  Resolución de problemas de interese bancario. 
 
-  Valoración dos procedementos relativos á proporcionalidade como ferramentas para resolver 

problemas. 
-  Tenacidade e constancia no enfrontamento a un problema. Confianza nas propias capacidades e 

recursos. 
-  Actitude aberta para aplicar o que xa se sabe a novas situacións. 
-  Actitude crítica ante a solución dun problema. 
-  Interese pola exposición clara de procesos e resultados na resolución de problemas. 
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UNIDADE 7   ÁLXEBRA 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Utilizar a linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e relacións matemáticas. 
  2.  Interpretar a linguaxe alxébrica. 
  3.  Coñecer os elementos e a nomenclatura básica relativos ás expresións alxébricas. 
  4.  Operar e reducir expresións alxébricas. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1. Traduce a linguaxe alxébrica enunciados relativos a números descoñecidos ou indeterminados. 
  1.2.  Expresa, por medio da linguaxe alxébrica, relacións ou propiedades numéricas. 
  2.1.  Interpreta relacións numéricas expresadas en linguaxe alxébrica (por exemplo, completa unha táboa 

de valores correspondentes, coñecendo a lei xeral de asociación). 
  3.1.  Identifica o grao, o coeficiente e a parte literal dun monomio. Clasifica os polinomios e distíngueos 

doutras expresións alxébricas. 
  3.2.  Calcula o valor numérico dun polinomio para un valor dado da indeterminada. 
  4.1.  Suma, resta, multiplica e divide monomios. 
  4.2.  Suma e resta polinomios. 
  4.3.  Multiplica polinomios. 
  4.4.  Extrae factor común. 
  4.5.  Aplica as fórmulas dos produtos notables. 
  4.6.  Transforma en produto certos trinomios utilizando as fórmulas dos produtos notables. 
  4.7.  Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Realizar as operacións básicas con expresións alxébricas. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Traducir enunciados e relacións matemáticas a linguaxe alxébrica. 
-  Interpretar fórmulas e expresións alxébricas. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar a álxebra para expresar relacións entre as magnitudes físicas e para modelizar fenómenos do 

mundo que nos rodea. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Valorar a utilidade da linguaxe alxébrica como unha potente ferramenta para expresar de forma sinxela 

procesos lóxico-matemáticos. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Valorar a álxebra como recurso facilitador de novas aprendizaxes matemáticas. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir os camiños e procesos adecuados para operar e simplificar expresións alxébricas. 
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CONTIDOS  
 
A LINGUAXE ALXÉBRICA 
-  Utilidade da álxebra. 

-  Xeneralizacións. 
-  Fórmulas. 
-  Codificación de enunciados. 
-  Ecuacións. 

-  Tradución de enunciados da linguaxe natural á linguaxe alxébrica. 
-  Interpretación de expresións en linguaxe alxébrica. 
 
EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 
-  Identificación dos distintos tipos de expresións alxébricas. Utilización da nomenclatura relativa a estas. 
 
MONOMIOS 
-  Elementos: coeficiente, grao. 
-  Monomios semellantes. 
-  Operacións con monomios. 
 
POLINOMIOS 
-  Elementos e nomenclatura. 
-  Valor numérico. 
 
OPERACIÓNS CON POLINOMIOS 
-  Oposto dun polinomio. 
-  Suma e resta de polinomios. 
-  Produto de polinomios. 
-  Extracción de factor común. 
-  Simplificación de expresións alxébricas con paréntese e operacións combinadas. 
 
OS PRODUTOS NOTABLES 
-  Automatización das fórmulas relativas aos produtos notables. 
-  Aplicación do factor común e dos produtos notables na descomposición factorial e na simplificación de 

fraccións alxébricas. 
 

-  Precisión e esmero na utilización dos símbolos e expresións alxébricas, así como na presentación de 
procesos e resultados. 

-  Valoración da linguaxe alxébrica como recurso para expresar enunciados, relacións e propiedades 
xerais. 

-  Interese por interpretar e comprender as mensaxes codificadas en linguaxe alxébrica. 
-  Interese por dominar o cálculo con expresións alxébricas como recurso para acceder a novas 

aprendizaxes matemáticas. 
 
 
 

 

UNIDAD 8   ECUACIÓNS E PROBLEMAS 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Coñecer o concepto de ecuación e de solución dunha ecuación. 
  2.  Resolver ecuacións de primeiro grao. 
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  3.  Resolver problemas con axuda das ecuacións de primeiro grao. 
  4.  Resolver ecuacións de segundo grao. 
  5.  Utilizar as ecuacións de segundo grao como ferramenta para resolver problemas. 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Recoñece se un valor determinado é ou non solución dunha ecuación. 
  1.2.  Escribe unha ecuación que teña por solución un valor dado. 
  2.1. Traspón termos nunha ecuación: 

axb;  a – x  b;  x – a  b;  ax  b;  x/a  b 
  2.2.  Resolve ecuacións sinxelas (sen paréntese nin denominadores). 
  2.3.  Resolve ecuacións con paréntese. 
  2.4.  Resolve ecuacións con denominadores. 
  2.5.  Resolve ecuacións con paréntese e denominadores. 
  3.1.  Resolve ecuacións de segundo grao incompletas. 
  3.2.  Resolve ecuacións de segundo grao dadas na forma xeral. 
  3.3.  Resolve ecuacións de segundo grao que esixen a previa redución á forma xeral. 
  4.1.  Resolve problemas de relacións numéricas 
  4.2.  Resolve problemas aritméticos sinxelos (idades, presupostos,...). 
  4.3.  Resolve problemas aritméticos de dificultade media (móbiles, mesturas,...). 
  4.4.  Resolve problemas xeométricos. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Resolver ecuacións de primeiro grao. 
-  Utilizar as ecuacións como ferramenta para resolver problemas. 

 
-  Comunicación lingüística 

-  Traducir enunciados a linguaxe alxébrica. 
-  Interpretar unha ecuación como unha relación entre valores. 

 
-  Coñecemento e interacción co mundo físico 

-  Utilizar as ecuacións como soporte de relacións entre magnitudes do mundo físico, e para realizar 
cálculos e obter novos datos no devandito ámbito. 

 
-  Tratamento da información e competencia dixital 

-  Valorar a utilidade da linguaxe alxébrica como unha potente ferramenta para expresar de forma sinxela 
procesos lóxico-matemáticos. 

 
-  Aprender a aprender 

-  Valorar as ecuacións como recurso facilitador de novas aprendizaxes matemáticas. 
 
-  Autonomía e iniciativa persoal 

-  Elixir entre os procesos aritméticos ou alxébricos á hora de resolver un problema. 
-  Asignar as incógnitas aos valores axeitados á hora de traducir a unha ecuación o enunciado dun 

problema. 
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CONTIDOS  
 
ECUACIÓNS 
-  Identificación. 
-  Elementos: termos, membros, incógnitas e solucións. 
-  Ecuacións inmediatas. Transposición de termos nunha ecuación. 
-  Ecuacións con expresións polinómicas de primeiro grao. 
-  Ecuacións con denominadores. Eliminación de denominadores. 
-  Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
 
ECUACIÓN DE SEGUNDO GRAO 
-  Identificación 
-  Solucións dunha ecuación de segundo grao. 
-  Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas. 
-  Forma xeral dunha ecuación de segundo grao. 
-  Fórmula para a resolución de ecuacións de segundo grao. 
-  Redución de ecuacións de segundo grao á forma xeral. 
 
PROBLEMAS ALXÉBRICOS 
-  Tradución de enunciados a linguaxe alxébrica. 
-  Resolución de problemas con axuda da álxebra. 

-  Asignación da incógnita. 
-  Codificación dos elementos do problema en función da incógnita elixida. 
-  Construción da ecuación. 
-  Resolución. Interpretación e crítica da solución. 

 
-  Valoración das ecuacións como ferramenta para a resolución de problemas. 
-  Interese pola presentación clara e ordenada de formulacións, procesos e resultados. 
-  Tenacidade e constancia de cara á resolución de problemas. 
-  Interese pola investigación de distintos camiños de resolución dun mesmo problema. 
-  Actitude crítica na análise de solucións e resultados. 

 
 
 

UNIDADE 9  TEOREMA DE PITÁGORAS E SEMELLANZA 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras. 
  2.  Obter áreas calculando, previamente, algún segmento mediante o teorema de Pitágoras. 
  3.  Coñecer e comprender o concepto de semellanza. 
  4. Comprender o concepto de razón de semellanza e aplicalo para a construción de figuras semellantes e 

para o cálculo indirecto de lonxitudes. 
  5.  Coñecer e aplicar os criterios de semellanza de triángulos rectángulos. 
  6. Resolver problemas xeométricos utilizando os conceptos e procedementos propios da semellanza. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Dadas as lonxitudes dos tres lados dun triángulo, recoñece se é ou non rectángulo. 
  1.2.  Calcula o lado descoñecido dun triángulo rectángulo, coñecidos os outros dous. 
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  1.3.  Nun cadrado ou rectángulo, aplica o teorema de Pitágoras para relacionar a diagonal cos lados e 
calcular o elemento descoñecido. 

  1.4.  Nun rombo, aplica o teorema de Pitágoras para relacionar as diagonais co lado e calcular o elemento 
descoñecido. 

  1.5.  Nun trapecio rectángulo ou isóscele, aplica o teorema de Pitágoras para establecer unha relación que 
permita calcular un elemento descoñecido. 

  1.6.  Nun polígono regular, utiliza a relación entre radio, apotema e lado para, aplicando o teorema de 
Pitágoras, achar un destes elementos a partir dos outros. 

  1.7.  Relaciona numericamente o radio dunha circunferencia coa lonxitude dunha corda e a súa distancia 
ao centro. 

  1.8.  Aplica o teorema de Pitágoras na resolución de problemas xeométricos sinxelos. 
  1.9.  Aplica o teorema de Pitágoras no espazo. 
  2.1.  Calcula a área e o perímetro dun triángulo rectángulo, dándolle dous dos seus lados (sen a figura). 
  2.2.  Calcula a área e o perímetro dun rombo, dándolle as súas dúas diagonais ou unha diagonal e o lado. 
  2.3.  Calcula a área e o perímetro dun trapecio rectángulo ou isóscele cando non se lle dá a altura ou un 

dos lados. 
  2.4.  Calcula a área e o perímetro dun segmento circular, (debuxado) dándolle o radio, o ángulo e a 

distancia do centro á base. 
  2.5.  Calcula a área e o perímetro dun triángulo equilátero ou dun hexágono regular dándolle o lado. 
  3.1.  Recoñece, entre un conxunto de figuras, as que son semellantes, e enuncia as condicións de 

semellanza. 
  4.1.  Constrúe figuras semellantes a unha dada segundo unhas condicións dadas (por exemplo: dada a 

razón de semellanza). 
  4.2.  Coñece o concepto de escala e aplícaa para interpretar planos e mapas. 
  4.3.  Obtén a razón de semellanza entre dúas figuras semellantes (ou a escala dun plano ou mapa). 
  4.4.  Calcula a lonxitude dos lados dunha figura que é semellante a unha dada e cumpre unhas condicións 

dadas. 
  5.1.  Recoñece triángulos rectángulos semellantes aplicando os criterios de semellanza. 
  6.1.  Calcula a altura dun obxecto a partir da súa sombra. 
  6.2.  Calcula a altura dun obxecto mediante outros métodos. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar todos os elementos da xeometría plana para poder resolver problemas. 
 
-  Comunicación lingüística 

-  Explicar de forma clara e concisa procedementos e resultados xeométricos. 
 
-  Coñecemento e interacción co mundo físico 

-  Usar axeitadamente os termos da xeometría plana para describir elementos do mundo físico. 
 
-  Social e cidadá 

-  Tomar conciencia da utilidade dos coñecementos xeométricos en multitude de labores humanos. 
-   Manexo e interpretación de escalas en mapas. 

 
-  Cultural e artística 

-  Utilizar os coñecementos adquiridos na unidade para describir ou crear distintos elementos artísticos. 
-   Analizar as escalas en fotografías e en obras de arte. 

 
-  Aprender a aprender 
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-  Valorar o teorema de Pitágoras como ferramenta clave na resolución dalgúns problemas xeométricos. 
 
-  Autonomía e iniciativa persoal 

-  Elixir a mellor estratexia para resolver problemas xeométricos no plano. 
 
 
CONTIDOS  
 
TEOREMA DE PITÁGORAS 
-  Relación entre áreas de cadrados. Demostración. 
-  Aplicacións do teorema de Pitágoras: 

-  Cálculo dun lado dun triángulo rectángulo coñecendo os outros dous. 
-  Cálculo dun segmento dunha figura plana a partir doutros que, con el, formen un triángulo rectángulo. 
-  Identificación de triángulos rectángulos a partir das medidas dos seus lados. 

 
FIGURAS SEMELLANTES 
-  Razón de semellanza. Ampliacións e reducións. 
-  Planos, mapas e maquetas. Escala. Aplicacións. 
 
SEMELLANZA DE TRIÁNGULOS 
-  Triángulos semellantes. Condicións xerais. 
-  Teorema de tales. Triángulos en posición de tales. 
-  A semellanza entre triángulos rectángulos. 
 
APLICACIÓNS DA SEMELLANZA 
-  Cálculo da altura dun obxecto vertical a partir da súa sombra. 
-  Outros métodos para calcular a altura dun obxecto. 
-  Construción dunha figura semellante a outra. 

-  Gusto pola limpeza e a precisión na construción de figuras xeométricas. 
-  Sensibilidade ante a beleza xeométrica de corpos presentes nas construcións e en obxectos de uso 

cotián. 
-  Hábito de presentación clara de procesos e resultados nas construcións e problemas xeométricos. 
-  Curiosidade e interese pola investigación de propiedades e relacións das figuras xeométricas. 

 
 
 
 

UNIDADE 10   CORPOS XEOMÉTRICOS 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Recoñecer e clasificar os poliedros e os corpos de revolución. 
  2.  Desenvolver os poliedros e obter a superficie do desenvolvemento (coñecidas todas as medidas 

necesarias). 
  3.  Recoñecer, nomear e describir os poliedros regulares. 
  4. Resolver problemas xeométricos que impliquen cálculos de lonxitudes e superficies nos poliedros. 
  5. Coñecer o desenvolvemento de cilindros e conos, e calcular a área do devandito desenvolvemento 

(dados todos os datos necesarios). 
  6.  Coñecer e aplicar as fórmulas para o cálculo da superficie dunha esfera, dun casquete esférico ou 

dunha zona esférica. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Coñece e nomea os distintos elementos dun poliedro (arestas, vértices, caras, caras laterais dos 

prismas, bases dos prismas e pirámides...). 
  1.2.  Selecciona, entre un conxunto de figuras, as que son poliedros e xustifica a elección realizada. 
  1.3.  Clasifica un conxunto de poliedros. 
  1.4.  Describe un poliedro e clasifícao atendendo ás características expostas. 
  1.5.  Identifica, entre un conxunto de figuras, as que son de revolución, nomea os cilindros, os conos, os 

madeiros de cono e as esferas, e identifica os seus elementos (eixe, bases, xeratriz, radio,...). 
  2.1.  Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun ortoedro e apóiase nel para calcular a súa 

superficie. 
  2.2.  Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun prisma e apóiase nel para calcular a súa 

superficie. 
  2.3.  Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dunha pirámide e apóiase nel para calcular a súa 

superficie. 
  2.4.  Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun madeiro de pirámide e apóiase nel para 

calcular a súa superficie. 
  3.1.  Ante un poliedro regular: xustifica a súa regularidade, noméao, analízao dando o número de caras, 

arestas, vértices, caras por vértice e debuxa esquematicamente o seu desenvolvemento. 
  3.2.  Nomea os poliedros regulares que teñen por caras un determinado polígono regular. 
  4.1.  Calcula a diagonal dun ortoedro. 
  4.2.  Calcula a altura dunha pirámide recta coñecendo as arestas básicas e as arestas laterais. 
  4.3.  Calcula a superficie dunha pirámide cuadrangular regular coñecendo a aresta da base e a altura. 
  4.4.  Resolve outros problemas de xeometría. 
  5.1.  Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun cilindro, indica sobre el os datos necesarios e calcula a 

área. 
  5.2.  Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun cono, indica sobre el os datos necesarios e calcula a 

área. 
  5.3.  Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun madeiro de cono, indica sobre el os datos necesarios e 

calcula a área. 
  6.1.  Calcula a superficie dunha esfera, dun casquete ou dunha zona esférica, aplicando as 

correspondentes fórmulas. 
  6.2.  Coñece a relación entre a superficie dunha esfera e a do cilindro que a envolve, e utiliza a devandita 

relación para calcular a área de casquetes e zonas esféricas. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar os elementos da xeometría do espazo como medio para resolver problemas. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Saber describir un obxecto utilizando correctamente o vocabulario xeométrico. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar os conceptos xeométricos aprendidos nesta unidade para describir elementos do mundo físico. 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
- Manexo de programas informáticos e construción de figuras no espazo 
 

-  Cultural e artística 
-  Crear e describir elementos artísticos con axuda dos coñecementos xeométricos adquiridos nesta 

unidade. 
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-  Aprender a aprender 

-  Ser capaz de analizar o propio dominio dos conceptos xeométricos adquiridos nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir, entre as distintas características dos corpos espaciais, a máis idónea para resolver un problema. 

 
 
 
CONTIDOS  
 
POLIEDROS 
-  Características. Elementos: caras, arestas e vértices. 
-  Prismas. 

-  Clasificación dos prismas segundo o polígono das bases. 
-  Desenvolvemento dun prisma recto. Área. 

-  Paralelepípedos. Ortoedros. O cubo como caso particular. 
-  Aplicación do teorema de Pitágoras para calcular a diagonal dun ortoedro. 

-  Pirámides: características e elementos. 
-  Desenvolvemento dunha pirámide regular. Área. 
-  Desenvolvemento e cálculo da área nun madeiro de pirámide. 

-  Os poliedros regulares. Tipos. 
-  Descrición dos cinco poliedros regulares. 

 
CORPOS DE REVOLUCIÓN 

-  Representación do corpo que se obtén ao xirar unha figura plana ao redor dun eixe. 
-  Identificación da figura que ha de xirar ao redor dun eixe para xerar certo corpo de revolución. 

-  Cilindros rectos e oblicuos. 
-  Desenvolvemento dun cilindro recto. Área. 

-  Os conos. 
-  Identificación de conos. Elementos e a súa relación. 
-  Desenvolvemento dun cono recto. Área. 

-  O madeiro de cono. Bases, altura e xeratriz dun madeiro de cono. 
-  Desenvolvemento dun madeiro de cono. Cálculo da súa superficie. 

-  A esfera. 
-  Seccións planas da esfera. O círculo máximo. 
-  A superficie esférica. 
-  Relación entre a esfera e o cilindro que a envolve. Medición da superficie esférica por equiparación coa 

área lateral do cilindro que se axusta a ela. 
 

-  Apreciación da xeometría para descubrir e resolver situacións cotiás. 
-  Gusto por identificar figuras e relacións xeométricas nos elementos cotiáns. 
-  Interese e gusto pola descrición verbal precisa de figuras. 
-  Gusto e interese por enfrontarse con situacións xeométricas. 
-  Sentido crítico ante as representacións no plano para efectuar medicións indirectas. 
-  Flexibilidade para enfrontarse a situacións xeométricas dende distintos puntos de vista. 
-  Interese pola presentación ordenada, limpa e clara dos traballos xeométricos, recoñecendo o valor 

práctico que posúe. 
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UNIDADE 11   MEDIDA DO VOLUME 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Comprender o concepto de “medida do volume” e coñecer e manexar as unidades de medida do 

S.M.D. 
  2.  Coñecer e utilizar as fórmulas para calcular o volume de prismas, cilindros, pirámides, conos e esferas 

(dados os datos para a aplicación inmediata destas). 
  3.  Resolver problemas xeométricos que impliquen o cálculo de volumes. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Calcula o volume de policubos por conteo de unidades cúbicas. 
  1.2.  Utiliza as equivalencias entre as unidades de volume do S.M.D. para efectuar cambios de unidades. 
  1.3.  Pasa unha cantidade de volume de complexo a incomplexo, e viceversa. 
  2.1.  Calcula o volume de prismas, cilindros, pirámides, conos ou unha esfera, utilizando as 

correspondentes fórmulas (darase a figura e sobre ela os datos necesarios). 
  3.1.  Calcula o volume dun prisma de forma que haxa que calcular previamente algún dos datos para 

poder aplicar a fórmula (por exemplo, calcular o volume dun prisma hexagonal coñecendo a altura e 
a aresta da base). 

  3.2.  Calcula o volume dunha pirámide de base regular, coñecendo as arestas lateral e básica (ou similar). 
  3.3.  Calcula o volume dun cono coñecendo o radio da base e a xeratriz (ou similar). 
  3.4.  Calcula o volume de madeiros de pirámide e de troncos de cono (por descomposición de figuras). 
  3.5.  Calcula o volume de corpos compostos. 
  3.6.  Resolve outros problemas de volume (por exemplo, que impliquen o cálculo de custos, que combinen 

co cálculo de superficies, etc.). 
 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar os elementos da xeometría do espazo como medio para resolver problemas sobre volumes. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Saber describir un obxecto utilizando correctamente o vocabulario xeométrico. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar os conceptos xeométricos aprendidos nesta unidade para resolver problemas da vida cotiá. 
 

-  Cultural e artística 
-  Crear e describir elementos artísticos con axuda dos coñecementos xeométricos adquiridos nesta 

unidade. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de analizar o propio dominio dos conceptos xeométricos adquiridos nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Saber elixir a mellor estratexia á hora de calcular volumes de corpos. 



28 

 

 
 
CONTIDOS  
 
UNIDADES DE VOLUME NO S.M.D. 
-  Capacidade e volume. 
-  Unidades de volume e capacidade. Relacións e equivalencias. Múltiplos e divisores. 

-  Operacións con medidas de volume. Paso de forma complexa a incomplexa, e viceversa. 
 
PRINCIPIO DE CAVALIERI 
-  Cálculo do volume de paralelepípedos, ortoedros e cubos. Aplicación ao cálculo doutros volumes. 
 
VOLUME DE CORPOS XEOMÉTRICOS. CÁLCULO 
-  Volume de prismas e cilindros. 
-  Volume de pirámides e conos. 
-  Volume do tronco de pirámide e do tronco de cono. 
-  Volume da esfera e corpos asociados. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Resolución de problemas que impliquen cálculo de volumes. 
 

-  Hábito de expresar as medicións indicando sempre a unidade de medida. 
-  Revisión das medidas realizadas en función de que se aproximen ou non ao resultado esperado. 
-  Confianza nas propias capacidades para comprender as relacións espaciais e resolver problemas 

xeométricos. 
-  Tenacidade na busca de solucións nos problemas xeométricos. 
-  Interese e respecto polas solucións a problemas xeométricos distintas ás propias. 
-  Confianza en atopar procedementos e estratexias diferentes na resolución de problemas 

xeométricos. Interese para buscalos. 
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D) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2º ESO 

 
1

ª 
A

V
A

LI
A

C
IÓ

N
 

 
Unidade 1: Estatística 
 
 

 
Do 15 de setembro ao 9 de outubro     

(4 semanas) 

 
Unidade 2: Funcións 
 
 

 
Do 13 ao 29 de outubro 

(3 semanas) 

 
Unidade 3: Divisibilidade e números enteiros 
 
 

 
Do 3 ao 20 de novembro 

(3 semanas) 

 
Unidade 4: Números decimais 
 
 

 
Do 23 de novembro ao 11 de 

decembro (3 semanas) 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
Unidade 5: Operacións e problemas de 
fraccións 
 

 
Do 14 de decembro ao 15 de xaneiro 

(2 semanas) 

 
Unidade 6: Proporcionalidade e porcentaxes 
 

 
Do 18 de xaneiro ao 5 de febreiro 

(3 semanas) 
 

 
Unidade 7: Álxebra 
 

 
Do 11 ao 26 de febreiro 

(2 semanas) 
 

 
Unidade 8: Ecuacións de 1º e 2º grao. 
Problemas 
 

 
Do 29 de febreiro ao 18 de marzo 

(3 semanas) 

3
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
Unidade 9: Teorema de Pitágoras. Semellanza 
 

 
Do 29 de marzo ao 22 de abril 

(4 semanas) 
 

 
Unidade 10: Corpos xeométricos 
 

 
Do 25 de abril ao 20 de maio 

(4 semanas) 
 

 
Unidade 11: Medida do volume 
 

 
Do 23 de maio ao 20 de xuño 

(4 semanas) 
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PROGRAMACIÓN DE 4º CURSO DE ESO 
======================================================================= 
 
 
A) OBXECTIVOS XERAIS (BASEADOS no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, que establece  os s 
OBXECTIVOS, CONTIDOS e CRITERIOS DE AVALIACIÓN para toda a etapa de E. Sec. Obrigatoria) 
 
 
1.- Utilizar a linguaxe matemática para intercambiar información e resolver problemas sobre 
situacións da vida cotiá.  
 
2.- Resolver problemas elixindo o algoritmo e a forma de cálculo apropiada valorando a 
adecuación do resultado ao contexto.  
 
3.- Utilizar a estimación como elemento habitual de cálculo previo ao uso da calculadora ou dos 
algoritmos de lapis e papel.  
 
4.- Interpretar situacións relacionadas co azar utilizando o concepto de probabilidade e o seu 
cálculo por métodos empíricos e teóricos (Regra de Laplace).  
 
5.- Representar e analizar información recollida mediante técnicas de recolleita de datos.  
 
6.- Analizar as transformacións xeométricas de simetrías, xiros, homotecias e semellanzas, sendo 
sensibles á beleza que xeran.  
 
7.- Resolver problemas utilizando contidos trigonométricos.  
 
8.- Identificar funcións dadas por táboas, gráficas e fórmulas, analizando o papel que desempeñan 
na comprensión das mensaxes.  
 
9.- Utilizar estratexias persoais de resolución de problemas, integrando as diferentes estratexias 
apresas.  
 
 
 
 
 
 
B) CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN PARA 4º CURSO 
 
 
1.- Utilizar os números reais para intercambiar información e resolver problemas e situacións da 
vida cotiá.  
 
2.- Resolver problemas para os que se necesite a utilización das operacións con números reais 
elixindo a forma de cálculo apropiada e valorando a adecuación do resultado ao contexto.  
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3.- Utilizar convenientemente aproximacións por defecto e por exceso dos números, acoutando o 
erro, absoluto ou relativo, nunha situación de resolución de problemas desde tómaa de datos ata 
a solución.  
4.- Interpretar relacións funcionais dadas en forma de expresión alxébrica sinxela e representalas 
utilizando gráficas cartesianas.  
 
5.- Realizar o estudo de distintos tipos de funcións.  
 
6.- Resolver problemas da vida cotiá por medio da simbolización das relacións que poidan 
distinguirse neles e, no seu caso, da resolución de ecuacións así como de sistemas de ecuacións.  
 
7.- Asignar e interpretar a frecuencia e probabilidade en fenómenos aleatorios de forma empírica, 
como resultado de recontos, por medio do cálculo (Regra de Laplace) ou por outros medios.  
 
8.- Aplicar os contidos trigonométricos á resolución de problemas xeométricos, topográficos e á 
resolución de triángulos rectángulos.  
 
9.- Utilizar estratexias diversas para a resolución de problemas xeométricos.  
 
10.- Identificar, comprobar e utilizar as relacións métricas en triángulos.  
 
11.- Establecer un sistema persoal para a resolución de problemas que integre as diferentes 
estratexias apresas.  
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          C) PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS   4º ESO 
 

 
 

UNIDADE 1. ARITMÉTICA 

OS NÚMEROS REAIS. A RECTA REAL 

-   O conxunto . Propiedades. 

-  Relacións entre os conxuntos . 

- A recta real. 

-  Representación de números racionais e irracionais sobre a recta real. 

INTERVALOS E SEMIRRECTAS 

-   Definición e clasificación de intervalos e semirrectas. Formas de expresar un intervalo e unha semirrecta. 

-  Unión e intersección de intervalos e/ou semirrectas. 

RADICAIS 

-   Raíz n-ésima dun número. 

-   Expresión de raíces en forma exponencial, e viceversa. 

-   Cálculo de raíces coa calculadora. 

-  Radicais equivalentes: simplificación de radicais e redución de radicais a índice común. 

-  Comparación de radicais. 

-  Operacións con radicais e con potencias de expoñente enteiro e fraccionario. 

-   Racionalización de denominadores.  

LOGARITMOS 

-   Logaritmo dun número real: definición e cálculo de logaritmos. 

-   Logaritmos decimais e logaritmos neperianos.. 

-   Propiedades dos logaritmos. Operacións e cambio de base. 

-  Uso da calculadora científica no traballo con logaritmos. 

 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta real. 
  2.  Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos na operatoria 

con radicais. 
  3.  Manexar expresións irracionais na resolución de problemas. 
  4.  Manexar e operar con logaritmos. 

 
 
 
 
 
 



33 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Clasifica números de distintos tipos. 
  1.2.  Coñece e utiliza as distintas notacións para os intervalos e a súa representación gráfica. 
  2.1.  Utiliza a calculadora para o cálculo numérico con potencias e raíces. 
  2.2.  Interpreta e simplifica radicais. 
  2.3.  Opera con radicais. 
  2.4.  Racionaliza denominadores. 
  3.1.  Manexa con soltura expresións irracionais que xurdan na resolución de problemas. 
  4.1.  Manexa e coñece as propiedades dos logaritmos 

 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Saber operar con distintos tipos de números. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Ser capaz de extraer información numérica dun texto dado. 
-  Expresar ideas e conclusións numéricas con claridade. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar os números como medio para describir fenómenos da realidade. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Dominar o uso da calculadora como axuda para a resolución de problemas matemáticos. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de analizar a adquisición de coñecementos numéricos que se conseguiron nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Utilizar os coñecementos numéricos adquiridos para resolver problemas matemáticos. 

 
-  Gusto pola precisión nos cálculos. 
-  Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo ou problema numérico. 
-  Tendencia a utilizar, sempre que se traballe con números decimais, o número axeitado de cifras 

significativas. 
-  Recoñecemento e valoración crítica da utilidade da calculadora como ferramenta didáctica para a 

realización de cálculos, investigacións numéricas e resolución de problemas, especialmente dentro 
do “mundo decimal”. 

-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido (expresando o que se 
fai e por que se fai) e dos resultados en cálculos e problemas numéricos. 

 

UNIDADE 2. POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 

 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Dominar o manexo de polinomios e as súas operacións. 
  2.  Dominar o manexo das fraccións alxébricas e as súas operacións. 
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  3.  Traducir enunciados á linguaxe alxébrica. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Realiza sumas, restas e multiplicacións de polinomios. 
  1.2.  Divide polinomios, podendo utilizar a regra de Ruffini se é oportuno. 
  1.3.  Resolve problemas utilizando o teorema do resto. 
  1.4.  Factoriza un polinomio con varias raíces enteiras. 
  2.1.  Simplifica fraccións alxébricas. 
  2.2.  Opera con fraccións alxébricas. 
  3.1.  Expresa alxebricamente un enunciado que dea lugar a un polinomio ou a unha fracción alxébrica. 

 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar o uso da linguaxe alxébrica como medio para modelizar situacións matemáticas. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender a linguaxe alxébrica como unha linguaxe máis, coas súas propias características. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Saber utilizar a linguaxe alxébrica para modelizar elementos do mundo físico. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Utilizar a calculadora para facilitar os cálculos onde intervén a linguaxe alxébrica. 
 

-  Cultural e artística 
-  Recoñecer a importancia doutras culturas no desenvolvemento da linguaxe alxébrica. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Saber autoavaliar os coñecementos adquiridos nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Utilizar os coñecementos adquiridos para resolver problemas da vida cotiá. 

 

 
 
CONTIDOS  
 

DIVISIÓN DE POLINOMIOS 

-   Técnica para a división de polinomios. 

-   División dun polinomio en  entre un binomio x – a. Regra de Ruffini. 
-   Teorema do resto. 

 
FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS 

-   Extracción de factor común. 

-  Transformación dun polinomio nun produto notable. 
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-  Raíces dun polinomio: definición e localización das posibles raíces enteiras dun polinomio. 

-   Técnica para a factorización de polinomios: aplicación reiterada da regra de Ruffini (no  caso de raíces 

enteiras) e resolución de ecuacións de segundo grao. 

DIVISIBILIDADE DE POLINOMIOS 

-   Polinomios irredutibles. 

-   Máximo común divisor e mínimo común múltiplo de polinomios. 

FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 
-   Definición de fracción alxébrica. 

-  Fraccións alxébricas equivalentes. Simplificación e redución de fraccións alxébricas a común 

denominador. 

-   Operacións con fraccións alxébricas: suma, resta, multiplicación e división. 

 
-  Utilización da linguaxe alxébrica para expresar relacións de todo tipo, así como pola súa facilidade 

para representar e resolver problemas. 
-  Valoración da potencia e abstracción do simbolismo matemático que supón a álxebra. Valoración da 

capacidade dos métodos alxébricos para representar situacións complexas e resolver problemas. 
Valoración da importancia dos polinomios en situacións problemáticas da vida cotiá. 

-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido (expresando o que se 
fai e por que se fai) e dos resultados en cálculos e problemas alxébricos. 

-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido (expresando o que se 
fai e por que se fai) e dos resultados en cálculos e problemas aritméticos. 

 
 
 
 
 

UNIDADE 3  ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas. 
  2.  Resolver con destreza sistemas de ecuacións e aplicalos á resolución de problemas. 
  3.  Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas. 
  1.2.  Resolve ecuacións con radicais e ecuacións coa incógnita no denominador. 
  1.3.  A vale da factorización como recurso para resolver ecuacións 
  1.4.  Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 
  2.1.  Resolve sistemas de ecuacións lineais. 
  2.2.  Resolve sistemas de ecuacións non lineais. 
  2.3.  Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 
  3.1.  Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha incógnita. 
  3.2.  Resolve e interpreta inecuacións non lineais cunha incógnita. 
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  3.3.  Formula e resolve problemas mediante inecuacións ou sistemas de inecuacións. 

 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar a resolución de ecuacións, inecuacións e sistemas como medio para resolver multitude de 
problemas matemáticos. 

 
-  Comunicación lingüística 

-  Traducir enunciados de problemas a linguaxe alxébrica e resolvelos mediante o uso de ecuacións, 
inecuacións ou sistemas de ecuacións. 

 
-  Coñecemento e interacción co mundo físico 

-  Utilizar a resolución de ecuacións e inecuacións para poder describir situacións do mundo real. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Valorar o uso da calculadora como axuda na resolución de ecuacións. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente do verdadeiro alcance da aprendizaxe dos algoritmos para resolver ecuacións, 

inecuacións e sistemas de ecuacións. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir o procedemento óptimo á hora de enfrontarse á resolución de problemas. 

 
CONTIDOS  
 
ECUACIÓNS 

-   Ecuacións de segundo grao completas e incompletas. Discriminante e número de solucións. 

-   Ecuacións bicadradas. 

-   Ecuacións con fraccións alxébricas. 

- Ecuacións con radicais. 

- Ecuacións exponenciais. 

-   Ecuacións logarítmicas. 

SISTEMAS DE ECUACIÓNS NON LINEAIS 

-   Resolución analítica de sistemas que presenten unha o varias ecuacións non lineais: de segundo grao, 
radicais, con fraccións alxébricas, exponenciais ou logarítmicas. 

INECUACIÓNS 

-   Inecuacións lineais con unha incógnita: resolución analítica. 

-   Inecuacións polinómicas de grao superior a un (que poden ser factorizadas) con unha soa incógnita,: 
resolución analítica. 

-   Inecuacións racionais con unha soa incógnita: resolución analítica. 

-   Inecuacións lineais con dúas incógnitas: resolución gráfica.  

SISTEMAS DE INECUACIÓNS 

- Sistemas de inecuacións lineais e non lineais con unha incógnita: resolución analítica. 
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- Sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas: resolución gráfica. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

-   Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas mediante o uso de ecuacións, inecuacións e sistemas 

de ecuacións e inecuacións. 

-  Adquisición de confianza na resolución de ecuacións. 
-  Recoñecemento e valoración crítica da utilidade da calculadora para a realización de cálculos que 

faciliten a resolución de expresións alxébricas. 
-  Conveniencia de utilizar algún dos tres métodos de resolución de sistemas de ecuacións en función 

das características dos coeficientes das incógnitas. 
-  Disposición favorable á revisión e mellora do resultado de calquera problema alxébrico. 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido (expresando o que se 

fai e por que se fai) e dos resultados en cálculos e problemas alxébricos. 

 
 

UNIDADE 4  FUNCIÓNS 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas de 

expresar as funcións. 
  2.  Coñecer e manexar con soltura as funcións lineais e cuadráticas. 
  3.  Coñecer outros tipos de funcións, asociando a gráfica coa expresión analítica. 

 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Dada unha función representada pola súa gráfica, estuda as súas características máis relevantes 

(dominio de definición, percorrido, crecemento e decrecemento, máximos, e mínimos, 
continuidade,...). 

  1.2.  Representa unha función da que se dan algunhas características especialmente relevantes. 
  1.3.  Asocia un enunciado cunha gráfica. 
  1.4.  Representa unha función dada pola súa expresión analítica obtendo, previamente, unha táboa de 

valores. 
  1.5.  Acha a T.V.M. nun intervalo dunha función dada graficamente, ou ben mediante a súa expresión 

analítica. 
  1.6.  Responde a preguntas concretas relacionadas con continuidade, tendencia, periodicidade, 

crecemento... dunha función. 
 
  2.1.  Representa unha función lineal a partir da súa expresión analítica. 
  2.2.  Obtén a expresión analítica dunha función lineal coñecendo a súa gráfica ou algunha das súas 

características.   
  2.3.  Representa funcións definidas «a anacos». 
  2.4.  Dá a expresión analítica dunha función definida «a anacos» dada graficamente. 
  3.1.  Representa unha parábola a partir da ecuación cuadrático correspondente. 
  3.2.  Asocia curvas de funcións cuadrático ás súas expresións analíticas. 
  3.3.  Escribe a ecuación dunha parábola coñecendo a súa representación gráfica en casos sinxelos. 
  3.4.  Estuda conxuntamente as funcións lineais e as cuadrático (funcións definidas «a anacos», 

intersección de rectas e parábolas). 
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  4.1.  Asocia curvas a expresións analíticas (proporcionalidade inversa, radicais, exponenciais e logaritmos). 
  4.2.  Manexa con soltura as funcións de proporcionalidade inversa e as radicais. 
  4.3.  Manexa con soltura as funcións exponenciais e as logarítmicas. 
  4.4.  Resolve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funcións. 

 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica. 
-  Entender unha función como unha modelización da realidade. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender un texto co fin de poder resumir a súa información mediante unha función e a súa gráfica. 
-  Saber entresacar dun texto a información necesaria para modelizar a situación que se propón mediante 

unha función. 
 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Modelizar elementos do mundo físico mediante unha función e a súa respectiva gráfica. 
-  Valorar o uso das funcións como elementos matemáticos que describen multitude de fenómenos do 

mundo físico. 
 

-  Social e cidadá 
-  Dominar o uso de gráficas para poder entender informacións dadas deste modo. 
-  Utilizar as funcións para modelizar situacións que axuden a mellorar a vida humana. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente das lagoas na aprendizaxe á vista dos problemas que se teñan para representar unha 

función dada. 
-  Saber autoavaliar os coñecementos adquiridos sobre funcións e a súa representación. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Poder resolver un problema dado creando unha función que o describa. 
 
 

 
 
CONTIDOS  
 
CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS COAS FUNCIÓNS (Repaso) 

-   Definición de función real de variable real. Variable dependente e independente. 

- Dominio e percorrido dunha función. 

- Formas de expresar unha función. 

DOMINIO DE DEFINICIÓN 

-   Restricións ao dominio dunha función. 

-   Cálculo do dominio de definición de diversas funcións. 
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ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DUNHA FUNCIÓN A PARTIR DA SÚA GRÁFICA 

-   Dominio e imaxe ou percorrido (Repaso). 

-   Puntos de corte cos eixes (Repaso). 

-  Monotonía (Repaso). 

-  Extremos: máximos relativos, mínimos relativos, máximo absoluto, mínimo absoluto (Repaso). 

-  Acotación: cotas superiores e inferiores. 

-  Asíntotas: horizontais e verticais. 

-  Curvatura: convexidade y concavidade. 

-  Puntos de inflexión. 

-  Continuidade: localización dos posibles puntos de descontinuidade y clasificación destes 

(descontinuidade evitable, descontinuidade inevitable de salto finito y descontinuidade inevitable de 

salto infinito) (Repaso). 

-  Tendencias. 

-  Simetrías: función par y función impar (Repaso). 

-  Periodicidade (Repaso). 

TAXA DE VARIACIÓN MEDIA 

-   Definición da taxa de variación media dunha función nun intervalo. 

-   Obtención da T.V.M. sobre a representación gráfica e a partir da expresión analítica. 

-  Relación da T.V.M. dunha función coa súa monotonía. 

FUNCIÓNS LINEAIS (Repaso) 

-   Clasificación das funcións lineais: funcións de proporcionalidade directa, funcións afíns e funcións 

constantes. 

-   Expresión analítica e representación gráfica das funcións lineais. 

-   Pendente e ordenada na orixe da recta asociada a unha función lineal. 

-   Formas de expresar a ecuación dunha recta: ecuación explícita, ecuación punto-pendente, ecuación da 

recta que pasa por dous puntos de coordenadas coñecidas, ecuación xeral ou implícita. 

FUNCIÓNS CUADRÁTICAS 

-   Expresión analítica. 

- Características e representación gráfica da parábola asociada a unha función cuadrática. 

-   Resolución gráfica de sistemas de ecuacións non lineais nos que intervén algunha ecuación de segundo 

grao. 

- Resolución gráfica das inecuacións de segundo grao con unha soa incógnita. 

FUNCIÓNS DEFINIDAS A ANACOS 

-   Representación gráfica de funcións definidas por intervalos e/ou semirrectas mediante funcións lineais 

e/ou cuadráticas. 

-   Obtención da expresión analítica de funcións asociadas a gráficas formadas por anacos de rectas. 

FUNCIÓNS DE PROPORCIONALIDADE INVERSA 

-   Expresión analítica. 

- Dominio de definición e asíntotas. 

- Representación gráfica: a hipérbole. 
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FUNCIÓNS RADICAIS 

-   Expresión analítica, dominio e representación gráfica das funcións radicais de índice par e radicando 

unha función lineal. 

FUNCIÓNS EXPONENCIAIS 

-   Expresión analítica, representación gráfica e propiedades. 

-   Aplicacións das funcións exponenciais a contextos e situacións reais. 

FUNCIÓNS LOGARÍTMICAS 

-   Expresión  analítica, representación gráfica e propiedades. 

- Relación entre as funcións logarítmicas e as funcións exponenciais nunha mesma base. Obtención de 

funcións logarítmicas a partir de funcións exponenciais, e viceversa.  

 
-  Valoración das representacións gráficas en calquera orde ou nivel matemático como instrumento 

potente de axuda á conceptualización e comprensión. 
-  Interpretación de vantaxes e inconvenientes que presenta a representación analítica respecto á 

gráfica. 
-  Valoración e repercusión dos novos medios tecnolóxicos (calculadoras e programas de ordenador) 

para o cálculo, tratamento e representación gráfica de datos sobre informacións diversas. 
-  Recoñecemento da utilidade da representación gráfica como medio de interpretación rápida e 

precisa de fenómenos cotiáns e científicos. 
-  Sensibilidade, interese e valoración crítica do uso da linguaxe gráfica en informacións e 

argumentacións de tipo social, deportivo, político e económico. 
 

 
 

UNIDADE 5   TRIGONOMETRÍA 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Manexar con soltura as razóns trigonométricas e as relacións entre elas. 
  2.  Resolver triángulos.   

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo agudo dun triángulo rectángulo, coñecendo os lados 

deste. 
  1.2.  Coñece as razóns trigonométricas (seno, coseno e tanxente) dos ángulos máis significativos (0°, 30°, 

45°, 60°, 90°). 
  1.3.  Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo agudo a partir doutra, aplicando as relacións 

fundamentais. 
  1.4.  Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo calquera coñecendo outra e un dato adicional. 
  1.5.  Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo calquera debuxándoo na circunferencia goniométrica e 

relacionándoo con algún do primeiro cuadrante. 
  2.1.  Resolve triángulos rectángulos. 
  2.2.  Resolve triángulos oblicuángulos mediante a estratexia da altura. 
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COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar os conceptos da trigonometría como ferramenta básica no estudo da Xeometría. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Saber extraer a información trigonométrica que se atopa nun texto dado. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Saber usar a trigonometría para resolver problemas da vida cotiá. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente da utilidade da trigonometría á hora de describir multitude de fenómenos. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Deducir multitude de fórmulas trigonométricas a partir dun pequeno coñecemento teórico. 

 
CONTIDOS  
 
RAZÓNS TRIGONOMÉTRICAS E RELACIÓNS ENTRE ELAS 

-   Razóns trigonométricas dun ángulo agudo: definición de seno, coseno e tanxente dun ángulo agudo e 
cálculo gráfico sobre triángulos rectángulos. 

-   Relacións entre as razóns trigonométricas dun mesmo ángulo agudo: relacións trigonométricas 
fundamentais. 

- Razóns trigonométricas dos ángulos 30º, 45º e 60º. 
-   Razóns trigonométricas dun ángulo calquera entre 0º e 360º. A circunferencia goniométrica. Validez 

das relacións trigonométricas fundamentais para as razóns trigonométricas de calquera ángulo. 
- Aplicación das relacións trigonométricas fundamentais para calcular, a partir dunha das razóns 

trigonométricas dun ángulo, as dúas restantes. 

USO DA CALCULADORA CIENTÍFICA EN TRIGONOMETRÍA 

-   Uso das teclas trigonométricas da calculadora científica para o cálculo das razóns trigonométricas dun 
ángulo calquera, para coñecer o ángulo a partir dunha das súas razóns trigonométricas ou para obter 
unha razón trigonométrica dada outra. 

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

-   Resolución de triángulo rectángulos e non rectángulos. Estratexia da altura. 
-   Cálculo de distancias e ángulos en situacións reais.  

RELACIÓNS ENTRE AS RAZÓNS TRIGONOMÉTRICAS DE CERTOS ÁNGULOS 

-   Ángulos complementarios, ángulos que se diferencian en 90º graos, ángulos suplementarios, ángulos 

que se diferencian en 180º, ángulos opostos, ángulos que suman 360º ou un número enteiro de voltas, 

ángulos que se diferencian en 360º ou nun número enteiro de voltas. 

- Redución de ángulos ao primeiro cuadrante. 

 
 

-  Valoración da importancia da trigonometría para o cálculo de distancias en situacións reais. 
-  Tenacidade na busca de solucións nos problemas xeométricos. 
-  Interese e respecto polas solucións a problemas xeométricos distintas ás propias. 
-  Confianza en atopar procedementos e estratexias “diferentes”. Interese para buscalos. 
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UNIDADE 6   PROBABILIDADE 
 
 
OBXECTIVOS  
 
  1.  Coñecer as características básicas dos sucesos e das regras para asignar probabilidades. 
  2. Resolver problemas de probabilidade composta, utilizando o diagrama en árbore cando conveña. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Aplica as propiedades dos sucesos e das probabilidades. 
  2.1.  Calcula probabilidades en experiencias independentes. 
  2.2.  Calcula probabilidades en experiencias dependentes. 
  2.3.  Interpreta táboas de continxencia e utilízaas para calcular probabilidades. 
  2.4.  Resolve outros problemas de probabilidade. 
 

COMPETENCIAS  
 
-  Matemática 

-  Dominar as técnicas da probabilidade como medio para resolver multitude de problemas. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender os enunciados dos problemas nos que intervén a probabilidade. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar as técnicas da probabilidade para describir fenómenos do mundo físico. 
 

-  Social e cidadá 
-  Valorar as técnicas da probabilidade como medio para resolver problemas de índole social. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Saber contextualizar os resultados obtidos en problemas onde intervén a probabilidade para darse 

conta de se son, ou non lóxicos. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir a mellor estratexia entre as aprendidas nesta unidade para resolver problemas relacionados co 

azar. 

 
 
CONTIDOS  
 

EXPERIMENTOS ALEATORIOS 

- Experimentos deterministas e experimentos aleatorios. 
- Espazo da mostra e punto da mostra. 
- Experimento aleatorio composto e espazo produto. Diagramas en árbore. Cálculo do número de 

elementos do espazo produto. 

SUCESOS ALEATORIOS 

-  Definición de suceso aleatorio. 
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- Espazo de sucesos: definición e número de sucesos asociados a un experimento aleatorio. 
- Tipos de sucesos aleatorios: sucesos elementais, sucesos compostos, suceso certo ou seguro e suceso 

imposible. 
- Operacións con sucesos: unión, intersección, complementación e diferenza. Sucesos compatibles e 

sucesos incompatibles. Propiedades dos sucesos respecto das operacións. 

FRECUENCIA E PROBABILIDADE 

-   Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun suceso aleatorio: definición, cálculo e interpretación. 
- Lei dos Grandes Números: enunciado e obtención da probabilidade dun suceso a partir das súas 

frecuencias relativas. 
- Lei de Laplace: enunciado (definición clásica de probabilidade dun suceso en experimentos regulares). 
- Propiedades da probabilidade. Definición axiomática da probabilidade. 

PROBABILIDADE DE SUCESOS ASOCIADOS A EXPERIMENTOS COMPOSTOS 

-   Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e sucesos independentes. 
- Regra do produto: probabilidade da intersección de sucesos. 
- Organización da información en situacións de probabilidade condicionada: diagramas en árbore e 

táboas de continxencia. 
-       Recoñecemento do valor das leis do azar para prever resultados en fenómenos aleatorios. 
-      Curiosidade e interese por investigar fenómenos aleatorios. 
-     Valoración crítica das informacións probabilísticas que aparecen nos medios de comunicación, sabendo     
detectar, se os houbese, abusos e usos incorrectos destas. 
-    Sensibilidade e gusto pola precisión na observación e deseño de experiencias relativas a fenómenos de 
azar. 
-    Sentido crítico ante as crenzas populares sobre fenómenos aleatorios. 
-   Recoñecemento e valoración dos diagramas de árbore como ferramenta moi útil para o cálculo e a 
expresión de experiencias aleatorias. 
 

 

NOTA: Os contidos mínimos esixibles son todos aqueles que non aparecen 
escritos en cor marrón.  
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D) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 4º ESO 

 
1

ª 
A

V
A

LI
A

C
IÓ

N
 

 
Unidade 1: Aritmética 
 
 

 
Do 15 de setembro ao 16 de outubro     

(5 semanas) 

 
Unidade 2: Polinomios e fraccións alxébricas 
 
 

 
Do 19 de outubro ao 20 de 
novembro    (5 semanas) 

 
Unidade 3 (1ª parte): Ecuacións 
 
 

 
Do 23 de novembro ao 18 de 

decembro    (4 semanas) 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

  
Unidade 3 (2ª parte): Inecuacións e sistemas 
 

 
Do 7  ao 29 de xaneiro 

(3 semanas) 
 

 
Unidade 4: Funcións 
 

 
Do 1 de febreiro ao 18 de marzo 

(7 semanas) 
 

3
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

  
Unidade 5: Trigonometría 
 

 
Do 29 de marzo ao 20 de maio 

(8 semanas) 
 

 
Unidade 6: Probabilidade 
 

 
Do 23 de maio ao 24 de xuño 

(5 semanas) 
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 En canto á materia MATEMÁTICAS II do Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, o Decreto 
126/2008 do 19 de xuño preceptúa o seguinte: 
 
 

OBXECTIVOS 
 
1.- Aplicar  conceptos, procedementos e estratexias propias das matemáticas a situacións diversas, 
comprendendo as abundantes conexións internas entre os seus contidos, de xeito que permitan avanzar no 
estudo das propias matemáticas e doutras ciencias e adquirir unha formación científica xeral. 
 
2.- Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas das matemáticas 
(formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da indución e da dedución, 
formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación dos resultados obtidos) para 
realizar investigacións, explorar fenómenos e resolver problemas e situacións provenientes de actividades 
cotiás ou de diferentes ámbito do saber. 
 
3.- Adquirir rigor no pensamento científico formulando acertadamente os problemas, establecendo 
definicións precisas, amosando interese polo traballo cooperativo, xustificando procedementos, 
encadeando coherentemente os argumentos, comunicándose con eficacia e precisión, detectando 
incorreccións lóxicas, cuestionando aseveracións intuitivas ou carentes de rigor e mostrando unha actitude 
flexible, aberta e crítica ante outros xuízos e razoamentos. 
 
4.- Empregar os actuais recursos tecnolóxicos para obter e procesar información, facilitar a comprensión de 
conceptos e propiedades matemáticas, realizar cálculos e representacións gráficas e servir como 
ferramenta na resolución de problemas. 
 
5.- Relacionar as matemáticas con outras áreas do saber, valorando as achegas que se fan entre elas para o 
seu respectivo desenvolvemento. 
 
6.- Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, 
comprendendo e manexando termos, notacións e representacións matemáticas. 
 
 
 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS II 
 
 
 Álxebra lineal 
 
- Emprego das matrices como ferramenta para representar e operar con datos tirados de táboas e gráficos 
procedentes de diferentes contextos. 
- Operacións con matrices. Aplicación das operacións e das súas propiedades na resolución de problemas 
extraídos de contextos reais. 
- Determinantes. Propiedades elementais dos determinantes. Rango dunha matriz. Matriz inversa. 
- Utilización das propiedades das matrices e os determinantes na discusión e resolución de sistemas de 
ecuacións lineais. 
 

Xeometría 
 
- Vectores no espazo. Operacións. 
- Produto escalar, vectorial e mixto. Interpretación xeométrica. 



46 

 

- Ecuacións da recta e o plano. 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. 
 

 Análise 
 
- Concepto de límite dunha función. Cálculo de límites sinxelos. 
- Continuidade dunha función. Tipos de descontinuidade. 
- Concepto de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica e física. 
- Función derivada. Cálculo de funcións derivadas. Derivada da suma, do produto e do cociente de funcións 
e da función composta. 
- Aplicación da derivada ó estudo das propiedades locais e globais dunha función. Problemas de 
optimización. 
- Representación gráfica de funcións polinómicas e racionais. 
- Introdución ó concepto de integral definida a partir do cálculo de áreas encerradas baixo unha curva. 
Técnicas elementais para o cálculo de primitivas. Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN MATEMÁTICAS II 
 
 
1.- Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices como instrumento para representar e 
interpretar datos e relacións e, en xeral, para resolver situacións diversas. 
 
2.- Expresar situacións da xeometría nunha linguaxe vectorial e utilizar as operacións con vectores para 
resolver problemas, dando unha interpretación das solucións. 
 
3.- Utilizar as ferramentas alxébricas para resolver problemas afíns e métricos no espazo. 
 
4.- Utilizar os conceptos, propiedades e procedementos adecuados para atopar e interpretar características 
destacadas de funcións expresadas analiticamente. 
 
5.- Aplicar o concepto e o cálculo de límites e derivadas ao estudo de fenómenos naturais e tecnolóxicos e á 
resolución de problemas de optimización. 
 
6.- Aplicar o cálculo de integrais á medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas 
que sexan facilmente representables. 
 
7.- Utilizar tanto as ferramentas como os modos de argumentación propios das matemáticas na resolución 
de problemas e para enfrontarse a situacións novas manifestando unha actitude crítica, sen prexuízos, 
analítica e aberta en todas as situacións. 
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PROGRAMACIÓN DO 2º CURSO DE BACHARELATO DE CIENCIAS DA NATUREZA  
===================================================================== 
 

A) OBXECTIVOS XENERAIS PARA 2º CURSO. (BASEADOS NO DECRETO 126/2008). 
 
1.-Utilizar a linguaxe vectorial e as operacións con vectores para resolver situacións e problemas das 
ciencias da natureza interpretando as solucións.  
2.- Representar e interpretar datos, relacións e ecuacións utilizando a linguaxe matricial e as operacións 
con matrices.  
3.- Aplicar as técnicas alxébricas adecuadas na resolución de problemas e sistemas de ecuacións lineais, 
expresando os procedementos e as solucións en linguaxe alxébrico.  
4.- Interpretar formas xeométricas correspondentes a curvas e superficies a partir da súa expresión 
analítica.  
5.- Aplicar diversas técnicas de xeometría analítica ao estudo de cónicas e outros lugares xeométricos 
sinxelos.  
6.-. Aplicar propiedades métricas e identificar formas correspondentes a algúns lugares xeométricos.  
7.- Aplicar o concepto e cálculo de límite e derivada á interpretación das características de funcións 
expresadas en forma explícita.  
8.- Utilizar técnicas elementais para o cálculo de primitivas aplicándoo ao cálculo de áreas e volumes.  
9.- Utilizar a reflexión lóxico-dedutiva, os modelos de argumentación propios das Matemáticas e os 
procedementos matemáticos adquiridos para a realización de investigacións.  
 

B) CRITERIOS DE AVALIACIÓN. (BASEADOS NO DECRETO 126/2008). 
 
1.- Utilizar a linguaxe vectorial e as técnicas apropiadas en cada caso como instrumentos para a 
interpretación de fenómenos diversos.  
2.- Recoñecer formas xeométricas a partir da súa expresión analítica.  
3.- Utilizar algunhas técnicas propias da xeometría analítica e aplicalas ao estudo das cónicas e doutros 
lugares xeométricos moi sinxelos.  
4.- Construír cónicas que representen situacións e feitos extraídos da Ciencia e da Tecnoloxía.  
5.- Utilizar a linguaxe matricial como ferramenta alxébrica para expresar e resolver problemas relacionados 
coa organización de datos e coa Xeometría Analítica.  
6.- Expresar problemas en linguaxe alxébrico e resolvelos aplicando as técnicas alxébricas adecuadas  
7.- Interpretar criticamente a solución obtida a distintos problemas alxébricos e da Xeometría Analítica.  
7.- Interpretar fenómenos a través dos seus gráficas e relacionar estas con as súas fórmulas alxébricas.  
8.- Utilizar os conceptos básicos da Análise Matemática.  
9.- Desenvolver destrezas no manexo das técnicas usuais do cálculo de límites e derivadas para atopar e 
interpretar características de funcións en forma explícita.  
10.- Aplicar a situacións do mundo natural, xeométrico e tecnolóxico a información fornecida polo estudo 
analítico das funcións.  
11.- Uso da modelización de situacións, a reflexión lóxico-dedutiva, os modos de argumentación propios 
das Matemáticas e as destrezas matemáticas adquiridas para realizar investigacións.  

 

C) METODOLOXÍA  
 
Aínda que neste plan de estudos de bacharelato quíxose suprimir case todas as demostracións e ata os 
enunciados correctos dalgúns teoremas, e non digamos a lección de Espazos Vectoriais que foi eliminada ( 
co cal non  se sabe moi ben sobre que se fundamenta a teoría de matrices), o Dpto. de Matemáticas tratará 
de fundamentar o mellor posible os distintos temas con demostracións rigorosas.  
Tratarase de que o alumno que estude 2º curso neste centro saia capacitado para estudar calquera curso 
de Matemáticas de calquera facultade universitaria ou escola técnica superior, é dicir, alcanzarase un bo 
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nivel de esixencia na resolución de problemas dos catro bloques e este mesmo nivel propoñerase nos 
exames. Noutras palabras, ensinarase e non se xogará a ensinar e a aprender como pretende a “moderna 
Didáctica”.  

 
 

D) PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 
 
 
UNIDADE 1  LÍMITE DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Dominar o concepto de límite nas súas distintas versións, coñecer a súa interpretación gráfica e o seu 

enunciado preciso. 
  2.  Calcular límites de todo tipo. 
  3.  Coñecer o concepto de continuidade nun punto e os distintos tipos de descontinuidades. 
  4.  Coñecer o teorema de Bolzano e aplicalo para probar a existencia de raíces dunha función. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.   A partir dunha expresión do tipo  

 
x
lím f x


     

[  é  ,  –,  a–,  a  o  a;  e    é  ,  –  o  l] 

represéntao graficamente e describe correctamente a propiedade que o caracteriza (dado un   > 0  

existe un  ..., ou ben, dado  k  existe  h...). 
  2.1.  Calcula límites inmediatos que só requiran coñecer os resultados operativos e comparar infinitos. 

  2.2.  Calcula límites  (x    o  x  –)  de cocientes ou de diferenzas. 

  2.3.  Calcula límites  (x    o  x  –)  de potencias. 

  2.4.  Calcula límites  (x  c)  de cocientes, distinguindo, se o caso o esixe, cando  x  c  e cando   x  c–. 

  2.5.  Calcula límites   (x  c)  de potencias. 
  3.1.  Recoñece se unha función é continua nun punto ou o tipo de descontinuidade que presenta nel. 
  3.2.  Determina o valor dun parámetro (ou dous parámetros) para que unha función definida “a anacos” 

sexa continua no “punto (ou puntos) de empalme”. 
  4.1.  Enuncia o teorema de Bolzano nun caso concreto e aplícao á separación de raíces dunha función. 

 
 
 
CONTIDOS  
 
Sucesións 

-  Límite dunha sucesión.  
-  O número  e. 

 
Límite dunha función 

-  Límite dunha función cando   x  ,  x  –  ou  x  a.  Representación gráfica. 
-  Límites laterais. 
-  Operacións con límites finitos. 



49 

 

Expresións infinitas 
-  Infinitos da mesma orde. 
-  Infinito de orde superior a outro. 
-  Operacións con expresións infinitas. 

 
Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos (operacións con límites finitos evidentes ou comparación de infinitos de 
distinta orde). 

-  Indeterminación. Expresións indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cando   x    ou  x  –: 
-  Cociente de polinomios ou doutras expresións infinitas. 
-  Diferenza de expresións infinitas. 
-  Potencia. Número  e. 

-  Cálculo de límites cando   x  a–,  x  a+,  x  a: 
-  Cocientes. 
-  Diferenzas. 
-  Potencias. 

 
Continuidade. descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. Tipos de descontinuidade.  
 
Continuidade nun intervalo 

-  Teoremas de Bolzano, Darboux e Weierstrass. 
-  Aplicación do teorema de Bolzano para detectar a existencia de raíces e para separalas.  

 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos. 
-  Hábito de obter mentalmente resultados dalgúns límites sinxelos. 
-  Valoración das propiedades dos límites para simplificar cálculos. 

 
 
 
UNIDADE 2   DERIVADA. TEOREMAS CLÁSICOS 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Dominar os conceptos asociados á derivada dunha función: derivada nun punto, derivadas laterais, 

función derivada... 
  2.  Coñecer as regras de derivación e utilizalas para determinar a función derivada doutra. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Asocia a gráfica dunha función á da súa función derivada. 
  1.2.  Determina a derivada dunha función nun punto a partir da definición. 
  1.3.  Estuda a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas laterais no 

“punto de empalme”. 
  2.1.  Determina as derivadas de funcións non triviais. 
  2.2.  Utiliza a derivación logarítmica para determinar a derivada dunha función que o requira. 
  2.3.  Determina a derivada dunha función implícita. 
  2.4.  Determina a derivada dunha función se se coñece a da súa inversa. 
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CONTIDOS  
 
Derivada dunha función nun punto 

-  Taxa de variación media. 
-  Derivada dunha función nun punto. Interpretación. Derivadas laterais. 
-  Obtención da derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

 
Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica aproximada da función derivada doutra dada pola súa gráfica.  
-  Estudo da derivabilidade dunha función nun punto estudando as derivadas laterais. 

 
Regras de derivación 

-  Regras de derivación das funcións elementais e dos resultados operativos.  
-  Derivada dunha función implícita. 
-  Derivada da función inversa doutra. 
-  Derivación logarítmica. 

 
Diferencial dunha función 

-  Concepto de diferencial dunha función. 
-  Aplicacións. 

 
-  Gusto e interese por enfrontarse a problemas onde apareza a derivada dunha función. 
-  Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos 

automaticamente. 

 
 
 
UNIDADE 3  APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Determinar a ecuación da recta tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 
  2.  Coñecer as propiedades que permiten estudar crecementos, decrecementos, máximos e mínimos 

relativos, tipo de curvatura, etc.,e sabelas aplicar en casos concretos. 
  3.  Dominar as estratexias necesarias para optimizar unha función. 
  4.  Coñecer a regra de L’Hôpital e aplicala ao cálculo de límites. 
  5.  Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio e aplicalos a casos concretos. 
  6. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas...) na 

representación de funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, 
racionais, trigonométricas, con radicais, exponenciais, logarítmicas... 

 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Dada unha función explícita ou implícita, determina a ecuación da recta tanxente e a ecuación da 

recta normal nun dos seus puntos. 
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  2.1.  Dada unha función, sabe decidir se é crecente ou decrecente, cóncava ou convexa, nun punto ou nun 
intervalo, obtén os seus máximos e mínimos relativos e os seus puntos de inflexión. 

  3.1.  Dada unha función mediante a súa expresión analítica ou mediante un enunciado, encontra en que 
caso presenta un máximo ou un mínimo. 

  4.1.  Calcula límites aplicando a regra de L’Hôpital. 
  5.1.  Aplica o teorema de Rolle ou o do valor medio a funcións concretas, probando se cumpre ou non as 

hipóteses e determinando, se é o caso, onde se cumpre a tese. 
  6.1.  Representa funcións polinómicas. 
  6.2.  Representa funcións racionais. 
  6.3.  Representa funcións trigonométricas. 
  6.4.  Representa funcións exponenciais. 
  6.5.  Representa funcións nas que interveña o valor absoluto. 
  6.6.  Representa outros tipos de funcións. 

 
CONTIDOS  
 
Aplicacións da primeira derivada 

-  Obtención da tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 
-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é crecente (decrecente). 
-  Obtención de máximos e mínimos relativos. 
-  Resolución de problemas de optimización. 

 
Aplicacións da segunda derivada 

-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é cóncava ou convexa. 
-  Obtención de puntos de inflexión. 

 
Regra de L’Hôpital 

-  Aplicación da regra de L’Hôpital ao cálculo de límites. 
 
Teoremas de Rolle e do valor medio 

-  Constatación de se unha función cumpre ou non as hipóteses do teorema do valor medio (ou do 
teorema de Rolle) e obtención do punto onde cumpre (se é o caso) a tese.  

-  Aplicación do teorema do valor medio á demostración de diversas propiedades.  
 

Ferramentas básicas para a construción de curvas 
-  Dominio de definición, simetrías, periodicidade. 
-  Ramas infinitas: asíntotas e ramas parabólicas. 
-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes cos eixes... 

 
Representación de funcións 

-  Representación de funcións polinómicas. 
-  Representación de funcións racionais. 
-  Representación de funcións calquera. 

 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 
-  Perseveranza e flexibilidade na procura de recursos para a representación gráfica de funcións non 

elementais. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
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UNIDADE 4   PRIMITIVAS DUNHA FUNCIÓN 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer o concepto de primitiva dunha función e obter primitivas das funcións elementais. 
  2.  Dominar os métodos básicos para a obtención de primitivas de funcións: substitución, por partes, 

racionais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1. Determina a primitiva dunha función elemental ou dunha función que, mediante simplificacións 

adecuadas, se transforme en elemental desde a óptica da integración. 
  2.1.  Determina a primitiva dunha función utilizando o método de substitución. 
  2.2.  Determina a primitiva dunha función mediante a integración por partes. 
  2.3. Determina a primitiva dunha función racional cuxo denominador non teña raíces imaxinarias. 
 

 
CONTIDOS  
 
Primitiva dunha función 

-  Obtención de primitivas de funcións elementais. 
-  Simplificación de expresións para facilitar a súa integración: 

 
 -

P x k
Q x

x a x a
 

 
 

-  Expresión dun radical como produto dun número por unha potencia de  x. 
-  Simplificacións trigonométricas. 
 

 
Cambio de variables baixo o signo integral 

-  Obtención de primitivas mediante cambio de variables: integración por substitución. 
 
Integración “por partes” 

-  Cálculo de integrais “por partes”. 
 
Descomposición dunha función racional 

-  Cálculo da integral dunha función racional descompoñéndoa en fraccións elementais. 
 
-  Confianza nas propias capacidades para resolver problemas onde interveñen integrais. 
-  Recoñecemento e avaliación crítica do traballo en equipo para a realización de determinadas actividades 

relacionadas co cálculo de primitivas e problemas relacionados con estas. 
-  Flexibilidade para enfrontarse a situacións onde interveñan integrais. 

 
 
UNIDADE 5   INTEGRAL DEFINIDA 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer o concepto, a terminoloxía, as propiedades e a interpretación xeométrica da integral definida. 
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  2.  Comprender o teorema fundamental do cálculo e a súa importancia para relacionar a área baixo unha 
curva cunha primitiva da función correspondente. 

  3.  Coñecer e aplicar a regra de Barrow para o cálculo de áreas. 
  4.  Coñecer e aplicar a fórmula para determinar o volume dun corpo de revolución. 
  5.  Utilizar o cálculo integral para determinar áreas ou volumes de figuras ou corpos coñecidos a partir das 

súas dimensións, ou ben para deducir as fórmulas correspondentes. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

  1.1.   Indica a integral dunha función,   
b

a
f x dx , recoñecendo o recinto definido entre  y  f (x),  x  a,  x 

 b,   calculando as súas dimensións e calculando a área mediante procedementos xeométricos 
elementais. 

  2.1.  Responde a problemas teóricos relacionados co teorema fundamental do cálculo. 
  3.1.  Calcula a área baixo unha curva entre dúas abscisas. 
  3.2.  Calcula a área entre dúas curvas. 
  4.1.  Determina o volume do corpo que se obtén ao xirar un arco de curva arredor do eixe  X. 
  5.1.  Determina a área dunha figura plana coñecida obtendo a expresión analítica da curva que a 

determina e integrando entre os límites adecuados. Ou ben, deduce a fórmula da área mediante o 
mesmo procedemento. 

  5.2.  Determina o volume dun corpo de revolución coñecido obtendo a expresión analítica dun arco de 

curva  y  f (x)   cuxa rotación arredor do eixe  X  determina o corpo, e calcula   2
b

a
f x dx . 

 
 

CONTIDOS  
 
Integral definida 

-  Concepto de integral definida. Propiedades. 
-  Expresión da área dunha figura plana coñecida, mediante unha integral. 

 
Relación da integral coa derivada 

-  Teorema fundamental do cálculo. 
-  Regra de Barrow. 

 
Cálculo de áreas e volumes mediante integrais 

-  Cálculo da área entre unha curva e o eixe  X. 
-  Cálculo da área delimitada entre dúas curvas. 
-  Cálculo do volume do corpo de revolución que se obtén ao xirar un arco de curva arredor do eixe  X. 

 
-  Confianza nas propias capacidades para resolver problemas onde interveñen integrais. 
-  Recoñecemento e avaliación crítica do traballo en equipo para a realización de determinados problemas 

relacionados coas integrais. 
-  Flexibilidade para enfrontarse a situacións onde interveñan integrais. 
-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema no que interveñan integrais co proposto neste, para 

determinar o razoable ou non do resultado obtido. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións para os problemas distintos aos propios. 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 
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UNIDADE 6    S.E.L. MÉTODO DE GAUSS 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Dominar os conceptos e a nomenclatura asociados aos sistemas de ecuacións e as súas solucións 

(compatible, incompatible, determinado, indeterminado…), e interpretalos xeometricamente para 2 e 
3 incógnitas. 

  2.  Coñecer e aplicar o método de Gauss para estudar e resolver sistemas de ecuacións lineares. 
  3.  Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Coñece o que significa que un sistema sexa incompatible ou compatible, determinado ou 

indeterminado, e aplica este coñecemento para formar un sistema dun certo tipo ou para 
recoñecelo. 

  1.2.  Interpreta xeometricamente sistemas lineares de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 incógnitas. 
  2.1.  Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 
  2.2.  Discute sistemas de ecuacións lineares dependentes dun parámetro polo método de Gauss. 
  3.1.  Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de ecuacións, resólveo e interpreta a 

solución dentro do contexto do enunciado. 
 

 
CONTIDOS  
 
Sistemas de ecuacións lineares 

-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformacións que manteñen a equivalencia. 
-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 
-  Interpretación xeométrica dun sistema de ecuacións con dúas ou tres incógnitas segundo sexa 

compatible ou incompatible, determinado ou indeterminado. 
 
Sistemas graduados 

-  Transformación dun sistema noutro equivalente graduado. 
 
 
Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de sistemas polo método de Gauss.  
 
Sistemas de ecuacións dependentes dun parámetro 

-  Concepto de discusión dun sistema de ecuacións. 
-  Aplicación do método de Gauss á discusión de sistemas dependentes dun parámetro. 

 
Resolución de problemas mediante ecuacións 

-  Tradución a sistema de ecuacións dun problema, resolución e interpretación da solución. 
 
-  Hábito de analizar as solucións dos sistemas de ecuacións. 
-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 

non do resultado obtido. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
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-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións para os problemas distintos dos propios. 
 
 
 
 

UNIDADE 7     MATRICES 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, as súas operacións e as súas propiedades. 
  2.  Coñecer o significado de rango dunha matriz e calculalo mediante o método de Gauss. 
  3.  Resolver problemas alxébricos mediante matrices e as súas operacións. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Realiza operacións combinadas con matrices (elementais). 
  1.2.  Realiza operacións combinadas con matrices (complexas). 
  2.1.  Calcula o rango dunha matriz numérica. 
  2.2.  Relaciona o rango dunha matriz coa dependencia linear das súas filas ou das súas columnas. 
  3.1.  Expresa un enunciado mediante unha relación matricial e, nese caso, resólveo e interpreta a solución 

dentro do contexto do enunciado. 
 

 
CONTIDOS  
 
Matrices 

-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cadrada, trasposta, simétrica, 
triangular... 

 
Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un número, produto. Propiedades. 
 
Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 
-  Matriz inversa doutra. 
-  Obtención da inversa dunha matriz polo método de Gauss. 
-  Resolución de ecuacións matriciais. 

 
n-uplas de números reais 

-  Dependencia e independencia linear. Propiedade fundamental. 
-  Obtención dunha n-upla combinación linear doutras. 
-  Constatación de se un conxunto de n-uplas son L.D. ou L.I. 

 
Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha matriz por observación dos seus elementos (en casos evidentes). 
-  Cálculo do rango dunha matriz polo método de Gauss. 
-  Discusión do rango dunha matriz dependente dun parámetro. 
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-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 
non do resultado obtido. 

-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións para os problemas distintos aos propios. 
-  Recoñecemento e valoración do traballo en equipo para a realización de determinadas actividades 

relacionadas coas matrices. 

 
 
 
UNIDADE 8    DETERMINANTE. APLICACIÓNS  
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Dominar o automatismo para o cálculo de determinantes. 
  2.  Coñecer as propiedades dos determinantes e aplicalas para o cálculo destes. 
  3.  Coñecer a caracterización do rango dunha matriz pola orde dos seus menores, e aplicala a casos 

concretos. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Calcula o valor dun determinante numérico ou obtén a expresión dun determinante3  3 con algunha 

letra. 
  2.1.  Obtén o desenvolvemento (ou o valor) dun determinante no que interveñen letras, facendo uso 

razoado das propiedades dos determinantes. 
  2.2.  Recoñece as propiedades que se utilizan nas igualdades entre determinantes. 
  3.1.  Determina o rango dunha matriz numérica mediante determinantes. 
  3.2.  Discute o valor do rango dunha matriz na que intervén un parámetro. 

 
 
CONTIDOS  
 
Determinantes de ordes dúas e tres 

-  Determinantes de orde dúas. Propiedades. 
-  Determinantes de orde tres. Propiedades. 
-  Cálculo de determinantes de orde tres pola regra de Sarrus. 

 
Determinantes de orde  n 

-  Menor dunha matriz. Menor complementario e adxunto dun elemento dunha matriz cadrada. 
Propiedades. 

-  Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha liña. 
-  Cálculo dun determinante “facendo ceros” nunha das súas liñas. 
-  Aplicacións das propiedades dos determinantes no cálculo destes e mais na comprobación de 

identidades. 
 
Rango dunha matriz mediante determinantes 

-  O rango dunha matriz como a máxima orde dos seus menores non nulos. 
-  Determinación do rango dunha matriz a partir dos seus menores. 

 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 
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-  Apreciación da utilidade que representa o simbolismo matemático. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 

non do resultado obtido. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións para os problemas distintos aos propios. 

 
 
 
 
UNIDADE 9    DISCUSIÓN E RESOLUCIÓN DUN S.E.L. 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Calcular a inversa dunha matriz mediante determinantes. Aplicalo á resolución matricial de sistemas co 

mesmo número de ecuacións que de incógnitas. 
  2.  Coñecer o teorema de Rouché e a regra de Cramer e utilizalos para a discusión e resolución de sistemas 

de ecuacións. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Recoñece a existencia ou non da inversa dunha matriz e calcúlaa no seu caso. 
  1.2.  Expresa matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, resólveo determinando a inversa da 

matriz dos coeficientes. 
  2.1.  Aplica o teorema de Rouché para dilucidar como é un sistema de ecuacións lineares con coeficientes 

numéricos. 
  2.2.  Aplica a regra de Cramer para resolver un sistema de ecuacións lineares,  

2  2 ou 3  3, con solución única. 
  2.3.  Cataloga como é (teorema de Rouché), e resolve, no seu caso, un sistema de ecuacións lineares con 

coeficientes numéricos. 
  2.4.  Discute e resolve un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. 
 

 
 
 
CONTIDOS  
 
Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema de Rouché á discusión de sistemas de ecuacións. 
 
Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas determinados. 
-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas indeterminados. 

 
Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas homoxéneos. 
 
Discusión de sistemas 

-  Aplicación do teorema de Rouché e da regra de Cramer á discusión e resolución de sistemas 
dependentes dun ou máis parámetros. 
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Cálculo da inversa dunha matriz 
-  Expresión da inversa dunha matriz a partir dos adxuntos dos seus elementos. 
-  Cálculo da inversa dunha matriz mediante determinantes. 

 
Expresión matricial dun sistema de ecuacións 

-  Resolución de sistemas de ecuacións mediante a forma matricial. 
 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 
-  Apreciación da utilidade que representa o simbolismo matemático. 
-  Valoración da linguaxe alxébrica para expresar relacións de todo tipo, así como da súa facilidade para 

representar e resolver situacións. 
-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 

non do resultado obtido. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións para os problemas distintos aos propios. 
 
 
 
 

UNIDADE 10   VECTORES NO ESPAZO 
 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións, e utilizalos para a resolución de 

problemas xeométricos. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Realiza operacións elementais (suma e produto por un número) con vectores, dados mediante as 

súas coordenadas, comprendendo e manexando correctamente os conceptos de dependencia e 
independencia linear, así como o de base. 

  1.2.  Domina o produto escalar de dous vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e 
as súas propiedades, e aplícao á resolución de problemas xeométricos (módulo dun vector, ángulo 
de dous vectores, vector proxección dun vector sobre outro, perpendicularidade de vectores). 

  1.3.  Domina o produto vectorial de dous vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica 
e as súas propiedades, e aplícao á resolución de problemas xeométricos (vector perpendicular a 
outros dous, área do paralelogramo determinado por dous vectores). 

  1.4.  Domina o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as 
súas propiedades, e aplícao á resolución de problemas xeométricos (volume do paralelepípedo 
determinado por tres vectores, decisión de se tres vectores son linealmente independentes). 

 

 
CONTIDOS  
 
Vectores no espazo  

-  Operacións. Interpretación gráfica. 
-  Combinación linear. 
-  Dependencia e independencia linear. 
-  Base. Coordenadas. 

 
Produto escalar de vectores  
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-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo do módulo dun vector. 
-  Obtención dun vector coa dirección doutro e módulo predeterminado. 
-  Obtención do ángulo formado por dous vectores. 
-  Identificación da perpendicularidade de dous vectores. 
-  Cálculo do vector proxección dun vector sobre a dirección doutro. 

 
Produto vectorial de vectores 

-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Obtención dun vector perpendicular a outros dous. 
-  Cálculo da área do paralelogramo determinado por dous vectores. 

 
Produto mixto de tres vectores 

-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo do volume dun paralelepípedo determinado por tres vectores. 
-  Identificación de se tres vectores son linealmente independentes mediante o produto mixto. 

 
-  Sensibilidade e interese crítico ante as informacións de natureza vectorial. 
-  Curiosidade e interese polo cálculo e a resolución de problemas nos que interveñan vectores. 
-  Valoración do emprego de estratexias persoais para resolver problemas vectoriais. 

 
 
 
 
UNIDADE 11   ESPACIO AFÍN TRIDIMENSIONAL 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Utilizar un sistema de referencia ortonormalno espazo e, nel, resolver problemas xeométricos facendo 

uso dos vectores cando conveña. 
  2.  Dominar as distintas formas de ecuacións de rectas e de planos e utilizalas para resolver problemas 

afíns: pertenza de puntos a rectas ou a planos, posicións relativas de dúas rectas, de recta e plano e de 
dous planos... 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Representa puntos de coordenadas sinxelas nun sistema de referencia ortonormal. 
  1.2.  Utiliza os vectores para resolver algúns problemas xeométricos: puntos de división dun segmento en 

partes iguais, comprobación de puntos aliñados, simétrico dun punto respecto a outro... 
  2.1.  Resolve problemas afíns entre rectas (pertenza de puntos, paralelismo, posicións relativas) utilizando 

calquera das expresións (paramétricas, implícita, continua...). 
  2.2.  Resolve problemas afíns entre planos (pertenza de puntos, paralelismo...) utilizando calquera das 

súas expresións (implícita ou paramétricas). 
  2.3.  Resolve problemas afíns entre rectas e planos. 
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CONTIDOS  
 
Sistema de referencia no espazo 

-  Coordenadas dun punto. 
-  Representación de puntos nun sistema de referencia ortonormal. 

 
Aplicación dos vectores a problemas xeométricos 

-  Punto que divide a un segmento nunha razón dada. 
-  Simétrico dun punto respecto a outro. 
-  Comprobación de se tres ou máis puntos están aliñados. 
-  Obtención razoada do punto que divide a un segmento nunha razón dada. 

 
Ecuacións dunha recta 

-  Ecuacións vectorial, paramétricas e continua da recta. 
-  Estudo das posicións relativas de dúas rectas. 

 
Ecuacións dun plano 

-  Ecuacións vectorial, paramétricas e implícita dun plano. Vector normal. 
-  Estudo da posición relativa de dous ou máis planos. 
-  Estudo da posición relativa dun plano e dunha recta. 

 
-  Destreza no manexo da nomenclatura básica. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións para os problemas distintos aos propios. 
-  Tenacidade e constancia na procura de solucións a problemas de xeometría analítica. 
-  Interese pola presentación ordenada, limpa e clara dos traballos, recoñecendo o valor práctico que 

posúen. 
-  Flexibilidade para enfrontarse a situacións xeométricas desde distintos puntos de vista. 
 

 
 
 
 
UNIDADE 12   ESPACIO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Obter o ángulo que forman dúas rectas, unha recta e un plano ou dous planos. 
  2.  Determinar a distancia entre dous puntos, dun punto a unha recta, dun punto a un plano ou entre dúas 

rectas que se cruzan. 
  3.  Determinar áreas e volumes utilizando o produto vectorial ou o produto mixto de vectores. 
  4.  Resolver problemas métricos variados. 
  5.  Obter analiticamente lugares xeométricos. 
  6.  Coñecer as ecuacións dalgunhas superficies tridimensionais descritas como lugares xeométricos 

(esferas, elipsoides, hiperboloides, paraboloides). 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Calcula os ángulos entre rectas e planos. Obtén unha recta ou un plano ao coñecer, como un dos 

datos, o ángulo que forma cunha figura (recta ou plano). 
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  2.1.  Determina a distancia entre dous puntos ou dun punto a un plano. 
  2.2.  Determina a distancia dun punto a unha recta mediante o plano perpendicular á recta que pasa polo 

punto, ou ben facendo uso do produto vectorial. 
  2.3.  Determina a distancia entre dúas rectas que se cruzan e xustifica o proceso seguido. 
  3.1.  Determina a área dun paralelogramo ou dun triángulo. 
  3.2.  Determina o volume dun paralelepípedo ou dunha pirámide triangular. 
  4.1.  Determina o simétrico dun punto respecto dunha recta ou dun plano. 
  4.2.  Resolve problemas xeométricos nos que interveñan perpendicularidades, distancias, ángulos, 

incidencia, paralelismo... 
  5.1.  Obtén a expresión analítica dun lugar xeométrico espacial definido por algunha propiedade, e 

identifica a figura de que se trata. 
  6.1.  Escribe a ecuación dunha esfera a partir do seu centro e do seu raio, e recoñece o centro e o raio 

dunha esfera dada pola súa ecuación. 
  6.2.  Relaciona a ecuación dun elipsoide, hiperboloide ou paraboloide coa súa representación gráfica. 
 

CONTIDOS  

 
Ángulos de rectas e planos 

-  Vector dirección dunha recta e vector normal a un plano. 
-  Obtención do ángulo de dúas rectas, de dous planos ou do ángulo entre recta e plano. 

 
Distancia entre puntos, rectas e planos 

-  Cálculo da distancia entre dous puntos. 
-  Cálculo da distancia dun punto a unha recta por diversos procedementos. 
-  Distancia dun punto a un plano mediante a fórmula. 
-  Cálculo da distancia entre dúas rectas por diversos procedementos. 

 
Área dun triángulo e volume dun paralelepípedo 

-  Cálculo da área dun paralelogramo e dun triángulo. 
-  Cálculo do volume dun paralelepípedo e dunha pirámide triangular. 

 
 
Lugares xeométricos no espazo 

-  Plano mediador dun segmento. 
-  Plano bisector dun ángulo diedro. 
-  Algunhas cuádricas (esfera, elipsoide, hiperboloide, paraboloide) como lugares xeométricos. 

 
Estudo da esfera 

-  Obtención do centro e do raio dunha esfera dada mediante a súa ecuación. 
-  Posicións relativas de dúas esferas e dunha esfera cun plano. 

 
-  Confianza nas propias capacidades para facer cálculos. 
-  Respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos aos propios. 
-  Interese pola presentación ordenada, limpa e clara dos traballos xeométricos, recoñecendo o valor 

práctico que posúen. 
-  Flexibilidade para enfrontarse a situacións xeométricas desde distintos puntos de vista. 
-  Gusto e interese por enfrontarse con problemas xeométricos. 
-  Valoración do emprego de estratexias persoais para resolver problemas xeométricos no espazo.  
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E) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MATEMÁTICAS II 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 
 
Unidade 1: Limites de funcións. Continuidade 
 
 

 
Do 15 ao 25 de setembro 

     (2 semanas) 

 
Unidade 2: Derivada dunha función. Teoremas 
clásicos 
 
 

 
Do 28 de setembro ao 9 de outubro 

(2 semanas) 

 
Unidade 3: Aplicacións das derivadas 
 
 

 
Do 13 de outubro ao 6 de novembro 

(4 semanas) 

 
Unidade 4: Primitivas dunha función 
 
 

 
Do 9  ao 27 de novembro 

 (3 semanas) 

 
Unidade 5: Integral definida 
 

 
Do 30 de novembro ao 11 de 

decembro   (2 semanas) 
 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
Unidade 6: Sistemas de ecuacións lineais. 
Método de Gauss 
 

 
Do 14 ao 18 de decembro   

 (1 semana) 
 

 
Unidade 7: Matrices 
 

 
Do 7 ao 22 de xaneiro 

(2 semanas) 
 

 
Unidade 8: Determinante dunha matriz 
cadrada. Aplicacións dos determinantes 
 

 
Do 25 de xaneiro ao 5 de febreiro 

(2 semanas) 
 

 
Unidade 9: Sistemas de ecuacións lineais. 
Discusión e resolución de S.E.L. 
 

 
Do 11 de febreiro ao 11 de marzo 

(4 semanas) 

3
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
Unidade 10: Vectores no espazo 
 

 
Do 14 de marzo ao 8 de abril 

(3 semanas) 
 

 
Unidade 11: Espazo afín tridimensional 
 

 
Do 11 ao 22 de abril 

(2 semanas) 
 

 
Unidade 12: Espazo euclídeo tridimensional 
 

 
Do 25 de abril ao 20 de maio 

(4 semanas) 
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 O decreto 126/2008 de 19 de xuño establece, para a materia de MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS 
CIENCIAS SOCIAIS II do Bacharelato de Humanidades e C. Sociais o que sigue: 
 
 

OBXECTIVOS 
 
1.- Utilizar os contidos matemáticos para analizar, interpretar, comprender e valorar fenómenos sociais e 
económicos. 
 
2.- Apreciar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, comprendendo o que achegan ó 
desenvolvemento dos contornos social, cultural ou económico. 
 
3.- Manifestar actitudes asociadas ó traballo matemático como a necesidade de verificación, o 
cuestionamento das ideas intuitivas, a análise das discrepancias e puntos de vista diferentes nos traballos 
colaborativos, a apertura de novas ideas, a creatividade e o rigor na argumentación. 
 
4.- Establecer definicións precisas, xustificar procedementos, encadear coherentemente os argumentos, 
detectar incorreccións lóxicas; formulación de hipóteses; deseñar, utilizar e contrastar estratexias; verificar 
para abordar os problemas e enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia e confianza nas 
propias capacidades. 
 
5.- Comunicarse por medio das diferentes linguaxes matemáticas, empregando o vocabulario e as 
notacións adecuadas. 
 
6.- Utilizar diferentes recursos, incluídos os informáticos cando a situación o requira, para obter, tratar e 
producir información no estudo de situacións provenientes do contorno social e económico. 
 
 
 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 
 

Álxebra 
 
- As matrices como expresión de táboas e grafos. Operacións con matrices. Cálculo da matriz inversa polo 
método de Gauss. 
- Resolución de sistemas de ecuacións lineares en forma matricial. 
- Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. Sistemas de inecuacións. Programación lineal. 
- Aplicacións das matrices, dos sistemas de ecuacións lineais e dos sistemas de inecuacións lineais á 
resolución de problemas extraídos das ciencias sociais. Interpretación das solucións. 
 

 Análise 
 
- Aproximación ós conceptos de límite e de continuidade. Interpretación dos diferentes tipos de 
descontinuidade e das tendencias asintóticas no tratamento da información. 
- Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica da derivada. Función derivada. Cálculo de 
funcións derivadas. 
- Aplicación das derivadas ó estudo de crecemento e decrecemento, extremos relativos e convexidade e 
concavidade de funcións habituais e á resolución de problemas de optimización relacionados coas ciencias 
sociais e a economía. 
- Estudo e representación gráfica dunha función polinomial ou racional sinxela a partir das súas 
propiedades. 



64 

 

Probabilidade e estatística 

 
- Probabilidade: propiedades. Probabilidade condicionada, regra do produto, da probabilidade total e de 
Bayes. 
- Aproximación da distribución binomial á normal. 
- Problemas relacionados coa elección das mostras. Condicións de representatividade. Parámetros dunha 
poboación. 
- Teorema central do límite. Distribucións de probabilidade das medias e proporcións mostrais. 
- Intervalo de confianza para a proporción nunha distribución de Bernouilli e para a media dunha 
distribución normal de desviación típica coñecida. 
- Contraste de hipóteses sobre a proporción dunha distribución de Bernouilli e sobre a media e as 
diferenzas de medias de distribucións normais con desviacións típicas coñecidas. 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 
 
 
1.- Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices como instrumento para representar e 
interpretar datos estruturados en forma de táboas ou grafos. 
 
2.- Traducir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas 
alxébricas: matrices, sistemas de ecuacións lineais e programación lineal bidimensional, interpretando 
criticamente o significado das solucións obtidas. 
 
3.- Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais susceptibles de ser descritos mediante 
unha función, a partir do estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características. 
 
4.- Utilizar o cálculo de derivadas como ferramenta para obter conclusións do comportamento dunha 
función e resolver problemas de optimización tirados de situacións reais de carácter económico ou social. 
 
5.- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples e compostos, dependentes ou independentes, 
utilizando as propiedades da probabilidade, técnicas de reconto directo, diagramas de árbore ou táboas de 
continxencia. 
 
6.- Deseñar e desenvolver estudos estatísticos de fenómenos sociais que permitan estimar parámetros 
cunha confianza e exactitude prefixadas e inferir conclusións en canto ó comportamento da poboación 
estudada. 
 
7.- Analizar de forma crítica informes estatísticos recollidos dos medios de comunicación e outros ámbitos, 
detectando posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos coma nas conclusións. 
8.- Recoñecer a presenza das matemáticas na vida diaria e aplicar os coñecementos adquiridos a situacións 
novas, deseñando, utilizando e contrastando distintas estratexias e ferramentas matemáticas para o seu 

estudo e tratamiento. 
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PROGRAMACIÓN DO 2º CURSO DE BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS 
SOCIAIS  
===================================================================== 
 

A) OBXECTIVOS XENERAIS PARA 2º CURSO (BASEADOS NO DECRETO 126/2008). 
 
1.-Aplicar a linguaxe matricial e as operacións con matrices a situacións nas que se manexen datos 
estruturados en forma de táboas ou grafos.  
2.- Utilizar as ferramentas alxébricas adecuadas na resolución de problemas, matrices, sistemas de 
ecuacións lineais e programación lineal e bidimensional.  
3.- Interpretar cualitativa e cuantitativamente as propiedades locais dunha función que represente 
situacións extraídas da realidade.  
4.- Utilizar as derivadas para a resolución de problemas de optimización extraídos de situacións reais de 
carácter económico e sociolóxico.  
5.- Realizar estudos probabilísticos nun contexto de xogo ou investigación.  
6.-. Extraer conclusións sobre aspectos dunha poboación, aplicando os conceptos relacionados co 
mostraxe.  
7.- Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e outros ámbitos.  
8.- Utilizar a modelización de situacións, a reflexión lóxico-dedutiva, os modelos de argumentación propios 
das Matemáticas e as destrezas matemáticas adquiridas para resolver problemas e realizar investigacións 
enfrontándose con situacións novas.  
 
 

B) CRITERIOS DE AVALIACIÓN (BASEADOS NO DECRETO 126/2008). 
 
1.- Organizar a información e codificala utilizando as matrices e realizar operacións con estas, como sumas 
e produtos.  
2.- Utilizar con soltura a linguaxe alxébrico, seleccionar as ferramentas alxébricas adecuadas, aplicalas 
correctamente e interpretar criticamente o significado das solucións obtidas.  
3.- Interpretar as propiedades locais dunha función que representa unha situación extraída da realidade, 
aplicando nocións analíticas-  
4.- Utilizar as técnicas de obtención de valores extremos en situacións relacionadas coas ciencias sociais.  
5.- Expresar as relacións e restricións en forma alxébrica e aplicar o cálculo de derivadas á resolución de 
problemas.  
6.- Tomar decisións ante situacións que esixan un estudo probabilístico de varias alternativas enmarcadas 
nun contexto de xogo ou de investigación, e que non requiran a utilización de complicados cálculos 
combinatorios.  
7.- Aplicar os conceptos relacionados co mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación, 
extraendo conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida.  
8.- Analizar de forma crítica as informacións que, revestidas dun formalismo estatístico, intentan deformar 
a realidade axustándoa a intereses determinados..  
9.- Utilizar a modelización de situacións, a reflexión lóxico-dedutiva, os modos de argumentación propios 
das Matemáticas e as destrezas matemáticas adquiridas para resolver problemas e realizar investigacións 
enfrontándose a situacións prácticas extraídas da vida real.  
 
 

C) METODOLOXÍA  
 
Atenderase ao carácter totalmente instrumental desta materia na presente opción de Bacharelato, sen 
profundar nos conceptos matemáticos como necesitaría un alumno que pretendese estudar unha carreira 
universitaria como Matemáticas ou Física.  
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Para que poida levarse a cabo o anterior buscaranse problemas de aplicación física, económica ou social no 
caso do Cálculo Diferencial ou da Programación Lineal.  
En canto ao Álxebra Lineal, non se pode ir moi lonxe nas aplicacións ao nivel en que nos movemos, polo 
que se tratará de que o alumno calcule ben con matrices e determinantes. En Sistemas de Ecuacións Lineais 
atenderase tamén de modo especial aos problemas para cuxo formulación #necesitarase resolver sistemas.  
En canto á Estatística cumpriranse os obxectivos se se realiza un número alto de exercicios, pois é a parte 
máis difícil para o alumno. Calquera colección de exercicios de probabilidade, variables aleatorias e 
distribucións notables de probabilidade resulta suficientemente atractiva para entrar no mundo desta 
parte da materia.  
 
 

D)  PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 
 
 
 

UNIDADE 1  MATRICES. OPERACIÓNS 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, as súas operacións e as súas propiedades. 
  2.  Coñecer o significado de rango dunha matriz e calculalo mediante o método de Gauss. 
  3.  Resolver problemas alxébricos mediante matrices e as súas operacións. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Realiza operacións combinadas con matrices (elementais). 
  1.2.  Calcula a inversa dunha matriz polo método de Gauss. 
  1.3.  Resolve ecuacións matriciais. 
  2.1.  Calcula o rango dunha matriz numérica. 
  2.3.  Relaciona o rango dunha matriz coa dependencia linear das súas filas ou das súas columnas. 
  3.1.  Expresa un enunciado mediante unha relación matricial e, nese caso, resólveo e interpreta a solución 

dentro do contexto do enunciado. 
 
 
CONTIDOS  
 
Matrices 

-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cadrada, trasposta, simétrica, 
triangular... 

 
Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un número, produto. Propiedades. 
 
Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 
-  Matriz inversa doutra. 
-  Obtención da inversa dunha matriz polo método de Gauss. 
-  Resolución de ecuacións matriciais. 

n-uplas de números reais 
-  Dependencia e independencia linear. Propiedade fundamental. 
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-  Obtención dunha n-upla combinación linear doutras. 
-  Constatación de se un conxunto de n-uplas son L.D. ou L.I. 

 
Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha matriz por observación dos seus elementos (en casos evidentes). 
-  Cálculo do rango dunha matriz polo método de Gauss. 

 
Matrices aplicadas ás CCSS 

-  Matriz de comunicación 
-  Grafos. 

 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 
-  Recoñecemento e valoración do traballo en equipo para a realización de determinadas actividades 

relacionadas coas matrices. 
 
 
 

UNIDADE 2   S.E.L.   MÉTODO DE GAUSS 
 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1. Dominar os conceptos e a nomenclatura asociados aos sistemas de ecuacións e as súas solucións 

(compatible, incompatible, determinados, indeterminados…), e interpretar xeometricamente para 2 e 
3 incógnitas. 

  2.  Coñecer e aplicar o método de Gauss para estudar e resolver sistemas de ecuacións lineares. 
  3.  Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1. Recoñece se un sistema é incompatible ou compatible e, neste caso, se é determinado ou 

indeterminado. 
  1.2.  Interpreta xeometricamente sistemas lineares de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 incógnitas. 
  2.1.  Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 
  3.1.  Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de ecuacións, resólveo e interpreta a 

solución dentro do contexto do enunciado. 
  4.1.  Expresa matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, resólveo calculando a inversa da 

matriz dos coeficientes. 
  4.2  Estuda e resolve, no seu caso, un sistema de ecuacións lineares con coeficientes numéricos. 
  4.3  Discute e resolve un sistema de ecuacións  
 
 
 
CONTIDOS  
 
Sistemas de ecuacións lineares 

-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformacións que manteñen a equivalencia. 
-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 
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-  Interpretación xeométrica dun sistema de ecuacións con dúas ou tres incógnitas segundo sexa 
compatible ou incompatible, determinado ou indeterminado. 

 
Sistemas graduados 

-  Transformación dun sistema noutro equivalente graduado. 
 
Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de sistemas polo método de Gauss.  
 
 
Resolución de problemas mediante ecuacións 

-  Tradución a sistema de ecuacións dun problema, resolución e interpretación da solución. 
 
SEL: 

- Forma matricial de un SEL 
- Clasificación dos sistemas segundo o número de solución 
- Resolución e discusión dun SEL 

 
 
-  Hábito de analizar as solucións dos sistemas de ecuacións. 
-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 

non do resultado obtido. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 
-  Apreciación da utilidade que representa o simbolismo matemático. 
-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 

non do resultado obtido. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 
 
 
 
 

UNIDADE 3  PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Dados un sistema de inecuacións lineares e unha función obxectivo,  G,  representar o recinto de 

solucións factibles e optimizar  G. 
  2.  Resolver problemas de programación linear dados mediante un enunciado, enmarcando a solución 

dentro deste. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Representa o semiplano de solucións dunha inecuación linear ou identifica a inecuación que 

corresponde a un semiplano. 
  1.2.  A partir dun sistema de inecuacións, constrúe o recinto de solución e interprétaas como tales. 
  1.3. Resolve un problema de programación linear con dúas incógnitas descrito de forma meramente 

alxébrica. 
  2.1.  Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado sinxelo. 
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  2.2.  Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado algo complexo. 
 
 
CONTIDOS  
 
Elementos básicos 

-  Función obxectivo. 
-  Definición de restricións. 
-  Rexión de validez. 

 
Representación gráfica dun problema de programación linear 

-  Representación gráfica das restricións mediante semiplanos. 
-  Representación gráfica do recinto de validez mediante intersección de semiplanos. 
-  Situación da función obxectivo sobre o recinto de validez para encontrar a solución óptima. 

 
Álxebra e programación linear 

-  Tradución á linguaxe alxébrica de enunciados susceptibles de ser interpretados como problemas de 
programación linear e a súa resolución. 

 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 
-  Apreciación da utilidade que representa o simbolismo matemático. 
-  Valoración da linguaxe matemática para expresar relacións de todo tipo, así como da súa facilidade para 

representar e resolver situacións. 
-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema de programación linear co proposto neste, para 

determinar o razoable ou non do resultado obtido. 
-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 
 
 
 

UNIDADE 4  LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Comprender o concepto de límite nas súas distintas versións de modo que se asocie a cada un deles 

unha representación gráfica adecuada. 
  2.  Calcular límites de diversos tipos a partir da expresión analítica da función. 
  3.  Coñecer o concepto de continuidade nun punto, relacionándoo coa idea de límite, e identificar a causa 

da descontinuidade. Estender o concepto á continuidade nun intervalo. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Representa graficamente límites descritos analiticamente. 
  1.2.  Representa analiticamente límites de funcións dadas graficamente. 
  2.1.  Calcula límites inmediatos que só requiren coñecer os resultados operativos e comparar infinitos. 

  2.2.  Calcula límites  (x    ou  x  –)  de cocientes, de diferenzas e de potencias. 

  2.3.  Calcula límites  (x  c)  de cocientes, de diferenzas e de potencias distinguindo, se o caso o esixe, 

cando  x  c+  e cando  x  c–. 
  3.1.  Recoñece se unha función é continua nun punto ou, se non o é, a causa da descontinuidade. 
  3.2.  Determina o valor dun parámetro para que unha función definida “a anacos” sexa continua no 

“punto de empalme”. 
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CONTIDOS  
 
Límite dunha función 

-  Límite dunha función cando  x  ,  x  –  ou  x  a.  Representación gráfica. 
-  Límites laterais. 
-  Operacións con límites finitos. 

 
Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma orde. 
-  Infinito de orde superior a outro. 
-  Operacións con expresións infinitas. 

 
Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos (operacións con límites finitos evidentes ou comparación de infinitos de 
distinta orde). 

-  Indeterminación. Expresións indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cando  x    ou  x  –: 
-  Cocientes de polinomios ou doutras expresións infinitas. 
-  Diferenzas de expresións infinitas. 
-  Potencias. 

-  Cálculo de límites cando  x  a–,  x  a+,  x  a: 
-  Cocientes. 
-  Diferenzas. 
-  Potencias sinxelas. 

 
Continuidade. Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. Causas de descontinuidade.  
-  Continuidade nun intervalo. 

 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos 

automaticamente. 
-  Hábito de obter mentalmente resultados dalgúns límites sinxelos. 
-  Valoración das propiedades dos límites para simplificar cálculos. 
 
 
 

UNIDADE 5  A DERIVADA. CÁLCULO DE DERIVADAS 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Dominar os conceptos asociados á derivada dunha función: derivada nun punto, derivadas laterais, 

función derivada... 
  2.  Coñecer as regras de derivación e utilizalas para determinar a función derivada doutra. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Asocia a gráfica dunha función á da súa función derivada. 
  1.2.  Calcula a derivada dunha función nun punto a partir da definición (límite do cociente incremental). 
  1.3.  Estuda a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas laterais no 

“punto de empalme”. 
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  2.1.  Determina a derivada dunha función na que interveñen potencias, produtos e cocientes. 
  2.2.  Indica a derivada dunha función composta. 
 
 
CONTIDOS  
 
Derivada dunha función nun punto 

-  Taxa de variación media. 
-  Derivada dunha función nun punto. Interpretación. Derivadas laterais. 
-  Obtención da derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

 
Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica aproximada da función derivada doutra dada pola súa gráfica.  
-  Estudo da derivabilidade dunha función nun punto estudando as derivadas laterais. 

 
Regras de derivación 

-  Regras de derivación das funcións elementais e dos resultados operativos.  
 

Derivabilidade das funcións definidas "a anacos" 
-  Estudo da derivabilidade dunha función definida a anacos no punto de empalme. 
-  Obtención da súa función derivada a partir das derivadas laterais. 

 
-  Gusto e interese por enfrontarse a problemas onde apareza a derivada dunha función. 
-  Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos 

automaticamente. 
 
 
 
 

UNIDADE 6  APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Determinar a ecuación da recta tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 
  2. Coñecer as propiedades que permiten estudar crecementos, decrecementos, máximos e mínimos 

relativos, tipo de curvatura, etc., e sabelas aplicar en casos concretos. 
  3.  Dominar as estratexias necesarias para optimizar unha función. 
  4  Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas...) na 

representación de funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, 
racionais, con radicais, exponenciais, logarítmicas... (e, se se desexa, trigonométricas). 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Dada unha función, determina a ecuación da recta tanxente nun dos seus puntos. 
  2.1.  Dada unha función, sabe decidir se é crecente ou decrecente, cóncava ou convexa, nun punto ou nun 

intervalo, obtén os seus máximos e mínimos relativos e os seus puntos de inflexión. 
  3.1.  Dada unha función mediante a súa expresión analítica ou mediante un enunciado, encontra en que 

caso presenta un máximo ou un mínimo. 
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  4.1.  Representa funcións polinómicas. 
  4.2.  Representa funcións racionais. 
  4.3.  Representa funcións exponenciais. 
  4.4.  Representa outros tipos de funcións. 
 
 
 
CONTIDOS  
 
Aplicacións da primeira derivada 

-  Obtención da tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 
-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é crecente (decrecente). 
-  Obtención de máximos e mínimos relativos. 

 
Aplicacións da segunda derivada 

-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é cóncava ou convexa. 
-  Obtención de puntos de inflexión. 

 
Optimización de funcións 

-  Cálculo dos extremos dunha función nun intervalo. 
-  Optimización de funcións definidas mediante un enunciado. 

 
 
Ferramentas básicas para a construción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidade. 
-  Ramas infinitas: asíntotas e ramas parabólicas. 
-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes cos eixes... 

 
Representación de funcións 

-  Representación de funcións polinómicas. 
-  Representación de funcións racionais. 
-  Representación doutros tipos de funcións. 

 
 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos 

automaticamente. 
-  Apreciación da utilidade que representa o simbolismo matemático. 
-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 

non do resultado obtido. 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 
-  Perseveranza e flexibilidade na procura de recursos para a representación gráfica de funcións non 

elementais. 
 
 
 

UNIDADE 7  CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a probabilidade asociada a eles, así como as súas operacións 

e propiedades. 
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  2.  Dominar os conceptos de probabilidade composta, condicionada, dependencia e independencia de 
sucesos, probabilidade total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Expresa un enunciado mediante operacións con sucesos. 
  1.2.  Aplica as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir das probabilidades 

doutros. 
  2.1.  Aplica os conceptos de probabilidade condicionada e independencia de sucesos para determinar 

relacións teóricas entre eles. 
  2.2.  Calcula probabilidades de experiencias compostas descritas mediante un enunciado. 
  2.3.  Calcula probabilidades formuladas mediante enunciados que poden dar lugar a unha táboa de 

continxencia. 
  2.4.  Calcula probabilidades totais ou “a posteriori” utilizando un diagrama en árbore ou as fórmulas 

correspondentes. 
 
 
CONTIDOS  
 
Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 
-  Recoñecemento e obtención de sucesos complementarios, incompatibles, unión de sucesos, 

intersección de sucesos... 
-  Propiedades das operacións con sucesos. Leis de De Morgan. 

 
Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun suceso. 
-  Frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes números. 
-  Propiedades da probabilidade. 
-  Xustificación das propiedades da probabilidade. 

 
Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de Laplace para o cálculo de probabilidades sinxelas. 
-  Recoñecemento de experiencias nas que non se pode aplicar a lei de Laplace. 

 
Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia de dous sucesos. 
-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 

 
Fórmula de probabilidade total 

-  Cálculo de probabilidades totais. 
 
Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades «a posteriori». 
 
Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións probabilísticos: táboas de continxencia. 
-  Manexo e interpretación das táboas de continxencia para formular e resolver algúns tipos de 

problemas de probabilidade. 
 
Diagrama en árbore 
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-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións probabilísticos. 
-  Utilización do diagrama en árbore para describir o proceso de resolución de problemas con 

experiencias compostas. Cálculo de probabilidades totais e probabilidades «a posteriori». 
 
-  Valoración do emprego de estratexias persoais para resolver problemas probabilísticos. 
-  Sensibilidade e interese crítico ante as informacións de natureza probabilística. 
-  Hábito por obter mentalmente resultados que, pola súa simpleza, non requiran o uso de algoritmos. 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos en 

problemas de probabilidade. 
 
 
 

UNIDADE 8   MOSTRAXE 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer o papel das mostras, as súas características, o proceso da mostraxe e algúns dos distintos 

modos de obter mostras aleatorias (sorteo, sistemático, estratificado). 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Identifica cando un colectivo é poboación ou é mostra, razoa por que se debe recorrer a unha mostra 

nunha circunstancia concreta, comprende que unha mostra ten que ser aleatoria e dun tamaño 
adecuado ás circunstancias da experiencia. 

  1.2.  Describe, calculando os elementos básicos, o proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, 
sistemático ou estratificado. 

 
 
CONTIDOS  
 
Poboación e mostra 

-  O papel das mostras. 
-  Por que se recorre ás mostras: identificación, en cada caso, dos motivos polos que un estudo se analiza 

a partir dunha mostra en vez de sobre a poboación. 
 
Características relevantes dunha mostra 

-  Tamaño 
-  Constatación do papel que xoga o tamaño da mostra. 

-  Aleatoriedade 
-  Distinción de mostras aleatorias doutras que non o son. 

 
Mostraxe. Tipos de mostraxe aleatoria 

-  Mostraxe aleatoria simple. 
-  Mostraxe aleatoria sistemática. 
-  Mostraxe aleatoria estratificada. 
-  Utilización dos números aleatorios para obter ao azar un número de entre  N. 

 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
-  Recoñecemento e valoración do traballo en equipo para a realización de determinadas actividades 

relacionadas coas mostras estatísticas. 
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-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 
 
 

UNIDADE 9 DISTRIBUCIÓN NORMAL. INTERVALO DE CONFIANZA PARA A MEDIA 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer as características da distribución normal, interpretar os seus parámetros e utilizala para 

calcular probabilidades con axuda das táboas. 
  2.  Coñecer e aplicar o teorema Central do Límite para describir o comportamento das medias das mostras 

dun certo tamaño extraídas dunha poboación de características coñecidas. 
  3.  Coñecer, comprender e aplicar a relación que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e o 

erro máximo admisible na construción de intervalos de confianza para a media. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

  1.1.  Calcula probabilidades nunha distribución N(, ). 

  1.2.  Obtén o intervalo característico  (  )  correspondente a unha certa probabilidade. 

  2.1.  Describe a distribución das medias de mostra correspondentes a unha poboación coñecida (con  n  
30  ou ben coa poboación normal), e calcula probabilidades relativas a elas. 

  2.2.  Indica o intervalo característico correspondente ás medias de certo tamaño extraídas dunha certa 
poboación e correspondente a unha probabilidade. 

  3.1.  Constrúe un intervalo de confianza para a media coñecendo a media de mostra, o tamaño da mostra 
e o nivel de confianza. 

  3.2.  Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos do 
intervalo. 

 
 
CONTIDOS  
 
Distribución normal 

-  Manexo destro da distribución normal. 
-  Obtención de intervalos característicos. 

 
Teorema Central do Límite 

-  Comportamento das medias das mostras de tamaño  n: teorema Central do Límite. 
-  Aplicación do teorema Central do Límite para a obtención de intervalos característicos para as medias 

de mostra. 
 
Estatística inferencial 

-  Estimación puntual e estimación por intervalo. 
-  Intervalo de confianza 
-  Nivel de confianza 

-  Descrición de como inflúe o tamaño da mostra nunha estimación: como varían o intervalo de confianza 
e o nivel de confianza. 

 
Intervalo da confianza para a media 

-  Obtención de intervalos de confianza para a media. 
 
Relación entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e a cota de erro 
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-  Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar unha inferencia con certas condicións de 
erro e de nivel de confianza. 

 
-  Gusto e interese por enfrontarse a problemas de inferencia estatística. 
-  Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios 

resoltos. 
 
 
 

UNIDADE 10          DISTRIBUCIÓN BINOMIAL. INTERVALO DE CONFIANZA PARA A PROPORCIÓN 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 

  1.  Coñecer as características da distribución binomial  B (n, p),  a obtención dos parámetros  ,   e a súa 

similitude cunha normal  ,N np npq  cando  n · p  5. 

  2.  Coñecer, comprender e aplicar as características da distribución das proporcións de mostra e calcular 
probabilidades relativas a elas. 

  3.  Coñecer, comprender e aplicar a relación que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e o 
erro máximo admisible na construción de intervalos de confianza para proporcións e probabilidades. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Dada unha distribución binomial, recoñece a posibilidade de aproximala por unha normal, obtén os 

seus parámetros e calcula probabilidades a partir dela. 
  2.1.  Describe a distribución das proporcións de mostra correspondente a unha poboación coñecida e 

calcula probabilidades relativas a ela. 
  2.2.  Para unha certa probabilidade, indica o intervalo característico correspondente das proporcións en 

mostras dun certo tamaño. 
  3.1.  Constrúe un intervalo de confianza para a proporción (ou a probabilidade) coñecendo unha 

proporción de mostra, o tamaño da mostra e o nivel de confianza. 
  3.2.  Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos do 

intervalo. 
 
 
CONTIDOS  
 
Distribución binomial 

-  Aproximación á normal. 
-  Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial mediante a súa aproximación á normal 

correspondente. 
 
Distribución de proporcións de mostra 

-  Obtención de intervalos característicos para as proporcións de mostra. 
 

 
Intervalo de confianza para unha proporción (ou unha probabilidade) 

-  Obtención de intervalos de confianza para a proporción. 
-  Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar unha inferencia sobre unha proporción 

con certas condicións de erro máximo admisible e de nivel de confianza. 
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-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido dos resultados obtidos. 
-  Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios 

resoltos. 
 
 
 
 

UNIDADE 11 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1.  Coñecer, comprender e aplicar tests de hipóteses. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
  1.1.  Enuncia e contrasta hipóteses para unha media. 
  1.2.  Enuncia e contrasta hipóteses para unha proporción ou unha probabilidade. 
  1.3.  Identifica posibles erros (de tipo I ou de tipo II) no contraste dunha hipóteses estatística. 
 
CONTIDOS  
 
Hipótese estatística 

-  Hipótese nula. 
-  Hipótese alternativa. 
-  Comprensión do papel que xogan os distintos elementos dun test estatístico. 

 
Test de hipótese 

-  Nivel de significación. 
-  Zona de aceptación. 
-  Verificación. 
-  Decisión. 
-  Enunciación de tests relativos a unha media e a unha proporción. 
-  Influencia do tamaño da mostra e do nivel de significación sobre a aceptación ou o rexeitamento da 

hipótese nula. 
 
Contrastes unilaterais e bilaterais 

-  Realización de contrastes de hipóteses: 
-  Dunha media 
-  Dunha proporción 

 
Tipos de erros 

-  Tipos de erros que se poidan cometer na realización dun test estatístico: 
-  Erro de tipo I. 
-  Erro de tipo II. 

-  Identificación do tipo de erro que se pode cometer nunha situación concreta. Comprensión do papel 
que desempeña o tamaño da mostra na posibilidade de cometer erro dun ou doutro tipo. 

 
-  Hábito de analizar as solucións dos contrastes de hipóteses. 
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-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 
non do resultado obtido. 

-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
-  Respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 
-  Respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 

 



79 
 

E) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL MATEMÁTICAS APLICADAS II 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 
 
Unidade 1: Calculo matricial 
 
 

 
Do 15 de setembro ao 9 de outubro 

     (4 semanas) 

 
Unidade 2: Sistemas de ecuacións lineais. 
Método de Gauss 
 
 

 
Do 13 de outubro ao 6 de novembro 

(4 semanas) 

 
Unidade 3: Iniciación á Programación Lineal 
 
 

 
Do 9 ao 27 de novembro 

(3 semanas) 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
Unidade 4: Funcións. Límites. Continuidade 
 

 
Do 30 de novembro ao 18 de 

decembro   
 (3 semanas) 

 

 
Unidade 5: A derivada. Cálculo de derivadas 
 

 
Do 7 ao 22 de xaneiro 

(2 semanas) 
 

 
Unidade 6: Aplicacións das derivadas 
 

 
Do 25 de xaneiro ao 19 de febreiro 

(4 semanas) 
 

3
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
Unidade 7: Cálculo de probabilidades 
 

 
Do 22 de febreiro ao 18 de marzo 

(4 semanas) 
 

 
Unidade 8: Mostraxe 
 

 
Do 29 de marzo ao 1 de abril 

(1 semana) 
 

 
Unidade 9: Distribución normal. Intervalo de 
confianza para a media 
 

 
Do 4 ao 15  de abril  

(2 semanas) 
 

 
Unidade 10: Distribución binomial. Intervalo 
de confianza para a proporción 
 

 
Do 18 ao 29 de abril 

(2 semanas) 

 
Unidade 11: Contraste de hipóteses 
 

 
Do 2 ao 13 de maio 

(2 semanas) 
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PROGRAMACIÓN DA DISCIPLINA MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS PARA 2º 
CURSO DE BACHARELATO (NORMATIVA DO ANTERIOR BACHARELATO ATA O 
CURSO 2009-2010) 
====================================================================== 
 
 

A) OBXECTIVOS  
 
1.- Comprender os conceptos, procedementos estatísticos e numéricos que permitan o análise e o 
modelado de situacións, para adquirir unha formación científica xeral.  
2.- Relacionar a Estatística e a Probabilidade con outras áreas o saber, especialmente cos mundos biolóxico, 
físico e tecnolóxico, apreciando que o seu carácter interdisciplinar é unha fonte necesaria para a súa 
desenvolvemento.  
3.- Utilizar a Estatística en tómaa de decisións, confrontando os puntos de vista deterministas cos 
estocásticos cunha base racional e obxectiva.  
4.- Levar a cabo investigacións que requiran a elaboración de series de datos e a transcrición a táboas, 
diagramas e gráficas como un modo de organizalos e interpretalos, identificando posibles modelos aos que 
se axustan e formulando novas cuestións.  
5.- Empregar os coñecementos estatísticos adquiridos para analizar os datos e informacións que aparecen 
nos medios de comunicación e noutros ámbitos, sendo sensibles ante a súa utilización incorrecta.  
6.- Utilizar a linguaxe estatística para interpretar e comunicar a información que poida ser tratada polos 
seus métodos, valorando a Estatística como unha tecnoloxía de transformación de datos en información 
significativa.  
7.- Apreciar a importancia dos métodos estatísticos no intento do home de coñecer o mundo, valorando as 
actitudes asociadas a eles como a análise crítica das informacións, o cuestionamento das ideas intuitivas, a 
necesidade de verificación ou a procura dunha medida da incerteza.  
8.- Utilizar os métodos numéricos na resolución de problemas contextualizados, tendo en conta a precisión 
requirida de acordo coa situación formulada e valorando a necesidade de verificación e de interpretación 
dos resultados.  
 

B) CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
a) Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, económico e social, utilizando 
as cadeas de Markov para estudar a súa evolución, asignándolles probabilidades aos diferentes estados.  
b) Tomar decisións ante situacións que se axusten a unha distribución binomial ou normal por medio da 
asignación de probabilidades aos sucesos correspondentes.  
c) Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, selección da mostra e estudo 
estatístico dos datos obtidos a preto de determinadas características da poboación estudada para inferir 
conclusións, asignándolles unha confianza medible.  
d) Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e noutros ámbitos, 
detectando posibles erros e manipulacións na presentación de determinados datos.  
e) Analizar e interpretar cuantitativamente e cualitativamente series cronolóxicas mediante o estudo das 
compoñentes que aparecen nelas.  
f) Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter científico, tecnolóxico, 
económico e social enunciados en linguaxe natural, traducíndoos a linguaxe alxébrico, utilizando as técnicas 
da Programación Lineal e interpretando as solucións obtidas no contexto do que se trate.  
g) Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións empíricas, axustándoos a unha 
función, e obter as súas parámetros para adquirir información suplementaria, empregando os métodos de 
interpolación e extrapolación adecuados.  
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h) Utilizar as técnicas de cálculo numérico na resolución de problemas contextualizados dos campos 
tecnolóxico, científico ou económico, traducíndoos a linguaxe alxébrico adecuado e estudando as relacións 
funcionais que interveñen neles.  
 

C) BLOQUES DE CONTIDOS  
 

Unidade 1: Mostraxe  
 
CONCEPTOS  

Fundamentos probabilísticos. Distribución de probabilidade. Poboación e mostra. Parámetros 

poboacionais e estatísticos mostrais. Mostraxe. Tipos. Distribucións mostrais.  
 
PROCEDEMENTOS  
1.- Obtención de mostras por diversos métodos en problemas contextualizados, representación gráfica e 
cálculo de estatísticos mostrais.  
2.- Asignación de probabilidades a sucesos usando as táboas das distribucións teóricas ou os datos das 
distribucións de frecuencias.  
3.- Axuste de distribucións teóricas a distribucións mostrais utilizando diversos medios.  
 
ACTITUDES  
Valoración da importancia da mostraxe como medio para a obtención de conclusións fiables sobre as 
poboacións..  
 
 
 

Unidade 2: Estatística inferencial  
 
CONCEPTOS  

Estimación puntual e por intervalos. Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas. Contraste de 

hipótese. Erros de tipo I e de tipo II. Nivel de significación. Potencia dun contraste. Relación entre nivel 
de significación, potencia e tamaño da mostra.  
 
PROCEDEMENTOS  
1.- Obtención de estimadores puntuais de diversos tipos de parámetros poboacionais.  
2.- Obtención dos límites de confianza de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, 
partindo de diversas distribucións mostrais.  
3.- Formulación das hipóteses nula e alternativa en contrastes de hipóteses.  
4.- Cálculo das rexións de aceptación e rexeitamento e formulación da regra de decisión.  
5.- Realización de experimentos para a toma de decisións estatísticas.  
6.- Análise de informes estatísticos dados en forma de táboa ou gráfica.  
 
 
ACTITUDES  
Valoración crítica do uso da Probabilidade e da Estatística nos medios de comunicación.  
 
 
 

Unidade 3: Probabilidade condicionada  
 
CONCEPTOS  
 

Probabilidade condicionada. Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas absorbentes.  
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PROCEDEMENTOS  
1.- Clasificación e identificación dos estados nas cadeas de Markov.  
2.- Cálculo de probabilidades dos estados.  
 
ACTITUDES  
Valoración da Probabilidade como instrumento que permite interpretar, describir e predicir situacións 
incertas.  
 
 
 

Unidade 4: Series temporais  
 
CONCEPTOS  

Series de tempo. Compoñentes. Curva de tendencia. Índice estacional. Índices cíclicos. Variación 
irregular.  
 
PROCEDEMENTOS  
1.- Recolleita, organización e representación de datos cronolóxicos a partir de diversas fontes, identificando 
cualitativamente as compoñentes.  
2.- Determinación das curvas de tendencia por diversos métodos como o axuste polo método de mínimos 
cadrados.  
3.- Determinación do índice estacional e dos índices cíclicos.  
4.- Análise de series de tempo.  
 
ACTITUDES  
Valoración das técnicas de análises de series cronolóxicas como instrumentos que permiten interpretar, 
describir e predicir situacións incertas.  
Valoración da incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación gráfica de datos 
estatísticos que proveñen de distintas fontes.  
 
 
 

Unidade 5: Programación Lineal  
 
CONCEPTOS  

Desigualdades. Inecuacións lineais. Problema estándar de Programación Lineal. Función obxectivo. 

Solución factible. Problema dual.  
 
PROCEDEMENTOS  
1.- Resolución gráfica de inecuacións lineares.  
2.- Formulación e resolución de problemas de Programación Lineal bidimensional por métodos gráficos e 
interpretación das solucións obtidas.  
 
ACTITUDES  
Disposición favorable a incorporar a P. Lineal na resolución de problemas das ciencias.  
Sensibilidade e gusto polo rigor e pola precisión na realización dos cálculos e pola presentación ordenada e 
clara do proceso seguido e dos resultados obtidos na resolución de problemas.  
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Unidade 6: Métodos numéricos  
 
CONCEPTOS  

Díxitos significativos. Redondeo e truncamento. Erro acumulado. Erros absoluto e relativo. 

Converxencia. Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita. Métodos de resolución de sistemas 

lineares. Método de cálculo de integrais definidas. Interpolación polinómica.  
 
PROCEDEMENTOS  
1.- Resolución de problemas que orixinen ecuacións e sistemas de ecuacións empregando os métodos 
numéricos adecuados a cada caso e interpretación das solucións obtidas.  
2.- Cálculo de superficies por métodos numéricos.  
3.- Axuste dos datos extraídos de situacións empíricas a unha función e obtención de valores non coñecidos 
utilizando técnicas de interpolación e extrapolación.  
 
ACTITUDES  

Valoración da incidencia dos medios tecnolóxicos na resolución de problemas.  
Valoración da importancia de buscar un plan de resolución de problemas, no que se investigue a 

posibilidade de usar diferentes métodos antes de proceder a aplicar indiscriminadamente as ferramentas 
matemáticas.  

Sensibilidade e gusto polo rigor e pola precisión na realización dos cálculos e pola presentación 
ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos na resolución de problemas.  
 
 
 

D) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
 
Unidade 1: Mostraxe...............................................................15 SEP.-   23 OUT.  
Unidade 2: Estatística inferencial ........................................... 27 OUT- 19 DEC.  
Unidade 3: Probabilidade condicionada................................  7 XAN.-  11 FEB. 
Unidade 4: Series temporais................................................... 12 FEB.-   13MAR.  
Unidade 5: Programación Lineal...........................................16 MAR.-  24 ABR.  
Unidade 6: Métodos numéricos.............................................27 ABR.-  15 MAI.  
 
 

E) DISTRIBUCIÓN POR AVALIACIÓNS  
 
Por orde, dúas unidades en cada unha das avaliacións.  
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.    
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Os profesores do Departamento de Matemáticas seguirán en todos os cursos de Educación Secundaria e 
Bacharelato os procedementos de avaliación e os criterios de cualificación que se describen a continuación. 
 

A) Cursos de secundaria e primeiro de bacharelato 
 

De acordo coas tres avaliacións estabelecidas na programación xeral do centro orixínanse tres períodos 
de tempo correspondentes, mais ou menos, a tres trimestres e, en consecuencia, a materia dividirase en 
tres bloques. Cada un destes bloques -formado, á súa vez, por temas- será a unidade obxecto de avaliación 
e de recuperación, no seu caso. 

 
 En cada un destes tres períodos os alumnos deberán realizar dous exames: o primeiro deles terá lugar 
na metade do período e nel entrará a materia impartida desde o comezo do mesmo ata a data da proba; o 
segundo realizarase ao final do período e abarcará a totalidade dos temas impartidos ao longo de todo o 
período. 
 
 O resultado de multiplicar a cualificación numérica do primeiro exame por 1/3 sumado co resultado de 
multiplicar a cualificación numérica do exame trimestral por 2/3, será a cualificación debida ós exames do 
período correspondente.  
 
 Tamén teranse en conta as probas de control orais ou escritas sobre cuestións teóricas e exercicios 
prácticos propostos aos alumnos sen previo aviso e referidas á lección en curso, a realización de tarefas 
dentro ou fora da aula, os exercicios e problemas que traballen as CCBB e tamén se valorará a libreta de 
traballo.  
     

 

 Na E.S.O. a cualificación dos exames suporá o 85% da nota e o 15% restante terá en conta os 
seguintes apartados: 
 

a) As probas de control orais ou escritas. 
b) A realización de tarefas dentro ou fora da aula e a observación periódica do caderno para 

comprobar o contido do mesmo. 
c) Os exercicios e problemas que traballen as CCBB 
d)  A actitude do alumno ante a materia e o seu comportamento na aula. 

 

 En 1º curso de Bacharelato, a cualificación dos exames contará o 90% da nota e o 10% restante sairá 
das probas de control e realización de tarefas e a actitude do alumno ante a materia e o seu 
comportamento na aula. 

 
 A cualificación que así resulte será a cualificación da avaliación correspondente a ese período e será a que 
o profesor leve á reunión de avaliación.  
 
 Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou máis puntos. 
 
 No momento en que se saiba a cualificación da terceira avaliación (no mes de xuño) calcularase a media 
aritmética das tres avaliacións . Se esta media é maior ou igual a 5 e cada avaliación ten un 4 ou máis, o 
alumno superará, sen mais, a materia, e a cualificación será a media aritmética das tres avaliacións 
redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión observada polo alumno o 
longo do curso. 
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No caso en que a media, citada no parágrafo anterior, sexa inferior a 5 puntos, ou haxa algunha 
avaliación con nota inferior ó 4 o alumno terá dereito (en datas do mes de xuño posteriores  ó 
coñecemento desa media) a realizar exames para intentar recuperar a materia correspondente a avaliación 
ou avaliacións non superadas (un único exame por avaliación non superada ou concentrar os posibles 
exames de recuperación nunha soa proba como se expresa nos dous seguintes parágrafos). 

 
Os profesores do departamento adoptarán, en xeral, o sistema de recuperación seguinte: 
 
Confeccionarase un exame que conste de tres partes (correspondentes ás tres avaliacións), cada unha 

con preguntas ou exercicios do período da avaliación correspondente. Os alumnos que teñan que 
recuperar unha soa avaliación contestarán a todos os exercicios da parte correspondente. Os alumnos que 
teñan que recuperar dúas avaliacións ou as tres contestaran (en cada parte) ás preguntas seleccionadas 
pólo profesor. De esta maneira a proba durará para todos os alumnos o mesmo tempo. 

 
A cualificación ou cualificacións obtidas polo alumno neste exame substituirán ás das avaliacións non 

superadas polo mesmo nos períodos ordinarios. 
 
Con estas notas corrixidas calcularase de novo a nota media entre as tres avaliacións para cada alumno que 
se presentou ó exame de recuperación e superará a materia o alumno cuxa media aritmética ( redondeada 
a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión observada polo alumno o longo do curso)  
sexa de 5 puntos ou mais, sempre que en cada avaliación teña como mínimo un 4. 

 
En casos excepcionais o Departamento poderá decidir facer a recuperación dalgunha avaliación antes do 

mes de xuño. 
 

NOTA: Os posibles alumnos con abandono da materia (pólas causas que sexan) deberán facer a proba de 
recuperación que se acaba de citar (como se tivesen as tres avaliacións sen recuperar) no mesmo día en 
que se realice para os alumnos que non abandonaron a materia. A cualificación dos alumnos que estean 
neste caso será a que obteñan na citada proba. 
 
 

B) Métodos Estatísticos e Numéricos :  
 

Realizarase un exame por trimestre . 
 
A cualificación dos exames contará o 90% da nota e o 10% restante sairá das probas de control e 
realización de tarefas e a actitude do alumno ante a materia e o seu comportamento na aula. 

 
 A cualificación que así resulte será a cualificación da avaliación correspondente a ese período e será a que 
o profesor leve á reunión de avaliación.  
 
 Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou máis puntos 
sobre dez. 

 
A cualificación final do curso calcularase da seguinte maneira: 
 
Sempre que en cada avaliación se obteña polo menos un 4 farase a media aritmética das tres 

avaliacións.  
 

Se o anterior cálculo da como resultado 5 puntos ou mais, o alumno superará o curso e a cualificación final 
será  a media aritmética das tres avaliacións. 
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Se esta media é inferior a 5 ou ten algunha avaliación con menos dun 4, entón terá dereito a un exame 
final de recuperación, sobre a totalidade da materia, que, de ser superado (5 puntos ou mais sobre 10), 
suporá que o alumno obteña a cualificación final de 5, non podendo este obter cualificación maior. 
 
 

C)   REFORZO EDUCATIVO:  (sempre que supoñan carga lectiva no horario do profesor) 
 
 
 No presente curso 2015/2016 en dous grupos de 1º de ESO e noutros dous de 2º curso de ESO hai clase 
de reforzo educativo na área de matemáticas e está adxudicada a docencia a dous profesores do 
departamento, a un do departamento de Tecnoloxía e a outro do de Economía (os de 1º da ESO) 
 
 A maneira de traballar será a seguinte: 
 Durante as clases de reforzo repasaranse os contidos impartidos nas clases habituais da materia e serán 
feitos con calma os exercicios  propostos nelas, sempre de acordo co profesor que imparte a clase habitual 
de matemáticas. O profesor da materia pasaralle (á profesora que imparte o reforzo) información particular 
de cada alumno que teña dificultades no aprendizaxe para que sexan subsanadas na clase de reforzo. O 
profesor de reforzo pasaralle información das probas de exame que realice cos alumnos ó profesor de 
matemáticas do curso onde está ubicado o alumno para que estas cualificación sexan tidas en conta para as 
avaliacións. A influencia da cualificación do reforzo será acordada polos dous profesores e comunicada ó 
departamento. 
 Nos cursos 3º  e 4º de ESO, de presentarse o problema, procederase utilizando o título que segue, 
adicado ó bacharelato. 

 
 
 

D) Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II e Matemáticas II  
 
 
Realizaranse 6 exames, 2 en cada trimestre, correspondentes ás tres avaliacións que teñen lugar no centro. 
O primeiro deles terá lugar na metade do período e no que entrará a materia impartida desde o comezo do 
mesmo ata a data da proba e o segundo realizarase ao final do período e abarcará a totalidade dos temas 
impartidos ao longo do todo o período. 
 
 O resultado de multiplicar a cualificación numérica do primeiro exame por 1/3 sumado co resultado de 
multiplicar a cualificación numérica do exame trimestral por 2/3, será a cualificación debida aos exames da 
primeira avaliación. 

 
A cualificación dos exames contará o 90% da nota e o 10% restante sairá das probas de control 
e realización de tarefas e a actitude do alumno ante a materia e o seu comportamento na aula 

 
 A cualificación que así resulte será a cualificación da avaliación correspondente a ese período e será a que 
o profesor leve á reunión de avaliación.  
 
 Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou máis puntos 
sobre dez. 
 
  

A cualificación final do curso calcularase da seguinte maneira: 
 
Sempre que en cada avaliación se  obteña polo menos un 4, a nota final será a media aritmética das 

notas de cada avaliación .  
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Se o anterior cálculo da como resultado 5 puntos ou mais, o alumno superará o curso e a cualificación final 
será a media aritmética das tres avaliacións redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo 
a progresión observada polo alumno o longo do curso. 
 
Se esta media é inferior a 5 ou ten algunha avaliación con menos dun 4, entón terá dereito a un exame final 
de recuperación, sobre a totalidade da materia, que, de ser superado (5 puntos ou mais sobre 10), suporá 
que o alumno obteña a cualificación final da nota obtida no exame redondeada a súa parte enteira por 
exceso ou defecto segundo a progresión observada polo alumno o longo do curso. 

 
 

NOTA: Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua terán dereito a realizar o exame final do que 
se acaba de falar, pólo tanto presentaranse ó exame final que realicen os alumnos que teñan que 
recuperar. A cualificación da materia para os alumnos que estean nesta situación será a que obteñan no 
exame final, non estando limitada a 5 puntos como se di no parágrafo anterior para os alumnos que non 
perderon o dereito á avaliación continua. 
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CONTIDOS MÍNIMOS 
 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS DE 2º DE E.S.O.  (CURSO 2015/16)   (Decreto 133/2007) 
 
Bloque 2. Números 
- Números enteiros. Operacións, Potencias con expoñente natural. Operación con potencias. Utilización da 
notación científica para representar números grandes relacionados, basicamente, co mundo da ciencia. 
- Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas. 
- Relación entre fraccións, decimais e porcentaxes. Uso destas relacións para elaborar estratexias de cálculo 
práctico con porcentaxes en contextos referidos á vida cotiá e ó mundo físico. 
- Utilización da forma de cálculo mental, escrito ou con calculadora, e da estratexia para contar ou estimar 
cantidades de acordo coa precisión esixida no resultado a natureza dos datos. 
- Proporcionalidade directa e inversa. Análise de táboas. Razón de proporcionalidade. Magnitudes non 
proporcionais. 
- Aumentos e diminucións porcentuais. 
- Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e con outros ámbitos nos que aparezan relacións de 
proporcionalidade directa ou inversa. 
 
Bloque 3. Álxebra 
- Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. A linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades 
e simbolizar relacións en contextos diversos (vida cotiá e ámbitos socioeconómico, científico e físico). 
Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e regularidades. 
- Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica. 
- Significado das ecuacións e das solucións dunha ecuación. 
- Resolución de ecuacións de primeiro grao. Transformación de ecuacións noutras equivalentes. 
Interpretación da solución. 
- Utilización das ecuacións para a resolución de problemas. Resolución destes mesmo problemas por 
métodos non alxébricos: ensaio e erro dirixido. 
 
 
- Bloque 4. Xeometría 
- Figuras coa mesma forma e  distinto tamaño. A semellanza. Proporcionalidade de segmentos. Identificación 
de relación de semellanza. 
- Ampliación e redución de figuras. obtención, cando sexa posible, do factor de escala utilizado. Razón entre 
as superficies de figuras semellantes. 
- Utilización dos teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas e comprobar relacións entre figuras. 
- Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos e elementos característicos. Clasificación 
atendendo a distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades e relacións para resolver problemas 
do mundo físico. 
- Volumes de corpos xeométricos. Resolución de problemas que impliquen a estimación, a medición e o 
cálculo de lonxitudes, superficies e volumes de obxectos do contorno inmediato. 
- Utilización de procedementos tales como a composición, descomposición, intersección, truncamento, 
dualidade, movemento, deformación ou desenvolvemento de poliedros para analizalos ou obter outros. 
 
Bloque 5. Funcións e gráficas 
- Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou científico, presentados de forma gráfica. 
- Contribución do estudo gráfico a análise dunha situación: crecemento e decrecemento. Continuidade e 
descontinuidade. Cortes cos eixes. Máximos e mínimos relativos. 
- Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a partir da análise da 
súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de proporcionalidade. Aplicación a 
situacións reais. 
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- Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores, dun enunciado ou 
dunha expresión alxébrica sinxela. 
- Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. observación e experimentación en casos 
prácticos. 
- Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción e interpretación de 
gráficas. 
 
Bloque 6. Estatística e probabilidade 
- Diferentes formas de recolleita de información. Organización de datos en táboas. Frecuencias absolutas e 
relativas, ordinarias e acumuladas. 
- Diagramas estatísticos. Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos. 
- Medidas de centralización: media, mediana e moda. Significado, estimación e cálculo, utilizando a 
calculadora cando se considere preciso. Utilización das propiedades da media para resolver problemas. 
Introdución á análise da dispersión: valores máximo e mínimo, rango ou percorrido. 
- Utilización da media, a mediana, a moda e o percorrido para realizar comparacións e valoracións. 
- Utilización da folla de cálculo para organizar os datos, realizar os cálculos e xerar os gráficos máis adecuados. 
 
 
 

CONTIDOS MÍNIMOS DE 4º CURSO  (CURSO 2015/16)   (Decreto 133/2007) 
 
Bloque 2. Números 
- Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números irracionais. 
Números reais. 
- Representación de números na recta real. Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes formas de 
expresar un intervalo. Valor absoluto. 
- Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación e aproximación 
adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo. 
- 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 expresións que 
requiran a expresión de resultados en forma exacta (radical ou fraccionaria). 
- Logaritmo dun número real. Propiedades. 
 
Bloque 3. Álxebra 
- 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. 
- Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas con dúas incógnitas, utilizando, cando se considere necesario, 
medios informáticos. Resolucións de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuación 
e sistemas. 
- Resolución por métodos alxébricos, 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 ou dúas incógnitas. Interpretación gráfica. Formulación e resolución 
de problemas en diferentes contextos utilizando inecuacións. 
 
Bloque 4. Xeometría 
- Razóns trigonométricas. Relación 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. 
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Bloque 5. Funcións e gráficas 
Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica. Análise 
de resultados. 
- A taxa de variación 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 cuadrática, de proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica. Aplicación a contextos e situacións reais. Representación, simulación e análise 
gráfica, empregando as tecnoloxías da información. 
- Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 
 
Bloque 6. Estatística e probabilidade 
- Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico. 
- Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 
- Gráficas estatísticas: gráficas múltiples. diagramas de caixa, Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas 
nos medios de comunicación. Detección de falacias. 
- Condicións en que unha distribución pode ser descrita pola súa media e pola súa desviación típica. 
Descentralizacións, nesgo e valores atípicos. Utilización conxunta das medidas de centralización e dispersión 
para realizar comparacións e valoracións. Coeficiente de variación. 
- Organización de datos, cálculo de parámetros e representacións gráficas utilizando axudas tecnolóxicas. 
- 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. Probabilidade condicionada. 
- Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
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 CONTIDOS MÍNIMOS DE MATEMÁTICAS II   (CIUGA: CURSO 2015/16) 
 

DIRECTRICES XERAIS  

Estas directrices xerais constitúen a RELACIÓN DE TEMAS, agrupados en tres bloques 
temáticos: Álxebra Lineal, Xeometría e Análise, de  MATEMÁTICAS II de segundo curso de 
Bacharelato, que serán obxecto de exame nas PAAU do curso 2015/16.  
No documento Orientacións Xerais detállanse os coñecementos mínimos que deben acadar 
os/as alumnos/as nesta materia. Aínda que, como norma xeral, cómpre indicar que o nivel de 
dificultade dos exercicios do exame das PAAU será similar ao dos últimos cursos, 
proximamente estarán dispoñibles na web unha circular informativa así como modelos de 
exame. 

ÁLXEBRA LINEAL 

1. MATRICES 

Definición de matriz de orde mxn. Igualdade de matrices. 
Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, triangular, nula, identidade ou 
unidade, trasposta, simétrica e antisimétrica. 
Operacións con matrices: suma e produto de matrices, produto dunha matriz por un escalar. 
Propiedades. 
Emprego das matrices como ferramentas para representar e operar con datos tirados de 
táboas e gráficos procedentes de diferentes contextos. Aplicación das operacións e das súas 
propiedades na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

2. DETERMINANTES 

Definición de determinante. Cálculo de determinantes de orde 2 e 3. Regra de Sarrus.  
Definición de menor complementario e de adxunto dun elemento. Desenvolvemento dun 
determinante polos elementos dunha liña. 
Propiedades elementais dos determinantes. 

3. APLICACIÓNS DOS DETERMINANTES 

Rango dunha matriz: definición e cálculo do rango dunha matriz a partir dos seus menores e 
polo método de Gauss. 
Definición de matriz inversa dunha matriz cadrada. Condición necesaria e suficiente para a 
existencia da matriz inversa. Propiedades da matriz inversa. Cálculo da matriz inversa. 

4. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

Definición de sistema de m ecuacións lineais con n incógnitas. Definición da súa solución.  
Sistemas de ecuacións equivalentes. 
Sistemas homoxéneos. 
Forma matricial dun sistema de ecuacións lineais. 
Clasificación dos sistemas atendendo ao número de solucións. 
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5. DISCUSIÓN E RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais. Enunciado do teorema de Rouché-
Frobenius. Enunciado da regra de Cramer. 
Discusión e resolución polo método de Gauss. 
Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais cun parámetro. 

  

XEOMETRÍA 

1. VECTORES NO ESPAZO 

Vectores no espazo. Operacións. Dependencia e independencia lineal de vectores. 
Produto escalar de dous vectores (a partir do coseno do ángulo que forman). Propiedades 
(definido positivo, conmutativo, distributivo e homoxéneo). Interpretación xeométrica e 
expresión analítica. 
Módulo dun vector. Vector unitario. Ángulo que forman dous vectores. Ortogonalidade. 
Produto vectorial de dous vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. Expresión 
analítica. Aplicacións do produto vectorial ao cálculo de áreas de paralelogramos e triángulos. 
Produto mixto de tres vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. Expresión analítica. 
Aplicación do produto mixto ao cálculo do volume de paralelepípedos e tetraedros. 

2. RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

Ecuacións da recta.  
Ecuacións do plano. 
Posicións relativas de dous planos. Posicións relativas de tres planos. 
Posicións relativas dunha recta e un plano. 
Posicións relativas de dúas rectas no espazo. 

3. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: ÁNGULOS, PERPENDICULA- RIDADE DE RECTAS E 
PLANOS. 

Ángulo que forman dúas rectas. Condición de perpendicularidade de dúas rectas. 
Ángulo que forman dous planos. Condición de perpendicularidade de dous planos. 
Ángulo que forman recta e plano. Condición de perpendicularidade de recta e plano. 
Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e 
planos. 

4. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: APLICACIÓNS DOS PRODUTOS ESCALAR, VECTORIAL 
E MIXTO AO CÁLCULO DE DISTANCIAS, ÁREAS E VOLUMES. 

Distancia entre dous puntos. 
Distancia dun punto a un plano. Distancia entre dou planos paralelos. 
Distancia dun punto a unha recta. Distancia entre dúas rectas paralelas. 
Distancia entre dúas rectas que se cruzan. Distancia dunha recta a un plano paralelo a ela. 
Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, distancias,   áreas e 
volumes. 
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ANÁLISE 

1. LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

Conceptos preliminares: 

1. Definición de función real de variable real, dominio de definición ou campo de 
existencia, percorrido ou rango e grafo dunha función real de variable real.  

2. Funcións elementais: polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas.  

Límite dunha función nun punto. Límites laterais. Cálculo de límites. Asíntotas. 
Función continua nun punto. Tipos de descontinuidade (evitable, salto finito, infinita). 
Función continua nun intervalo. Enunciado e interpretación xeométrica dos teoremas de 
Bolzano e Weierstrass. 

2. DERIVADA DUNHA FUNCIÓN 

Definición de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica e física. 
Ecuación da recta tanxente á gráfica dunha función nun punto. Ecuación da normal. 
Relación entre continuidade e derivabilidade. 
Función derivada. Cálculo de funcións derivadas. Derivada da suma, do produto e do cociente 
de funcións. Derivada da función composta (regra da cadea). 
Derivadas de orde superior. 

3. APLICACIÓNS DA DERIVADA AO ESTUDO DAS PROPIEDADES LOCAIS E GLOBAIS DUNHA 
FUNCIÓN.  

Definición de función crecente e decrecente. Determinación dos intervalos de crecemento e 
decrecemento dunha función. 
Definición de extremos relativos e absolutos.  
Criterios para a determinación de extremos relativos. 
Definición de función cóncava e convexa. Determinación dos intervalos de concavidade e 
convexidade dunha función. 
Definición de punto de inflexión. Criterio para a determinación de puntos de inflexión. 
Problemas de optimización. 
Enunciado da regra de L’Hôpital. Aplicación á resolución de límites indeterminados. 
Teorema de Rolle: enunciado e interpretación xeométrica 
Teorema do valor medio do cálculo diferencial: enunciado e interpretación xeométrica. 

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIÓNS.  

Representación gráfica de función polinómicas e racionais. O estudo incluirá o cálculo do 
dominio de definición da función, puntos de corte cos eixes, simetrías, intervalos de 
crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, intervalos de concavidade e convexidade, 
puntos de inflexión e asíntotas. 

5. PRIMITIVAS DUNHA FUNCIÓN.  

Definición de primitiva dunha función. Concepto de integral indefinida. 
Propiedades lineais da integral indefinida. Integrais inmediatas. 
Técnicas elementais para o cálculo de primitivas: método de cambio de variable, método de 
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integración por partes, integración de funcións racionais (denominador con raíces reais simples 
e múltiples). 

6. INTEGRAL DEFINIDA.  

Introdución ao concepto de integral definida a partir do cálculo de áreas encerradas baixo unha 
curva. 
Propiedades da integral definida (monotonía, linearidade, aditividade en intervalos). 
Teorema do valor medio do cálculo integral para función continuas: enunciado e interpretación 
xeométrica. 
Enunciado do teorema fundamental do cálculo integral. 
Enunciado da regra de Barrow. 
Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. 

 

  
 
 
 

 CONTIDOS MÍNIMOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II    (CIUGA: CURSO 2015/16) 

CONTIDOS 

1. ÁLXEBRA 

Cálculo matricial 
* 1.1. Concepto de matriz. A matriz como expresión de táboas e grafos. Tipos de matrices. 

Definición de matriz mxn. Elemento dunha matriz. Notacións. Tipos de matrices: rectangulares, 
cadradas (triangulares, diagonal, identidade, simétricas...). Matrices fila e columna. Matriz 
nula. Trasposta dunha matriz. 

* 1.2. Operacións con matrices. 

Suma de matrices de orde mxn. Oposta dunha matriz. Propiedades da suma de matrices. 
Produto dun número por unha matriz. Propiedades. Definición do produto de matrices. 
Propiedades do produto de matrices: asociativa, non conmutativa, distributiva respecto á 
suma. Elemento neutro. 

* 1.3. Obtención de matrices inversas sinxelas polo método de Gauss. 
* 1.4. Sistemas de ecuacións lineais. 

Definición de : ecuación lineal con dúas ou tres incógnitas, solución dunha ecuación lineal, 
sistema de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas, solución dun sistema de ecuacións. 
Forma matricial dun sistema de ecuacións lineais. Clasificación dos sistemas segundo o 
número de solucións. 

* 1.5. Resolución de ecuacións e sistemas sinxelos de ecuacións matriciais. 
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Utilización do método de Gauss na discusión e resolución dun sistema de ecuacións lineais con 
dúas ou tres incógnitas. 

* 1.6. Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e á economía que 
poden resolverse mediante sistemas de ecuacións lineais de dúas ou tres incógnitas e 
interpretación das solucións nos termos do enunciado. 

 

Programación lineal: 
* 1.7. Iniciación á programación lineal bidimensional. 

Igualdades e desigualdades. Propiedades das desigualdades. Inecuacións lineais cunha e dúas 
incógnitas. Sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución gráfica. 

* 1.8. Formulación e resolución de problemas de programación lineal. 

Formulación de problemas sinxelos de programación lineal (en dúas variables). Definicións: 
función obxectivo, conxunto de restricións, rexión factible, solucións óptimas. Resolución 
por métodos gráficos e analíticos, e interpretación dos resultados. 

2. ANÁLISE 

* 2.1. Límites. 

Concepto intuitivo de límite dunha función nun punto. Límites laterais. Cálculo de límites 
sinxelos. Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretación das tendencias 
asintóticas no tratamento da información. 

* 2.2. Continuidade. 

Idea intuitiva de continuidade nun punto. Continuidade nun intervalo. Interpretación dos 
diferentes tipos de descontinuidade. Estudo da continuidade de funcións definidas a anacos. 

* 2.3. A derivada. 

Taxa de variación media. Concepto de derivada dunha función nun punto. Interpretación 
xeométrica. Recta tanxente a unha función nun punto. Definición de función derivada. 
Derivadas sucesivas. 

* 2.4. Cálculo de derivadas. 

Regras de derivación. Derivadas de funcións elementais. 

* 2.5. Aplicacións das derivadas. 

Aplicacións ao estudo da variación de funcións habituais (crecemento e decrecemento, 
extremos relativos, concavidade e convexidade, puntos de inflexión). Estudo e 
representación gráfica dunha función polinomial ou racional sinxela a partir das súas 
propiedades. Aplicacións á resolución de problemas de optimización relacionados 
coas ciencias sociais e a economía. 
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3. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
 

* 3.1. Sucesos aleatorios. 

Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos. Operacións con sucesos. Álxebra de sucesos. 

 

* 3.2. Probabilidade. 

Frecuencias absolutas e relativas. Idea de probabilidade. Cálculo da probabilidade mediante 
frecuencias ou por aplicación da lei de Laplace. Propiedades da probabilidade. 

Probabilidade condicionada: 

Experiencias compostas. Probabilidade condicionada. Sucesos independentes. Regra do 
produto. Teorema da Probabilidade Total. Teorema de Bayes. 

* 3.3.  Aproximación da binomial á normal. Corrección de Yates para a continuidade. 
 

* 3.4. Concepto de poboación e mostra. Técnicas de mostraxe. Parámetros poboacionais e 
estatísticos mostrais. 
 

* 3.5. Teorema Central do Límite. Distribucións de probabilidade das medias e das proporcións 
mostrais. 
 

* 3.6. Intervalo de confianza para a proporción e para a media dunha distribución normal de 
desviación típica coñecida. 
 

* 3.7. Contrastes de hipótese para a proporción e para a media ou diferenza de medias de 
distribucións normais con desviación típica coñecida. 
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ALUMNOS CON MATEMÁTICAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
 
 Os alumnos de 2º, 3º e 4º de E.S.O. coa materia de matemáticas pendente de cursos anteriores serán 
sempre responsabilidade do profesor do curso no que se atopen matriculados neste curso 2015/16. Será 
polo tanto dito profesor o que se encargue de facer o seguimento do seu traballo dirixido a aprobar a materia 
pendente o longo do curso. 
 
  Na primeira reunión lles dará os contidos mínimos da materia pendente, lles informará do 
funcionamento e lles entregará exercicios para traballar. Tamén se notificará por escrito as familias o Plan de 
recuperación: 
 

1. Se o alumno aproba as dúas primeiras avaliacións da materia de matemáticas do curso actual, 
aprobará a materia pendente e a cualificación será a media aritmética das dúas cualificacións  
citadas. O profesor informará ó xefe de departamento sobre os alumnos que superan a materia 
pendente e sobre a cualificación dos mesmos. 

 
2. No caso contrario, o alumno terá dereito a un exame ó finalizar o curso (estes exames serán 

fixados pola xefatura de estudos). 
 

    O profesor que lles dea clase no curso actual ós alumnos coa materia pendente que non superaron esta 
polo procedemento anterior tratará de axudarlles resolvéndolles as posibles dúbidas que se lles presenten 
na resolución dos exercicios e lles dará fichas de repaso para ver a súa evolución na materia pendente. A 
confección do exame e corrección do mesmo farase no departamento e da vixilancia encargarase o x. de 
departamento ou un profesor do mesmo en quen delegue, se fose necesario. O exame contará o 90% da 
nota e o 10% restante resérvase para as fichas de traballo. Os alumnos que entreguen ben traballadas as 
fichas de repaso obterán como máximo ese 10% da nota final. 
 
 
 
 Os alumnos de segundo curso de bacharelato con matemáticas pendentes de primeiro serán 
informados y orientados polo xefe do Departamento nunha reunión inicial onde se lles darán os contidos 
mínimos e entregaránselles exemplares de exames propostos en convocatorias anteriores, lles informará do 
funcionamento e lles entregará exercicios para traballar. Tamén se notificará por escrito as familias o Plan de 
recuperación. 
    Os profesores que imparten a materia de segundo curso estarán a disposición destes alumnos para 
resolverlles posibles dúbidas en relación coa materia obxecto de exame. Seguirán un plan de traballo 
marcado polo profesor e axudándose do libro de texto de 1º . Se darán fichas de traballo para cada tema que 
o alumno debe entregar ben feitas. Estes traballos contarán o 10% da nota e o 90% restante será o exame. 
  Terán dereito a dous exames, un no mes de xaneiro e outro no mes de maio (segundo o calendario 
proposto pola xefatura de estudos). Cada exame abarcará toda a materia, superándose esta no momento en 
que se aprobe un dos dous exames. 
 
 A confección dos exames e a corrección dos mesmos faranse no departamento e da vixilancia dos mesmos 
encargarase o x. de departamento ou un profesor do mesmo en quen delegue, se fose necesario. 
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PLAN DE TRABALLO PARA ALUMNOS CON MATERIAS DE MODALIDADE EN 2º DE BACHARELATO 
NON CURSADAS EN 1º (Orde do 5 de maio de 2011) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
 
 Oficialmente os que figuran no arquivo 19. Contidos mínimos desta programación. De todos modos 
parece oportuno facer unha relación máis específica que resulte básica, tendo en conta a forte carga de 
traballo que terán que soportar estes alumnos. Enúncianse soamente os títulos dos temas, pois o contido e 
obxectivos figuran nesta programación  nas materias de Matemáticas I e nas Matemáticas Aplicadas ás C. 
Sociais I. 
Matemáticas I 
 
1.- Trigonometría 
2.- Números complexos 
3.- Vectores 
4.- Xeometría analítica: problemas afines e métricos. 
5.- Estudio de las cónicas. 
6.- Límites e continuidade de funciones de variable real. 
7.- Derivación e aplicacións. 
8.- Cálculo de probabilidades 
 
 
Matemáticas Aplicadas ás C. Sociais I 
 
1.- Aritmética mercantil. 
2.- Álxebra. 
3.- Funciones elementais: funciones exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. 
4.- Límites de funciones. Continuidade. 
5.- Iniciación á derivada. 
6.- Estatística. 
7.- Distribucións bidimensionais. 
8.- Distribucións de probabilidade de variable discreta. Distribución binomial. 
9.- Distribucións de probabilidade de variable continua 
 
 
 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 
 O alumno que estea nestas condicións deberá estudiar os temas citados utilizando o libro de texto, 
facer os problemas resoltos (que figuran ó finalizar cada tema) e pasar a realizar os exercicios propostos. 
 

Estes alumnos serán orientados para a preparación do exame e entregaránselles exemplares de exames 
propostos en convocatorias anteriores. 

Ademais, os profesores que imparten a materia de segundo curso estarán a disposición destes alumnos 
para resolverlles posibles dúbidas en relación coa materia obxecto de exame. 

 
PROGRAMACIÓN DAS PROBAS: 
 
 Os alumnos de segundo curso de bacharelato con matemáticas pendentes de primeiro terán dereito 
a dous exames, un no mes de xaneiro e outro no mes de maio (segundo o calendario proposto pola xefatura 
de estudos). Cada exame abarcará toda a materia, superándose esta no momento en que se aprobe un dos 
dous exames. A confección dos exames e a corrección dos mesmos faranse no departamento e da vixilancia 
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dos mesmos encargarase o x. de departamento ou nun profesor do mesmo en quen delegue, se fose 
necesario. 
 
 O contido destas probas e a corrección das mesma será o que figura para as demais probas 
obrigatorias nos arquivos 18 e 19 de Word  da presente programación. 
 

 

 Procedemento para acreditar os coñecementos previos:  

  

Proba tipo que hai que superar para poder matricularse en 2º de Bacharelato sen cursar antes a materia de 

Matemáticas I : 

 

 
1/  a) Calcula, utilizando a definición de logaritmo: 

                                          
27

1
log8log 32   

     b) Representa sobre a recta real:                  x-3   5                       
 
2/  Calcula o límite das sucesións: 
 

a) 

n

n










1
2             b) 

n

n










1
1           c) 3, -6, 12, -24, 48 , ... ( deduce o t.x.) 

 
3/  Se un coche novo va perdendo cada año un 15% do seu valor, que valor terá o meu coche de 10 años, se 
novo  valía 12 800 €? 
 
4/  Resolve as INECUACIÓNS: 
 

a) x
x




3

1
1

3

21
.

5

3
               b)  x 2 +  x  - 12  <  0 

 
5/   Resolve o sistema polo método de GAUSS: 

                 














2032

9

1023

yzx

yxz

zyx

 

 
6/   O lado dun rombo mide 8cm e o ángulo menor é de 38º. Canto miden as diagonais do rombo? 
 
7/  a) Resolve e da as solucións en radiáns:   sen x = - cos x 

b) Debuxa todas as solucións de:     sen 2x = cos x 
 

8/  a) Opera: 
i

ii

23

)4()23( 2




   e da o resultado en forma polar. 

c) Opera: 
2

º10

40º30

)5(

52
  e da o resultado en forma binómica. 
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9/  As coordenadas de tres dos catros vértices do paralelogramo ABCD son:  A(2,1) , B(6,2) y C(3,3). Acha o 
área do romboide. 
 
10/  Acha a ecuación da circunferencia  cuxo centro é o punto P(1,3) e que é tanxente á recta r:  4x+3y-1=0 
 
11/  Acha a ecuación reducida da elipse que ten un foco en ( 3,0)  e de vértice ( 0,-4). 
12/  Resolve os seguintes límites e representa graficamente os  resultados nun mesmo sistema de eixos 
coordenados: 
 

a)

1
18122

3
lim

2

2






x
xx

xx
         b)






x
xx

xx

18122

3
lim

2

2

 

c)

3
18122

3
lim

2

2






x
xx

xx
 

 
13/  Acha as derivadas de: 
 

a) y = 2 x2 –6  en x = -2 POLA DEFINICIÓN. 
b) Y = e2x . sen x 

c) Y = cos 








 2

3
2x

x
 

 
14/  Dada a función polinómica: f(x) = 3/2 x2 – 2 x + 1 

a) Calcula a recta tanxente a f(x) no punto de abscisa x=2 
b) Acha os tramos nos que f(x) crece e decrece. 

 

15/  Estudio completo da función racional  f(x) = 
1

42





x

xx
 

 
16/  Nunca empresa fíxose un estudio para ver a relación entre o diñeiro gastado en publicidade ( en 
decenas de miles de euros) e as vendas mensuais ( en decenas de miles de euros ) durante os cinco últimos 
meses: 
 

Gastos 
Publ. 

     0,5      0,8      0,4                       0,6                        1,2 

Ventas      50                     90               30                         70          92 

 
   Acha o coeficiente de correlación e a recta de regresión desta distribución.         Foi unha boa 
campaña de publicidade? 
 
17/  As estaturas, en cm, dun grupo de persoas distribúense segundo unha N(160,5). Calcula, neste grupo 
de persoas, a probabilidade de: 
a) Mediren mais de 170 cm            b) Medir entre 150 e 165 cm 
 
18/  A probabilidade de gañar nun sorteo diario é do 2%. Se xogamos 

durante 60 días, cal é a probabilidade de que gañemos mais de 20 veces? 
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Proba tipo que hai que superaren para matricularse de 2º sen cursar as Matemáticas Aplicadas 1 
de 1º: 
 
 

I- Aritmética e Álxebra: 

 
1/  Opera con FRACCIÓNS ALXÉBRICAS: 

                
1

5

1222

3
22 





 xxx

x

x
 

2/ Opera con radicais e despois aproximas a solución dando a cota de erro. 

                 a)   )45(.82.23 4 23 xxx                        b)    )52(
25

2



 

3/ Resolve as INECUACIÓNS: 

)3(2)4)(2(5)

2

2
3

3

1
2)









xxxb

xx
a

 

 
4/ Resolve as ECUACIÓNS: 

   a)   
x

x
xx 2                       b)    222 x4 = 222 x2 

5/ Tres operarios traballan en total 96 horas semanais nunha cadea de produción. Se o  tempo dedicado 
por un deles foi os 3/5 do tempo empregado por outro e este os 5/8 do dedicado polo terceiro, que 
cantidade de  horas semanais permanece na cadea de traballo cada traballador? 
 
6/  Un grupo de alumnos aportan diñeiro a partes iguais para unha excursión. Se houbera 23 alumnos mais 
lles correspondería poñer 2,18  € a cada un e se houbera 12 menos porían 4,36 cada un. 
 Cantos alumnos hai e canto vale a excursión? 
 
 

II/ Análise: 

 
1/ Representa e estudia a CONTINUIDADE da función: 

                                                    f(x) =














11

020

23

2 xsix

xsi

xsix

 

2/  Temos 200 Kg. de laranxas que hoxe se venden a 0,24 €/Kg. Cada día que pasa estrágase 1 Kg. e o prezo 
aumenta en 0,01 €/Kg.  Expresa o beneficio en función do tempo.  Representa graficamente e busca o 
MÁXIMO BENEFICIO. 
 
3/  O  custe en € por produciren x unidades de certo artigo nunha semana ven dado pola función:    C(x) = 

100

9

25

3

250

9

500
2

3

 xx
x

.    Estudia o CRECIMENTO e acha o CUSTE MÁXIMO 

 
4/ Calcula el DOMINIO,ASÍNTOTAS, DERIVADA y RAMAS INFINITAS  de la función racional:                     

1

4
)(

2





x

x
xf  

5/  Calcula o CAPITAL ACUMULADO que teremos ó poñeren  48 000 €  durante 6 años nun banco que abone 
os xuros ó 4.5 %: 
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  a) Xuros aboados mensualmente     b) Xuros aboados de modo continuo. 
 
 
 
6/   LÍMITES E DERIVADAS: 

definiciónpolaxxfe
x

xfd

xxfc
x

xx
b

x
x

xx
a x

2

5
3

2

2

1)()6
53

2
)()

)32(.3)()
)642(lim

)

2
4

44
lim)
















 

 
7/  Resolve as ECUACIÓNS: 

2)2(log)722)25log)82) 12  
x

xx
x

x DCBA  

 
8/  Evolución do prezo da botella de viño Alvariño nos últimos años: 
 

2008 2009 2010 

6,1 € 7 €. 7,6 € 

    
Estima por INTERPOLACIÓN CADRÁTICA o prezo que alcanzará en el 2011. 

 
 

III/  Estatística: 

 
 
1/      Realiza un estudio completo da CORRELACIÓN que existe entre as horas estudiadas por semana e a 
nota final de Matemáticas que sacaron 8 compañeiros de 1º de Bacharelato:   

horas 1 2 3 5 7 10 10 15 

nota 2 3 5 4 9 8 7 7 

 
  Estima a nota que obterás se estudias diariamente 45 minutos. 
 
2/  Unha VARIABLE ALEATORIA DISCRETA ten a seguinte función de probabilidade: 
 

xi 1 2 3 4 

pi 0.1 0.6 0.2  

 
 Represéntaa graficamente, acha os seus parámetros e calcula  p ( x > 2 ) 
 

3/  Na Citroën de Vigo coñecen que producen un 3% de pezas defectuosas para un pistón del Xsara. 
Se examinamos un paquete de 10 pezas, calcula: 
a) Probabilidade de que haxa como moito dous defectuosas 
b) Probabilidade de que haxa como mínimo dous defectuosas 
c) Nunha caixa de 50 pezas, cantas esperamos encontrar defectuosas? 
 
4/   Fixemos unha enquisa a 20 familias de Monte Porreiro sobre o número de fillos que teñen . 
 

Fillos 0 1 2 3 

Familias 6 9 3 2 
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 Axusta unha binomial a esta distribución estatística e calcula a probabilidade que hai de ter un só fillo en 
Monte Porreiro. 
 
5/  Os pesos de 2000 soldados presentan unha distribución normal de media 65 Kg. e desviación típica 8 Kg. 
Calcula a probabilidade de que un soldado elixido ao chou pese: 
 a) Mais de 61 Kg.       b) Entre 63 e  69 Kg.         c)  Menos de 70 Kg. 
 
6/  Unha moeda vótase 400 veces. Calcula a probabilidade de que o número de caras: 
  a) Sexa maior que 200               b) Estea entre 180 e 220 
 
 
 
 

PLAN DE TRABALLO PARA ALUMNOS CON MATERIAS DE MODALIDADE EN 2º DE BACHARELATO 
QUE NECESITAN ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS DAS MATERIAS DE 1º (Orde do 5 
de maio de 2011) 
 
 O mesmo contido que para o apartado precedente. 
 
 
 
 

PLAN DE TRABALLO PARA ALUMNOS CON CAMBIO DE MODALIDADE Ó PASAR DE 1º A 2º DE 
BACHARELATO (Orde do 5 de maio de 2011) 
 
 O mesmo contido que os dos dous apartados precedentes. 
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EXAMES DE SETEMBRO 
 

Realizarase un único exame por curso e a materia obxecto de exame será toda a do programa impartido 
durante o curso. O alumno superará a materia se nese exame alcanza un mínimo de 5 puntos ou (sobre 10). 

 
En algún grupo con  adaptación especial poderase facer un exame  diferente, encargándose de elaborar 

a proba o profesor que lle deu clase. 
  
O contido dos exames da convocatoria de setembro podería non incluír, no caso de E. Secundaria Obrigatoria 
e 1º curso de Bacharelato, cuestións teóricas se se estima oportuno. 
 
 
 
 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
 Segundo reza no artigo 13ª do Decreto 133/2007 do 5 de xullo, a educación secundaria obrigatoria 
organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á diversidade. Polo que respecta a 
este último o departamento de Matemáticas, de maneira breve, inclúe na súa programación didáctica o que 
sigue: 
 A atención á diversidade concrétase nas medidas adoptadas pola xefatura de estudos na 
organización dos grupos de alumnos dos distintos cursos de educación secundaria obrigatoria e nas que 
propón o propio departamento. 
 
 1) Medidas adoptadas na organización do presente curso: 
 O alumnado de E.S.O. que ten a materia suspensa de cursos anteriores foi distribuído de maneira 
que todos os grupos dun mesmo curso teñen, aproximadamente, o mesmo número de alumnos coa materia 
pendente. Estes alumnos posúen, polo xeral, dificultades no aprendizaxe da materia. 
 No caso concreto de 4º curso de educación secundaria obrigatoria está a funcionar un programa de 
diversificación curricular ( un profesor do departamento imparte o ámbito científico e a programación se 
adxunta con outras) . Precisamente esta é unha das materias que conforma o ámbito científico impartido por 
un só profesor, o que permite un tratamento desta materia (que comparte o ámbito xunto coa física e 
química e as ciencias naturais) que beneficia ó alumno, pois non ve “distintos tipos de matemáticas”, as 
propias e as que se ven nas outras dúas materias cando se fan cálculos nelas. 
 
 2) Medidas adoptadas polo propio departamento: 
 Cando sexan detectadas dificultades na aprendizaxe da materia nos alumnos de educación 
secundaria obrigatoria tomaranse as medidas que seguen: 
 -Tomarase boa nota do tratado na avaliación inicial dos distintos cursos. 
 -Farase unha atención individualizada, se o número de alumnos con dificultades (por grupo) non é 
excesivo. Se non é así, farase en pequenos grupos. 
 -O profesor adoptará algunha estratexia para que o alumno que se ve incapaz de seguir ós demais 
avance nos coñecementos e na práctica, aínda que non alcance os obxectivos do curso. No caso en que se 
note que o alumno avanza “seguindo o seu ritmo” será tratado igualmente con cualificación positiva ó 
finalizar o curso en cada unha das tres avaliacións. 
 -O profesorado que teña que poñer en práctica, nos grupos que imparta, estas medidas porá o 
período dos recreos (cando está no centro) a disposición dos alumnos para a axuda ós mesmo se é necesario 
e os alumnos e as súas familias teñen interese. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE EN BACHARELATO 
 
 Para o caso en que aparezan alumnos con necesidades educativas especiais o departamento de 
matemáticas establece o seguinte procedemento: 
 

a) O profesor do curso no que se presente algún caso colaborará coa xefatura de estudos e o  
departamento de orientación, aplicando as medidas que establezan para a atención destes casos. 

b)  O profesor colaborará coas persoas responsables do alumno, dando a información académica 
que soliciten e daralles os consellos necesarios para que o alumno poida preparar a materia da mellor 
maneira posible. 

c) Para estes posibles alumnos, flexibilizará a temporalización establecida para os contidos da  
materia e proporalles as probas e exames adaptándose ó ritmo de estudio dos mesmos, se fose necesario. 
 
 
 
 

PLAN DE LECTURA 
 
 
Cursos afectados: Alumnado da ESO 
 
Materias do Departamento afectadas : Matemáticas de 1º a 4º da ESO. 
 
 
Tipo de enfoque que se vai a dar á lectura desde o departamento : 

 Adquisición e consolidación do hábito lector e mellora da competencia lectora individual. 

 Medio para a consecución das competencias curriculares : axuda na comprensión lectora de problemas 
(aprender o vocabulario específico das matemáticas ) 

 Contribución ao desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro. 

 Fomentar o uso da biblioteca. 
 
 
Tipo de actividades que se van realizar : 

 Verificación do dominio de técnicas lectoras : fluidez, comprensión , expresión. 

 Dominio do vocabulario específico das matemáticas 

 Busca de información 

 Lectura e resume de a lo menos un libro de lectura matemática proposto polo profesor. 

 Elaboración de pequenos traballos :  resolución de problemas, traballos de estatística, xeometría. 

 Coñecer textos divulgativos relacionados coas matemáticas . 

 Tratamento de textos descontinuos : interpretación de  gráficos, táboas e diagramas 
 
 
Materiais e medios de lectura que se empregarán : 
 
Materiais 
 

a) Tipo de textos 

 Continuos : descrición, argumentación, exposición. 

 Descontinuos: cadros, gráficos, táboas, formularios, follas informativas. 
b) Uso 

 Lectura silenciosa , lectura en voz alta, lectura individual y colectiva dependendo da actividade a 
realizar  
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c) Produción : 

 Extracción de datos 

 Comprensión e expresión 

 Reflexión sobre a forma e o contido 
 
Medios e soportes 

 Libros de lectura ( estanse mercando libros de Matemáticas para a Biblioteca ) 

 Fragmentos de libros de interese matemático 

 Artigos xornalísticos ou reportaxes que requiran interpretación estatística  

 Manexo de páxinas web con actividades matemáticas 
 
 
 
Temporalización 

Os alumnos da ESO dedicarán una hora cada 15 días segundo a programación proporcionada pola 
Dirección do Centro. 

Preferente na 2ª Avaliación, haberá un libro de lectura obrigatoria do que se fará un traballo que contará 
para a nota de Matemáticas. 

 
Lista de libros de lectura na ESO do Departamento de Matemáticas: 
 

 
1º ESO 

 

 
El palacio de las cien puertas. 

Carlo Frabetti 

 
Ernesto, el aprendiz de matemago. 

J Muñoz Santonja 
 

 
2º ESO 

 
Hipatia la maestra. 

Florenci Salesas 

 
Cuentos del cero. 

L Balbuena 
 

 
3º ESO 

 

 
El asesinato del profesor de 

matemáticas. 
Jordi Sierra i Fabra 

 

 
El señor del cero. 

Isabel Molina 

4º ESO 

 
El gran juego. 
Carlo Frabetti 

 

 
El curioso incidente del perro a medianoche. 

Mark Haddon 

 
 
 
 
 

PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (BACH):  
 
Acordo en reunión de Departamento de 30 de Outubro de 2013: Estará no 15% do total 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
 Excepto en casos de tratamento especial como pode ser o reforzo educativo, o caso de 
adaptacións curriculares ou o curso de PDC (nos que haberá que esquecer un pouco a 
consecución dos obxectivos teóricos do curso e centrarse en que o alumno adquira algún hábito 
nesta materia), terase en conta o que sigue. 
 En cada un dos temas do curso (ou das partes en que dividan os mesmos) haberá que 
considerar una parte expositiva ou expositiva con participación dos alumnos na que o profesor 
desenvolverá a seguinte tarefa: 
 Antes do tratamento do tema ou parte do mesmo, o profesor comprobará os 
coñecementos que os alumnos posúen do mesmo e recordará e repasará brevemente os 
coñecementos que do mesmo se impartiron en cursos anteriores, se é o caso, utilizando o 
encerado e, se é necesario, algún resumo elaborado polo profesor e entregado ós alumnos con 
anterioridade. Nesta parte os alumnos poderán facer comentarios ou preguntas se o require a 
dificultade do tema que se vai impartir ou se os coñecementos previos son imprescindibles para 
seguir a explicación do mesmo con garantías. 
 A continuación o profesor explicará a lección coa maior claridade posible (utilizando os 
instrumentos necesarios como o encerado, canón, material xeométrico, calculadora e outros) 
facendo sempre referencia ó libro de texto ou material entregado ós alumnos con anterioridade, 
facendo as demostracións ou xustificacións necesarias dos resultados ou teoremas, utilizando 
procedementos que estean ao nivel de coñecementos matemáticos adquiridos hasta o 
momento (exceptuando o caso das Matemáticas II e Mat. Ap. Ás C. Sociais, por expresa 
indicación da CIUG). A demostración dos resultados é importante non só para a propia materia: 
educa o alumno para utilizar o razoamento nas demais materias. 
 En cada un dos apartados da exposición o profesor resolverá, polo menos, un exercicio 
ou exemplo de aplicación que axude a comprender o resultado teórico ou teorema. Ademais, 
en todo momento, contestará ás preguntas que suscite a exposición realizada. 
 Ademais haberá unha parte práctica ou práctica con participación dos alumnos na que 
se desenvolverá o seguinte traballo na aula: 
 Despois da exposición citada os alumnos copiarán do texto (ou dalgunha relación 
confeccionada polo profesor e posta a disposición dos alumnos con anterioridade) exercicios 
que plantexarán ou intentarán resolver nuns minutos tras os que se fará no encerado a 
corrección para todo o grupo, coas explicacións necesarias feitas polo profesor. 
 A continuación (e antes de finalizar a clase) o profesor proporá varios exercicios ós 
alumnos para resolver como traballo para o día ou días seguintes e que serán corrixidos 
posteriormente no encerado. 
 Polo menos na E. Secundaria Obrigatoria o alumno terá ó día a libreta. Esta libreta será 
controlada polo profesor para a avaliación continua. 
 En cada un dos temas, se da tempo, farase algunha proba escrita teórica ou teórico-
práctica que non durará máis de 20 minutos e que servirá para a avaliación continua do alumno 
(podendo ser substituída por unha pregunta na propia aula). 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS T.I.C. 
 
 En moitas ocasións os alumnos accederán ós materiais que existen na rede de INTERNET 
sobre esta materia. 
 Polo momento non se utilizará ningún tipo de corrección de exercicios utilizando a 
páxina web do centro e os medios do correo electrónico. 
 Aspírase a poñer os contidos da materia na páxina do centro se o profesorado dispón de 
tempo suficiente. 

 
 
 
 
ACCIÓNS PARA CONTRIBUIR Ó DESENVOLVEMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 
 
 Entendendo que se trata de temas ou cuestións académicas relacionadas coas 
Matemáticas ou que resultan de aplicar coñecementos matemáticos, como pode ser a Física, o 
departamento utilizará a linguaxe propia das materia en cuestión e resolverá exercicios de 
aplicación das Matemáticas a ditas materias. 
 Non é posible facer nada máis, pois precísase todo o horario para impartir a materia 
propia do departamento e, nalgúns cursos, o mesmo é moi reducido. 
 
 
 
 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA 
AVALIACIÓN INICIAL 
 
 
 A avaliación inicial nos cursos de E.S.O. está establecida na programación xeral do centro 
e ven realizándose nos cursos anteriores. No caso da materia de Matemáticas establécense os 
seguintes apartados: 
 
 Procedementos: 
 

a) Verificación do grao de consolidación dos obxectivos académicos. 
b) Análise da motivación e da autonomía do alumnado, fixándose especialmente no 

método de traballo. 
c) Comprobación do grao de cumprimento das tarefas encomendadas (tanto na aula como 

na casa). 
d) Atención ás dificultades amosadas respecto ás capacidades comprensiva e expresiva de 

carácter xeral. 
e) Constatación do clima de traballo e de relación no grupo. Asistencia. 

 
Instrumentos: 
 

 O departamento realizará, nos primeiros días de curso os seguintes traballos en cada 
grupo de ESO no que se imparte docencia: 
 
1.- Rexistro de coñecementos, mediante probas de nivel, traballo diario e exercicios 
encomendados, entre outras cousas. 
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2.- Rexistro de actitudes ante a materia: realización de actividades e capacidade comprensiva e 
expresiva xeral e específica, no contido da propia materia. 
 
3.- Rexistro de comportamentos e convivencia. 
 
 
 A información será transmitida, en primeiro lugar, á titoría e ó departamento (en casos 
especiais de alumnos que non sexan capaces de seguir o ritmo preciso, a fin de tomar as medidas 
oportunas) e despois á xunta avaliadora na sesión correspondente. 
 
 
 
 

ACCIÓNS PARA CONTRIBUIR Ó PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 
 Os membros deste departamento contribuirán á aplicación do plan de convivencia do 
centro mediante dúas vías de intervención: 
 
 1.- De carácter explicativo e de difusión: 
  Será unha información complementaria á ofrecida desde a correspondente 
titoría e que estará enmarcada na propia situación da aula ou de posibles saídas, e basearase en 
proporcionar ao alumnado as aclaracións pertinentes sobre as normas de convivencia e 
funcionamento. 
 
 2.- De carácter executivo: 
  Aplicarase, en cada caso, a normativa vixente e darase conta de inmediato ás 
instancias oportunas para o seu coñecemento, constancia e posterior confirmación ou toma de 
decisión complementarias, se fose o caso. 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 O departamento toma a decisión de que co desenvolvemento de todos e cada un dos 
temas de Matemáticas nos distintos cursos intentarase fomentar os valores que sempre 
deberon estar de actualidade, a saber, valor do esforzo persoal, do traballo, da colaboración, do 
espírito de reflexión e do uso da lingua con precisión para calquera actividade. 
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AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 
Procedemento: 
 

a) Corresponde ó departamento formular as necesidades, presentar propostas e introducir 
cambios (nas distintas reunións deste órgano). 

b) Realizarase una avaliación global da programación e considerarase a necesidade de 
introducir as modificacións que se estimen oportunas (disto darase conta na Memoria 
Final de Departamento). 
 

Criterios: 
 

a) Posta en práctica dos acordos asumidos. 
b) Validez dos acordos adoptados para 

-Dar resposta a un caso concreto. 
-Acadar os obxectivos previstos. 

c) Aparición de  necesidades non previstas 
d) Utilización de recursos humanos e  materiais. 
e) Comprobación (ó finalizar o curso) se os obxectivos e contidos especificados na mesma 
concordan cos que realmente se lograron alcanzar ou deu tempo a impartir (respectivamente) 
de unha maneira aceptable. 
f) Analizar se as reclamacións feitas polos alumnos se puideron atender cos acordos que figuran 
na programación. 
 
 A fonte para establecer os posibles cambios na programación será a Memoria de Final 
de Curso do departamento. 
 
 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN (Curso 2011-2012) 
 
 No curso 2010-2011 houbo modificación da programación (a instancias da dirección do 
centro) en canto á avaliación de alumnos coa materia pendente de cursos anteriores e, 
promovida polo propio departamento, unha pequena revisión dos procedementos e 
instrumentos de avaliación. No presente curso complétanse estes criterios para facer referencia 
ós alumnos que perden o dereito á avaliación continua. 
 Por outra banda, actualízase, como todos os anos, a distribución temporal de contidos; 
engádese a programación do curso de PDC (4ºde ESO), por corresponder a área de C. Nat. a este 
departamento e engádense, finalmente, apartados referidos á avaliación inicial, ó plan de 
convivencia, ó tratamento dos valores, a aspectos metodolóxicos, ó tratamento de temas 
transversais, propostas para atender os posibles cambios de modalidade en 2º de bacharelato, 
modo de atender ás reclamacións sobre cualificacións finais, clases de preparación das PAU, 
plan para mellora das competencias básicas, probas para os alumnos con perda de escolaridade 
ou abandono da materia e, finalmente, modo de difusión da programación na comunidade 
escolar. 
 
 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN (Curso 2012-2013) 
 
 As únicas modificacións que se incorporan neste curso son as referidas á distribución 
temporal da materia nos diferentes cursos. 
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MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN (Curso 2013-2014) 
 
 Aparte de facer pequenas modificacións na distribución temporal das materias. 
 Acordamos modificar a orde dos temas a impartir en 2º ESO pensando na proba de 
diagnóstico. 
 Igualmente modificamos os criterios de cualificación incorporando como mínimo un 3 
para poder facer media. Tamén en 2º Bacharelato modificamos os criterios, valorando ata un 
punto os controles e o traballo de aula. 
 Ós pendentes da ESO  se lles valorará ata un punto polas fichas de traballo de 
pendentes. 
 Como había moitos anexos, os integramos noutros apartados, deixando un no que 
incluímos a programación reducida que non había. 
 Por último no plan de traballo de 2º Bacharelato con materias de 1º non cursadas  
inclúese un modelo de exame. 
 
 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN (Curso 2014-2015) 
 
 Reformouse totalmente a programación da ESO para traballar as CCBB segundo figura 
aparte no Plan Mellora. 
 Fixemos modificacións nas distribucións temporais das materias, especialmente en 
Bacharelato. 
 Novamente se modificaron os criterios de cualificación, introducindo porcentaxes. 
 Os pendentes da ESO e Bacharelato teñen un plan de pendentes máis actualizado e con 
novas fichas de traballo 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN (Curso 2015-2016) 
 
 Debido á implantación da LOMCE  nos cursos primeiro e terceiro da Educación 
Secundaria Obrigatoria e primeiro de Bacharelato durante o presente curso académico, téñense 
que modificar o currículo, os obxectivos, os programas e as avaliacións destes cursos, e, en 
consecuencia, hai que reformar por completo a programación dos mesmos. 
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PROCEDEMENTO PARA DAR A COÑECER AS PROGRAMACIÓNS Ó ALUMNADO 
 
 
 
 Forma: utilización de un guión explicativo confeccionado pola dirección do instituto que 
contén os seguintes apartados: Presentación da materia: libro de texto, material curricular,…; 
Material necesario para o aproveitamento das clases; Contidos que se inclúen neste curso; 
Distribución da materia por avaliacións; Procedementos e instrumentos de avaliación; Criterios 
de cualificación; Obtención da nota nas avaliacións parciais; Criterios de recuperación de 
avaliacións suspensas; Obtención da cualificación final; Perda do dereito á avaliación continua e 
consecuencias e, finalmente, Abandono da materia e as súas consecuencias. 
 
Momento: Na primeira clase co grupo. 
 
Responsable: O profesor encargado da materia no grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDEMENTO PARA DAR A COÑECER AS PROGRAMACIÓNS Á COMUNIDADE 
EDUCATIVA 
 
 O departamento establece que a vía para dar coñecemento desta programación á 
comunidade educativa debe ser unicamente a través da xefatura de estudios. A xefatura deberá 
proporcionar as copias ou duplicados que estime oportunos ós solicitantes. 
 
 
 
 
 

 Para facilitar a tarefa, facemos a seguinte PROGRAMACIÓN REDUCIDA: 
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MATEMÁTICAS 2º ESO   Curso 2015/16 

 

Programa por avaliacións: 

1ª:  Estatística,  Funcións, Números enteiros, Divisibilidade e Números decimais. 

2ª:  Fraccións, Proporcionalidade, Porcentaxes, Expresións alxébricas e ecuacións. 

3ª:  Pitágoras, Semellanza, Corpos xeométricos: área e volume. 
 

 
 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Dous exames por avaliación: o 1º conta 1/3 e o segundo 2/3 e entra toda a avaliación. 
 
A cualificación dos exames contará un 85% da nota e o 15% restante será polos traballos 
complementarios.  Terase en conta catro apartados: 

 
a) As probas de control orais ou escritas. 
b) A realización de tarefas dentro ou fora da aula e a observación periódica do 

caderno para comprobar o contido do mesmo. 
c) Os exercicios y problemas que traballen as CCBB 
d)  Tamén se terá en conta a actitude do alumno ante a materia e o seu 

comportamento na aula. 
 

Aprobarase a avaliación se se obtén un 5 ou máis. 
 

  No momento en que se saiba a cualificación da terceira avaliación (no mes de 
xuño) calcularase a media aritmética das tres avaliacións. Se esta media é maior ou igual a 5 e 
cada avaliación ten un 4 ou máis, o alumno superará, sen mais, a materia e a cualificación será 
dita media aritmética redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a 
progresión observada polo alumno o longo do curso. 

 
No caso en que a media, citada no parágrafo anterior, sexa inferior a 5 puntos, ou haxa 

algunha avaliación con nota inferior ó 4 o alumno terá dereito (en datas do mes de xuño 
posteriores  ó coñecemento desa media) a realizar un exame para intentar recuperar a materia 
correspondente . A nota obtida substituirá a da avaliación pendente. Farase de novo a media 
das tres avaliacións e se se obtén un 5 ou mais e en cada avaliación un tres como mínimo entón 
aproba a materia e a súa nota será dita media redondeada a súa parte enteira por exceso ou 
defecto segundo a progresión observada polo alumno o longo do curso. 

 
 
 
 

CONTIDOS MÍNIMOS 
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Bloque 2. Números 
- Números enteiros. Operacións, Potencias con expoñente natural. Operación con potencias. 
Utilización da notación científica para representar números grandes relacionados, basicamente, 
co mundo da ciencia. 
- Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas. 
- Relación entre fraccións, decimais e porcentaxes. Uso destas relacións para elaborar 
estratexias de cálculo práctico con porcentaxes en contextos referidos á vida cotiá e ó mundo 
físico. 
- Utilización da forma de cálculo mental, escrito ou con calculadora, e da estratexia para contar 
ou estimar cantidades de acordo coa precisión esixida no resultado a a natureza dos datos. 
- Proporcionalidade directa e inversa. Análise de táboas. Razón de proporcionalidade. 
Magnitudes non proporcionais. 
- Aumentos e diminucións porcentuais. 
- Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e con outros ámbitos nos que aparezan 
relacións de proporcionalidade directa ou inversa. 
 

Bloque 3. Álxebra 

- Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. A linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar relacións en contextos diversos (vida cotiá e ámbitos socioeconómico, 
científico e físico). Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e 
regularidades. 
- Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica. 
- Significado das ecuacións e das solucións dunha ecuación. 
- Resolución de ecuacións de primeiro grao. Transformación de ecuacións noutras equivalentes. 
Interpretación da solución. 
- Utilización das ecuacións para a resolución de problemas. Resolución destes mesmo problemas 
por métodos non alxébricos: ensaio e erro dirixido. 
 
 
- Bloque 4. Xeometría 
- Figuras coa mesma forma e  distinto tamaño. A semellanza. Proporcionalidade de segmentos. 
Identificación de relación de semellanza. 
- Ampliación e redución de figuras. obtención, cando sexa posible, do factor de escala utilizado. 
Razón entre as superficies de figuras semellantes. 
- Utilización dos teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas e comprobar relacións entre 
figuras. 
- Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos e elementos característicos. 
Clasificación atendendo a distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades e 
relacións para resolver problemas do mundo físico. 
- Volumes de corpos xeométricos. Resolución de problemas que impliquen a estimación, a 
medición e o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes de obxectos do contorno inmediato. 
- Utilización de procedementos tales como a composición, descomposición, intersección, 
truncamento, dualidade, movemento, deformación ou desenvolvemento de poliedros para 
analizalos ou obter outros. 
 
Bloque 5. Funcións e gráficas 
- Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou científico, presentados de 
forma gráfica. 
- Contribución do estudo gráfico a análise dunha situación: crecemento e decrecemento. 
Continuidade e descontinuidade. Cortes cos eixes. Máximos e mínimos relativos. 
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- Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a partir 
da análise da súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de 
proporcionalidade. Aplicación a situacións reais. 
- Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores, dun 
enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 
- Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. observación e 
experimentación en casos prácticos. 
- Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción e 
interpretación de gráficas. 
 
Bloque 6. Estatística e probabilidade 
- Diferentes formas de recolleita de información. Organización de datos en táboas. Frecuencias 
absolutas e relativas, ordinarias e acumuladas. 
- Diagramas estatísticos. Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos. 
- Medidas de centralización: media, mediana e moda. Significado, estimación e cálculo, 
utilizando a calculadora cando se considere preciso. Utilización das propiedades da media para 
resolver problemas. Introdución á análise da dispersión: valores máximo e mínimo, rango ou 
percorrido. 
- Utilización da media, a mediana, a moda e o percorrido para realizar comparacións e 
valoracións. 
- Utilización da folla de cálculo para organizar os datos, realizar os cálculos e xerar os gráficos 
máis adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 4º ESO   ( OPCIÓN B )   Curso 2015/16 
 
 
 
Programación por avaliacións: 
 
 
1ª: Números reais, Polinomios, Ecuacións. 

2ª: Inecuacións, Sistemas. Funcións. 

3ª: Trigonometría. Cálculo de probabilidades 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Dous exames por avaliación: o 1º conta 1/3 e o segundo 2/3 e entra toda a avaliación. 
 
A cualificación dos exames contará un 85% da nota e o 15% restante será polos traballos 
complementarios.  Terase en conta catro apartados: 

 
a) As probas de control orais ou escritas. 
b) A realización de tarefas dentro ou fora da aula e a observación periódica do 

caderno para comprobar o contido do mesmo. 
c) Os exercicios y problemas que traballen as CCBB 
d)  Tamén se terá en conta a actitude do alumno ante a materia e o seu 

comportamento na aula. 
 

 
 Aprobarase a avaliación se obtén un 5 ou máis. 

 
 
 No momento en que se saiba a cualificación da terceira avaliación (no mes de xuño) 
calcularase a media aritmética das tres avaliacións. Se esta media é maior ou igual a 5 e cada 
avaliación ten un 4 ou máis, o alumno superará, sen mais, a materia e a cualificación será dita 
media aritmética redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión 
observada polo alumno o longo do curso. 

 
No caso en que a media, citada no parágrafo anterior, sexa inferior a 5 puntos, ou haxa 

algunha avaliación con nota inferior ó 4 o alumno terá dereito (en datas do mes de xuño 
posteriores  ó coñecemento desa media) a realizar un exame para intentar recuperar a materia 
correspondente . A nota obtida substituirá a da avaliación pendente. Farase de novo a media 
das tres avaliacións e se se obtén un 5 ou mais e en cada avaliación un tres como mínimo entón 
aproba a materia e a súa nota será dita media redondeada a súa parte enteira por exceso ou 
defecto segundo a progresión observada polo alumno o longo do curso. 
 
 
 
 
 

  CONTIDOS MÍNIMOS 

 

Bloque 2. Números 
- Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionais. Números reais. 
- Representación de números na recta real. Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes 
formas de expresar un intervalo. Valor absoluto. 
- Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación e 
aproximación adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo. 
- 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. 
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- 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 expresións que requiran a expresión de resultados en forma exacta (radical ou fraccionaria). 
- Logaritmo dun número real. Propiedades. 
 
Bloque 3. Álxebra 
- 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. 
- Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas con dúas incógnitas, utilizando, cando se considere 
necesario, medios informáticos. Resolucións de problemas cotiáns e doutras áreas de 
coñecemento mediante ecuación e sistemas. 
- Resolución por métodos alxébricos, 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 ou dúas incógnitas. Interpretación gráfica. 
Formulación e resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuacións. 
 
Bloque 4. Xeometría 
- Razóns trigonométricas. Relación 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. 
 
Bloque 5. Funcións e gráficas 
Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión 
analítica. Análise de resultados. 
- A taxa de variación medida da variación dunha función nun intervalo. Análise de distintas 
formas de crecemento a partir de táboas, gráficas e enunciados verbais. 
- Funcións definidas das a anacos. Procura e interpretación en situacións reais. 
- Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cuadrática, de proporcionalidade 
inversa, exponencial e logarítmica. Aplicación a contextos e situacións reais. Representación, 
simulación e análise gráfica, empregando as tecnoloxías da información. 
- Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 
 
Bloque 6. Probabilidade 
- Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo mostral. Utilización do vocabulario adecuado para 
describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
- Recoñecemento de fenómenos aleatorios en situacións procedentes da vida diaria e dos 
ámbitos social e científico. 
- Cálculo de probabilidades mediante a Lei de Laplace. Formulación e comprobación das 
conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos. 
- Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o 
reconto de casos e a asignación de probabilidades. Probabilidade condicionada. 
-  Cálculo de probabilidades mediante a simulación ou experimentación. 
- Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
- Utilización da probabilidade para tomar decisións fundamentadas en diferentes contextos. 
Recoñecemento e valoración das matemáticas para interpretar, describir e predicir situacións 
incertas. 
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 MATEMÁTICAS II   Curso 2015/16 

 

Programa por avaliacións: 

1ª) Límite de funcións. Continuidade. Derivada. Teoremas clásicos. Aplicacións. Primitiva dunha 

función. Integral definida. 

2ª) Sistemas de ecuacións lineais. Método de Gauss. Matrices. Determinante dunha matriz 

cadrada. Propiedades. Discusión e resolución de un SEL. 

3ª) Vectores no espazo. Espazo afín tridimensional: ángulos e incidencia entre rectas e planos. 

Espazo euclídeo tridimensional: produto escalar, vectorial e mixto 

 
 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 
Realizaranse 6 exames, 2 en cada trimestre, correspondentes ás tres avaliacións que teñen lugar 
no centro. O primeiro deles terá lugar na metade do período e no que entrará a materia 
impartida desde o comezo do mesmo ata a data da proba e o segundo realizarase ao final do 
período e abarcará a totalidade dos temas impartidos ao longo de todo o período. 
 
 O resultado de multiplicar a cualificación numérica do primeiro exame por 1/3 sumado 
co resultado de multiplicar a cualificación numérica do exame trimestral por 2/3, será a 
cualificación debida aos exames da primeira avaliación. 

 
A cualificación dos exames contará o 90% da nota e o 10% restante sairá das probas de 
control e realización de tarefas e a actitude do alumno ante a materia e o seu 
comportamento na aula 

 
 A cualificación que así resulte será a cualificación da avaliación correspondente a ese período e 
será a que o profesor leve á reunión de avaliación.  
 
 Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou 
máis puntos sobre dez. 
 
 No momento en que se saiba a cualificación da terceira avaliación (no mes de maio) 
calcularase a media aritmética das tres avaliacións. Se esta media é maior ou igual a 5 e cada 
avaliación ten un 4 ou máis, o alumno superará, sen mais, a materia e a cualificación será dita 
media aritmética redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión 
observada polo alumno o longo do curso. 

 
No caso en que a media, citada no parágrafo anterior, sexa inferior a 5 puntos, ou haxa 

algunha avaliación con nota inferior ó 4 o alumno terá dereito (en datas do mes de maio 
posteriores  ó coñecemento desa media) a realizar un exame final de toda a materia para 
intentar recuperar a materia correspondente . A nota obtida substituirá a da avaliación 
pendente. Farase de novo a media das tres avaliacións e se se obtén un 5 ou mais e en cada 
avaliación un tres como mínimo entón aproba a materia e a súa nota será dita media 
redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión observada polo 
alumno o longo do curso. 
 

CONTIDOS MÍNIMOS: Os marcados póla lexislación 
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 MATEMÁTICAS APLICADAS II   Curso 2015/16 

 

Programa por avaliacións: 

 

1ª)  Sistemas de ecuacións lineais. Conceptos. Método de Gauss. Concepto e tipo de matrices. 

Operacións. Inversa dunha matriz cadrada. SEL: discusión e resolución. Programación Lineal: 

formulación e resolución de problemas. 

 

2ª)  Funcións elementais de variable real: Límites e continuidade. A derivada. Cálculo de 

derivadas. Aplicacións das derivadas. 

 

3ª)  Sucesos aleatorios. Probabilidade. Probabilidade condicionada. Mostraxe. Distribución 

Normal. Intervalo de confianza para a media. Distribución Binomial. Intervalo de confianza para 

a proporción. Contraste de hipótese. 

 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

Realizaranse 6 exames, 2 en cada trimestre, correspondentes ás tres avaliacións que teñen lugar 
no centro. O primeiro deles terá lugar na metade do período e no que entrará a materia 
impartida desde o comezo do mesmo ata a data da proba e o segundo realizarase ao final do 
período e abarcará a totalidade dos temas impartidos ao longo de todo o período. 
 
 O resultado de multiplicar a cualificación numérica do primeiro exame por 1/3 sumado 
co resultado de multiplicar a cualificación numérica do exame trimestral por 2/3, será a 
cualificación debida aos exames da primeira avaliación. 

 
A cualificación dos exames contará o 90% da nota e o 10% restante sairá das probas de 
control 
e realización de tarefas e a actitude do alumno ante a materia e o seu comportamento na 
aula 

 
 A cualificación que así resulte será a cualificación da avaliación correspondente a ese período e 
será a que o profesor leve á reunión de avaliación.  
 
 Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou 
máis puntos sobre dez. 
 
 No momento en que se saiba a cualificación da terceira avaliación (no mes de maio) 
calcularase a media aritmética das tres avaliacións. Se esta media é maior ou igual a 5 e cada 
avaliación ten un 4 ou máis, o alumno superará, sen mais, a materia e a cualificación será dita 
media aritmética redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión 
observada polo alumno o longo do curso. 
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No caso en que a media, citada no parágrafo anterior, sexa inferior a 5 puntos, ou haxa 
algunha avaliación con nota inferior ó 4 o alumno terá dereito (en datas do mes de maio 
posteriores  ó coñecemento desa media) a realizar un exame final de toda a materia para 
intentar recuperar a materia correspondente . A nota obtida substituirá a da avaliación 
pendente. Farase de novo a media das tres avaliacións e se se obtén un 5 ou mais e en cada 
avaliación un tres como mínimo entón aproba a materia e a súa nota será dita media 
redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión observada polo 
alumno o longo do curso. 
 
 

 
CONTIDOS MÍNIMOS: Os marcados pola lexislación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS   Curso 2015/16 
 
 
 Contidos por avaliación: 
 
1ª)  Mostraxe. Estatística inferencial 
2ª)  Probabilidade condicionada. Series Temporais 
3ª)      Programación Lineal. Métodos Numéricos 
 
 
  
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  
 

Realizarase un exame por trimestre . 
 
A cualificación dos exames contará o 90% da nota e o 10% restante sairá das probas de 
control e realización de tarefas e a actitude do alumno ante a materia e o seu 
comportamento na aula. 

 
 A cualificación que así resulte será a cualificación da avaliación correspondente a ese período e 
será a que o profesor leve á reunión de avaliación.  
 
 Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou 
máis puntos sobre dez. 
 
 No momento en que se saiba a cualificación da terceira avaliación (no mes de maio) 
calcularase a media aritmética das tres avaliacións. Se esta media é maior ou igual a 5 e cada 
avaliación ten un 4 ou máis, o alumno superará, sen mais, a materia e a cualificación será dita 
media aritmética redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión 
observada polo alumno o longo do curso. 
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No caso en que a media, citada no parágrafo anterior, sexa inferior a 5 puntos, ou haxa 

algunha avaliación con nota inferior ó 4 o alumno terá dereito (en datas do mes de maio 
posteriores  ó coñecemento desa media) a realizar un exame final de toda a materia para 
intentar recuperar a materia correspondente . A nota obtida substituirá a da avaliación 
pendente. Farase de novo a media das tres avaliacións e se se obtén un 5 ou mais e en cada 
avaliación un tres como mínimo entón aproba a materia e a súa nota será dita media 
redondeada a súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a progresión observada polo 
alumno o longo do curso. 
 

 
 
CONTIDOS MÍNIMOS: Os marcados pola lexislación 
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PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN A RECLAMACIÓNS SOBRE CUALIFICACIÓNS FINAIS 
 
 Se o alumno desexa ver o exame ou exames, o profesor da materia no grupo deberá 
proceder a mostrarllos  e explicar ó alumno a corrección dos mesmos. 
 
 Se o alumno presentará unha reclamación formal, decidirá o departamento sobre a 
ratificación ou rectificación da cualificación, ouvido o profesor da materia do grupo. 
 
 
 
 

CALENDARIO E TIPO DE ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO SEGUNDO CURSO DE 
BACHARELATO DESDE O REMATE DAS CLASES HASTA AS P.A.U. 
 
 Como en todos os cursos anteriores as clases de Matemáticas II e de Matemáticas 
Aplicadas ás C. Sociais II seguen co mesmo horario hasta a data das probas de acceso á 
Universidade. Nestas clases resólvense exames das probas de acceso á universidade de cursos 
anteriores, tanto de Galicia coma de outras comunidades autónomas, e resólvense as dúbidas 
que presenten os alumnos na preparación da materia para estas probas. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN E ESTRUCTURA DA PROBA EXTRAORDINARIA PARA 
ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA 
 
 O tipo de proba para estes colectivos de alumnos está indicado no arquivo 21. 
Pendentes de Word. Enténdese que os criterios son os que figuran para as demais probas 
escritas obrigatorias, pois os exames son común ós alumnos que teñen avaliacións non 
superadas. 
 
 
 
 
 
 

COLABORACIÓN COAS MEDIDAS INSTITUCIONAIS PARA A MELLORA DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 No caso da área matemática o departamento intentará, dentro das súas posibilidades, 
colaborar (no tempo de docencia desta materia) coas medidas de carácter institucional para que 
mellore a competencia dos alumnos nesta área de coñecemento. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

 Organizarase, como en cursos pasados, o Concurso de Fotografía Matemática para o 

alumnado de ESO e 1º de Bacharelato e desenvolverase seguramente durante o 

terceiro trimestre do curso. 

 

 Contemplamos a posibilidade de organizar (como xa se fixo o pasado curso 2014/15) 

un Taller de Papiroflexia para o primeiro ciclo da ESO. 

 

 Posible participación do alumnado na nova edición do Canguro Matemático ou ben no 

Rally Matemático. 

 

 Tratarase de organizar algunha conferencia de interese para o alumnado en 

colaboración con outros departamentos do Centro (de Astronomía, de maxia e 

matemáticas, etc.) 

 

 Efectuarase unha saída a Vigo co alumnado de 1º da ESO ao Obradoiro de 

Matemáticas, IMATXINA, organizado pola Fundación Ecola Rosalía e EducaBarrié e co 

asesoramento de AGAPEMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN 
 
Lida esta programación en sesión do departamento de Matemáticas celebrada o de 

setembro de 2015 resulta aprobada por unanimidade. 
     

Pontevedra, a  de setembro de 2015 
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