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1. Introdución e contextualización. Contribución das matemáticas ao desenvolvemento das competencias clave 

Sobre a presente programación: 
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, LOMCE, establece a organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, modificando a Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE). Na LOMCE defínese o currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e 
aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. Ademais se especifica que o currículo estará integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, a 
metodoloxía, os estándares de aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación da adquisición das competencias. Tamén se define a distribución de 
competencias entre as administracións educativas, de xeito que corresponde ao Goberno do Estado o deseño do currículo básico en relación cos obxectivos, as 
competencias, os contidos, os criterios de avaliación e os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, coa idea de asegurar unha formación común en todo 
o territorio nacional. A metodoloxía empregada, o deseño da unidades didácticas, os mecanismos para avaliación de contidos, procedementos, competencias 
clave e estándares de aprendizaxe, así como a temporalización, serán o obxecto, polo tanto, da presente programación. 
No Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, establécese o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato e na Orde ECD/65/2015, de 
21 de xaneiro, descríbense as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria 
e o bacharelato. 
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, estableceu o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
No calendario de implantación derivado do novo marco normativo estableceuse que no curso escolar 2015/16 se implantarían as modificacións no currículo, a 
organización, os obxectivos, os requisitos para a obtención de certificados e títulos, os programas, a promoción e as avaliacións para os cursos primeiro e terceiro 
da ESO así como para o primeiro curso de bacharelato e no curso escolar 2016/17 as correspondentes a segundo e cuarto da ESO e a segundo de bacharelato. 
Así mesmo, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ditou o Real decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións 
relativas ao exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación 
inicial do profesorado a ás especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria. 
A Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ditou as instrucións para a implantación do 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso académico 2015/16. 
A Resolución do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ditou as instrucións para a implantación, no 
curso académico 2016/17, do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
A pandemia xerada polo COVID-19 condiciona a presente programación, facendo que haxa que contemplar distintos posibles escenarios de actuación: presencial, 
semipresencial  ou virtual. Ademais o confinamento sufrido durante o terceiro trimestre do curso anterior leva a ter que adaptala, tanto nos contidos como na 
metodoloxía e nos procedementos e modos de actuación e execución. Hai que estar preparados para os cambios que se vaian producindo así como para a 
normativa que vaia xurdindo. 
A presente programación baséase na lexislación vixente e en todas as novas normativas ditadas ata o momento. 
 
Sobre as competencias clave: 
As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte de la cidadanía como condición indispensable para 
lograr que os individuos acaden un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o 
desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento.  
Defínese competencia como «a capacidade de responder a demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas de xeito adecuado». A competencia «supón 
unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outras compoñentes sociais e de comportamento 
que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz». É un «saber facer» que se aplica a unha diversidade de contextos académicos, sociais e 
profesionais. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral; o proceso de ensino -
aprendizaxe competencial debe abordarse dende todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa. 
As competencias clave do currículo son as seguintes: 
a)  Comunicación lingüística. 
b)  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
c)  Competencia dixital. 
d)  Aprender a aprender. 
e)  Competencias sociais e cívicas. 
f)  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
g)  Conciencia e expresións culturais. 
 
Sobre a contribución das matemáticas á adquisición das competencias clave: 
A matemática é, xunto coa linguaxe, unha das maiores creacións da mente humana. A matemática é a ciencia que pretende chegar ao coñecemento por medio do 
estudo (do grego µάθηση, aprendizaxe). As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea (estudándoo, analizándoo e relacionando), reflicten a 
capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, sempre intentan aprender máis e sacar conclusións, e conteñen elementos de gran beleza, 
sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base fundamental para a adquisición de novos coñecementos en outras 
disciplinas, nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 
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Desenvolver unha competencia matemática consiste en formular, transformar e resolver problemas (a partir de situacións da vida cotiá, de outras ciencias e das 
propias matemáticas). Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a modelización e ser 
quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que 
aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as 
linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación 
e a análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento que 
permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como 
na súa futura vida profesional. E non se pode estudar matemáticas sen coñecer todo o proceso histórico da súa evolución e a súa influencia na arte e na historia.  
Por todo isto, as matemáticas contribúen notablemente ao desenvolvemento de todas as competencias clave que o alumnado debe adquirir, pois:  
- Permiten interpretar o mundo que nos rodea tanto por observación como por lectura comprensiva de textos e enunciados (CCL, CMCCT, CAA) 
- Expresan con precisión argumentos e conceptos e transforman linguaxe habitual en linguaxe matemática (CCL, CMCCT) 
- Buscan resolver problemas e ter iniciativa, aprendendo a comunicar os resultados obtidos (CCL, CMCCT, CAA, CSIEE) 
- Desenvolven tanto o traballo individual como en equipo (CCL, CMCCT, CAA, CSC, CSIEE) 
- Establecen un plan de traballo en constante revisión e permiten a discusión e o debate (CCL, CMCCT CSC, CAA, CSIEE) 
- Axudan a organizar a mente (CAA) 
- Son igualitarias, pois a competencia matemática non entende de sexos nin etnias (CSC) 
- Permiten ir máis aló, buscando xeneralidades e modelos que poder ser empregados en outras situacións similares (CAA) 
- Cada vez máis, empregan tecnoloxías dixitais e da información, ademais de instrumentos de cálculo e programas informáticos (CD).  
- A matemática foi evolucionando ao longo da historia da humanidade; coñecer esta historia é coñecer a historia do pensamento humano, da filosofía, da arte, da 
enxeñería, da tecnoloxía... (CCEC) 
 
Sobre o currículo: 
O currículo de Matemáticas está organizado dun xeito xeral en cinco bloques:  
- Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
- Bloque 2: Números e álxebra 
- Bloque 3: Xeometría 
- Bloque 4: Funcións 
- Bloque 5: Estatística e probabilidade 
 
Todos eles teñen a mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada 
ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole. Pero o currículo non debe verse como un conxunto de bloques 
independentes. É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. 
Esta globalidade é salientable no que afecta ao Bloque 1: "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en 
primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos 
outros bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel 
establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A 
habilidade de formular, interpretar e resolver problemas e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, 
indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais 
ao problema investigado; os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e 
procurando solucións transferibles ou xeneralizables.  
Pola situación especial que estamos a vivir, polas deficiencias e carencias acumuladas no confinamento de curso anterior e polos posibles confinamentos deste, o 
currículo deberá ser adaptado rebaixando tal vez a intensidade e profundidade dos contidos impartidos pero nunca uns obxectivos mínimos a acadar en todos e 
cada un dos bloques mencionados. 
 
Sobre a metodoloxía: 
Para potenciar a motivación da aprendizaxe destas competencias empregarase unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe 
cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis achegando ou incorporando ideas, asumindo responsabilidades e aceptando erros; unha 
metodoloxía baseada en actividades e en proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que permitirá fortalecer a autonomía persoal e 
o traballo en equipo, entre outras habilidades. 
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben 
adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante 
situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos 
naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Por isto é preciso adoptar estratexias didácticas e metodolóxicas na 
intervención educativa.  
Ademais das decisións organizativas sobre espazos, materiais e tempos, os criterios de selección e utilización dos recursos didácticos, os criterios para determinar 
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os agrupamentos dos alumnos, etc., hai uns principios de intervención didáctica que deben ser seguidos: 
  1.  Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado facendo unha avaliación inicial e ter en conta os informes de cursos anteriores de cada alumno. 
  2.  Asegurar a construción de aprendizaxes significativas. 
  3.  Facer que o alumnado constrúa aprendizaxes significativas por si mesmo. 
  4.  Facer que o alumnado modifique progresando os seus esquemas de coñecemento. 
  5.  Incrementar a actividade manipulativa e mental do alumnado. 
  6.  Facer que o alumnado se interese pola materia a tratar, contextualizándoa historicamente e atopando aplicacións e utilidades na sociedade actual. 
Todos estes principios psicopedagóxicos xiran en torno á idea de que o/as alumno/as realicen aprendizaxes significativas e funcionais poñendo interese no que 
fan. Por iso, cando se formula como ensinar na ESO, débese adoptar unha metodoloxía que asegure que as aprendizaxes sexan verdadeiramente significativas. 
Para iso deben terse en conta os seguintes criterios: 
-  O contido debe ser potencialmente significativo, tanto dende o punto de vista da estrutura lóxica da materia como no que concirne á estrutura psicolóxica do 
alumnado. 
- O proceso de ensino-aprendizaxe debe conectar coas necesidades, intereses, capacidades e experiencias da vida cotiá dos alumnos e as alumnas. Neste 
sentido, a información que recibe o alumno ha de ser lóxica, comprensible e útil. 
-  Deben potenciarse as relacións entre as aprendizaxes previas e as novas. 
- Os alumnos e as alumnas deben ter unha actitude favorable para aprender significativamente. Así pois, han de estar motivados. 
- As interaccións de profesorado e alumnado e de alumnos con alumnos facilitan a construción de aprendizaxes significativas. Ao mesmo tempo, favorecen os 
procesos de socialización entre os alumnos e as alumnas. 
-  É importante que os se agrupen en torno a núcleos de interese para o alumnado e que se aborden dende ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 
A matemática debe dar unha forma de entender o mundo que nos rodea e debe axudar a organizar a mente. Os seus contidos non están “perfectamente 
delimitados” senón que se solapan e complementan para formar un todo e abranguen todas as facetas do coñecemento humano. Para chegar a unha comprensión 
global hai que ir dando pequenos pasos que permitan poñer orde ós conceptos e estruturas mentais, afianzando e incrementando contidos sobre os preexistentes. 
Non se poden separar uns contidos de outros á hora de traballar. Non se entende, por exemplo o concepto de número sen a teoría da medida e, dende logo, sen a 
medición da terra (xeometría). Tampouco se pode separar o cálculo da resolución de problemas, pois esa é a súa principal aplicación.  
A competencia matemática é unha capacidade na que interveñen múltiples factores: coñecementos específicos da materia, formas de pensamento, hábitos, 
destrezas, actitudes, etc. Todos eles están intimamente mesturados e enlazados de modo que, lonxe de ser independentes, a consecución de cada un é 
concomitante coa dos demais. A finalidade fundamental do ensino das matemáticas é o desenvolvemento da facultade de razoamento e de abstracción. 
Propúgnase unha aprendizaxe constructivista: quen aprende faino construíndo sobre o que xa domina. Para iso, cada novo elemento de aprendizaxe debe 
engrenar, tanto polo seu grao de dificultade como pola súa oportunidade, có nivel de coñecementos do que aprende. Neste proxecto pretendemos integrar niveis 
de partida sinxelos, moi alcanzables para a práctica totalidade do alumnado, cunha secuencia de dificultade que permita encamiñar aos alumnos e ás alumnas 
máis destacados e con alto interese pola cienciaata actividades que lles supoñan verdadeiros retos.  En canto á metodoloxía didáctica, haberá que atopar a máis 
adecuada en cada momento para poder adaptarse a cada grupo de alumnos e así facer rendibles ao máximo os recursos dispoñibles. 
A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva adquirindo rigor matemático a medida que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar 
destrezas numéricas e de cálculo básicas e o desenvolvemento de competencias xeométricas e estatísticas, así como estratexias que permitan enfrontarse a 
situacións da vida cotiá; e debemos conseguir pouco a pouco que o alumnado acabe expresándose oral, escrita e graficamente cun vocabulario específico de 
termos e notacións matemáticas. 
Por outra banda, a resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas. 
Así mesmo, é tamén importante a proposta de traballos en grupo con problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión dos alumnos, xa que isto permite 
desenvolver estratexias de defensa dos propios argumentos fronte aos dos demais e seleccionar a resposta máis axeitada para a situación problemática 
formulada. 
Tamén é importante fomentar o gusto pola matemática; para iso empregaranse estratexias como: xogos, lecturas, participación en concursos, visitas á Feira 
Matemática e ao día da Ciencia na Rúa, grupos de axuda entre alumnos, fomento da participación en eventos matemáticos, etc. 
Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue 
cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na 
adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en 
desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e 
dos problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. Dende o primeiro curso da ESO iranse introducindo 
demostracións sinxelas para potenciar a comprensión e o pensamento lóxico - matemático. 
Neste curso a metodoloxía deberá ser adaptada segundoos posibles escenarios de actuación: presencial, semipresencial e/ou virtual. Traballarase moito con 
medios telemáticos, tanto para a transferencia de informacióncomo para a resolución e corrección de exercicios, consulta de dúbidas, etc. 
 
Sobre os contidos transversais: 
Os contidos transversais e a educación en valores vai implícita na actuación día a día, nas relacións interpersoais (alumnado/ alumnado e alumnado/profesorado), 
nos proxectos didácticos, nos  libros de lectura e nas tarefas diarias propostas. É fundamental o respecto mutuo ás persoas, ideoloxías, crenzas, etc. 
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Sobre a avaliación: 
A avaliación é unha actividade imprescindible nas tarefas docentes. Toda acción educativa debe ir acompañada dun proceso que valore e introduza propostas de 
mellora, e que guíe e informe aos participantes (profesorado, alumnado, pais...) sobre o desenvolvemento dos procesos educativos e das súas posibles 
modificacións, para conseguir con éxito os obxectivos que se propoñen. 
Na avaliación imos ter en conta: os coñecementos adquiridos; os procedementos e destrezas empregados; as actitudes e valores de cara ao estudo, ao 
comportamento, ao traballo, ao respecto polos demais. Todo isto nos dará o grao de competencias clave(de tipo lingüístico, científico-tecnolóxico, dixital, STEM, 
cívico-social, emprendedor, cultural e capacidade de aprendizaxe) desenvolvidas. 
Polo que respecta á avaliación dos contidos, debe ser continua sobre todo nos primeiros cursos da ESO. A materia de matemáticas, como xa se comentou, non se 
pode contemplar en compartimentos estancos e ademais é de contidos progresivos, así pois en cada avaliación poderá ser necesario botar man de conceptos 
estudados previamente, incluso en cursos anteriores. O alumnado debe ter presente, cando o precise, o estudado con anterioridade. Esta é quizais a maior 
dificultade do estudo das matemáticas. Por esta razón vanse repasando contidos previos constantemente e interrelacionando uns con outros. 
A avaliación tamén debe ser  integradora e formativa, tratando de corrixir os erros que se produzan. 
Polo que e respecta á actitude e valores:  
- O respecto mutuo é un elemento clave na educación e formación do individuo de cara a súa posición na sociedade. Non se consentirán faltas de respecto entre 
alumno - profesor nin entre os/as alumnos/as. 
- A asistencia a clase, sempre que sexa posible e estea establecida, é obrigatoria, debéndose tomar medidas no caso de ausencias non xustificadas.  
- Tamén será obrigatorio dispor do material requirido (libro de texto, caderno, lapis, instrumental de debuxo, calculadora...). O material debería ser facilitado 
polaadministración de ter o alumno problemas para adquirilo. 
- Pero ademais, de darse a circunstancia de terse que impartir docencia virtual ou semipresencial, o alumnado deberá dispoñer das ferramentas necesarias para 
esta eventualidade: móbil e/ou ordenador ou tableta, con acceso a internet e, de ser posible, con cámara (sobre todo nos exames podería ser esixida). As 
Administracións correspondentes (Autonómicas e Locais) deberán velar para que a Educación sexa Igualitaria e Inclusiva, corrixindo os problemas xerados pola 
marxinalidade e exclusión social e garantindo o dereito de todos en igualdade de condicións. 
 
Sobre o alumnado do IES Urbano Lugrís de A Coruña: 
O Instituto Urbano Lugrís de A Coruña é urbano, de barrio, cun alto índice de inmigración. Entre o alumnado preséntase unha grande riqueza étnica e cultural. Esta 
diferenza de niveis e cultural entre o/as rapaces/zas que acceden as nosas aulas supón moitas adaptacións específicas individualizadas do currículo. 
A todo isto hai que engadir que a Educación Secundaria Obrigatoria coincide cun dos períodos máis críticos do desenvolvemento persoal: a adolescencia, unha 
experiencia complexa, chea de importantes cambios físicos, persoais e sociais, cuxo torrente de cambios inflúe de xeito notable no carácter, no comportamento e, 
por suposto, no rendemento escolar. 
Os trazos que definen a personalidade nesta etapa dos nosos adolescentes poderíamos resumilos nos seguintes puntos: 
  -  Aceleración do desenvolvemento físico 
    A puberdade maniféstase con fortes e imparables cambios físicos: aumentan a estatura e o peso, cambian a voz, teñen lugar importantes cambios nos órganos 
sexuais, aparece peluxe corporal e facial, desenvólvense os seos... Rapaces e rapazas viven este proceso preocupados pola súa imaxe, o que afecta, en 
ocasións, á súa autoestima. Ademais cada neno e cada nena posúen unhas pautas e un ritmo individual de crecemento, determinado entre outras cousas polo seu 
ámbito sociocultural, que marca ás veces enormes diferenzas nun mesmo nivel de desenvolvemento. 
  -  Conflitos emocionais, egocentrismo e inseguridade  
    Non é doado abandonar definitivamente a infancia; ao adolescente encantaríalle ser maior, pero asústano e desconcértano os rápidos cambios que 
experimenta. Non é estraño, polo tanto, que se produzan irregularidades no seu temperamento ou que experimente fortes emocións e sentimentos; todo iso, 
ademais, vivido xeralmente cun marcado egocentrismo.  
-   Desenvolvemento das capacidades intelectuais e cognitivas 
   Co inicio da puberdade, comeza a espertar o pensamento abstracto ou formal, é dicir, desenvólvese a capacidade para empezar a pensar de forma máis 
científica e reflexiva. Rapazas e rapaces serán cada vez máis capaces de realizar actividades que impliquen procesos de argumentación, formulación e 
comprobación de hipóteses e resolución de problemas, sempre que poñan interese. 
-  Cambios nas relacións sociais 
    Neste período prodúcese unha progresiva emancipación do ámbito familiar e aparece con forza o sentido da amizade e do grupo. Os adolescentes comezarán a 
compartir, con maior intensidade, metas, intereses e valores comúns. É o momento en que igualan a súa forma de vestir, as formas de expresión, os gustos 
musicais... e empezan a mostrar interese polo sexo. Cada vez máis  as redes sociais centran por completo a súa atención, facendo que calquera outra 
consideración pase a un segundo plano. Aumenta a dispersión  e diminúe ostensiblemente o tempo dedicado ó estudo e ó traballo. 
-  Diversidade de razas, culturas e linguas na aula e no entorno 
Nos últimos anos medrou notablemente a diversidade cultural na aula. Este elemento enriquecedor fai tamén que haxa multitude de niveis de coñecemento e de 
intereses por parte do alumnado. Non se pode seguir un mesmo ritmo de traballo con todo o alumnado que está na aula.  
A finalidade da Educación Secundaria é transmitir aos alumno/as os elementos básicos da cultura (aquí hai moitas culturas), especialmente nos seus aspectos 
humanístico, científico e tecnolóxico, afianzar neles hábitos de estudo e traballo que favorezan a aprendizaxe autónoma e o desenvolvemento das súas 
capacidades, formalos para que asuman os seus deberes e exerzan os seus dereitos, educalos no respecto aos demais, ás outras culturas e ao medio ambiente, e 
preparalos para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral con responsabilidade social. Un enorme reto dada a diversidade existente 
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nas aulas. Os métodos para a Educación Secundaria deberán adaptarse ás características dos alumnos, favorecer a capacidade para aprender por si mesmos, 
para traballar en equipo e resolver problemas. Pero a enorme diversidade dificulta a realización do traballo individualizado que moito deste alumnado require. 
Ademais hai que engadir que se presenta un certo grao de absentismo por parte de certos sectores de poboación.Todas estas cuestións fan que sexan poucos os 
alumnos do nosoinstituto que chegan ao bacharelato. 
 
Sobre a atención a diversidade: 
Como xa se comentou no IES Urbano Lugrís a diversidade é patente. Hai que atender non só alumnos con dificultades específicas (e xa dixemos que fai falta 
moito apoio) senón aos que queren rematar con éxito a súa formación de tipo superior. As medidas que se podan tomar dependerán, en grande medida,  da 
dispoñibilidade de recursos humanos. En Matemáticas trabállase moito con libros, fichas e caderniños específicos e individualizados para os alumnos con 
dificultades especiais, pero tamén con medios tecnolóxicos. 

2. Distribución de materias entre os membros do departamento e materiais didácticos 

MATERIA CURSO Nº HORAS 
SEMANAIS POR 
GRUPO 

DOCENTE LINGUA NA QUE 
SE IMPARTE 

Matemáticas 2º ESO 2º ESO A 5 María Elena Segade Pampín Castelá  

Matemáticas 2º ESO 2º ESO B 5  María Elena Segade Pampín Castelá  

Reforzo de Matemáticas 2º ESO 2º ESO A 1 Mª del Rosario Valiña Miñones Castelá 

Reforzo de Matemáticas 2º ESO 2º ESO B 1 Miguel Ángel García Álvarez Castelá 

Reforzo 2º ESO Exención Francés 2º ESO A-B 2 María Díaz Díaz Castelá 

Matemáticas 4º ESO académicas 4º ESO A 4 María Díaz Díaz Castelá  

Matemáticas 4º ESO aplicadas 4º ESO B 4 Miguel Ángel García Álvarez Castelá  

Matemáticas II 2º BACHARELATO A 4 Miguel Ángel García Álvarez Castelá  

Matemáticas Aplicadas as CC.SS. II 2º BACHARELATO A 4 Mª del Rosario Valiña Miñones Castelá  

 

MATERIAIS E RECURSOS DO DEPARTAMENTO 

- Material manipulativo: Dominós, figuras xeométricas, mecanos, elementos de montaxe, corpos xeométricos, material de debuxo, xogos... 
- Material de cálculo: 8 calculadoras científicas,2 calculadorasprogramables. 
- Material informático: 1 ordenador de sobremesa; 2 ordenadores para Edixgal, 1 ordenador portátil, DVDS e CD-ROMS e vídeos en xeral. 
- Libros de texto, consulta e de lectura.  
- Caderniños e material fotocopiable. 
- Recursos virtuais: aula virtual, videoconferencias, Abalar móbil, correo electrónico, materiais na web, etc. 
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3. Elementos prescriptivos do currículo 
OBXECTIVOS 

OBXECTIVOS DA ESO OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

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

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 
da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar 
de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre 
homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, 
e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 
especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua 
galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas 
estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 
contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 
factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, 
e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da 
seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 
Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 
mundo globalizado. 
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4. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento da materia, xunto coa 
secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha 

Como xa se comentara a materia de matemáticas está estruturada en bloques de contido. Iremos analizando cada un deles nos distintos niveis e materias. 

 

MATERIAS BLOQUES DE CONTIDOS 

MATEMÁTICAS 2º ESO 
MATEMÁTICAS 4º ESO ORIENTADAS ÁS CC. ACADÉMICAS 
MATEMÁTICAS 4º ESO ORIENTADAS ÁS CC. APLICADAS 
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS. I (1º BACHARELATO)  
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS. II (2º BACHARELATO) 

EN XERAL:  
- Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
- Bloque 2: Números e álxebra 
- Bloque 3: Xeometría 
- Bloque 4: Funcións 
- Bloque 5: Estatística e probabilidade 
NAS MATEMÁTICAS APLICADAS DE BACHARELATO: 
- Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
- Bloque 2: Números e álxebra 
- Bloque 3: Funcións 
- Bloque 4: Estatística e probabilidade 

 

• Bloque 1 é incluído en todos os cursos e materias como Tema 0:Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. Obxectivos específicos e 
desenvolvemento das competencias clave. Nel xa se explica que todas as competencias clave son desenvolvidas na materia de matemáticas en tódolos los 
temas, tanto no xeito de ser presentados como no de ser  traballados. 
As competencias clave a desenvolver son as seguintes: 

§ Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
§ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.(CMCCT) 
§ Competencia dixital.(CD) 
§ Competencia en aprender a aprender.(CAA) 
§ Competencias sociais e cívicas.(CSC) 
§ Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor.(CSIEE) 
§ Competencia en conciencia e expresións culturais.(CCEC) 

 
Este bloque estará presente ao longo de todo o curso tanto no desenvolvemento dos contidos como na exposición dos temas, na elección de exercicios e 
problemas, nos procedementos, na metodoloxía e nas actitudes. 
 
 
• Os restantes Bloques están divididos en unidades didácticas, nas cales aparecen: 

§ Os contidos (ditados polo currículo oficial). 
§ A descrición e desenvolvemento da U.D. paso a paso. 
§ Os estándares de aprendizaxe avaliables. 
§ A temporalización. Neste apartado aparece o número de días lectivos propostos, a priori, para traballar a Unidade Didáctica.Pero o tipo de alumnado, a 

situación actual ou calquera circunstancia imprevista botaría por terra todo o calendario. Ao longo do curso, e segundo as circunstancias, esta planificación 
podería ir sendo modificada. 
Tamén aparece nesta columna o tema ata o que hai que chegar en cada avaliación ou parcial. Por ser a avaliación continua, ademais das unidades 
impartidas en cada trimestre todos os contidos anteriormente estudados poderán ser obxecto de avaliación ou aparecer como contidos transversais (por 
exemplo na resolución de problemas). Xa dixemos que, nas matemáticas, non se contemplan contidos estancos senón que todosos temas 
estáninterrelacionados.  
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4.1 Matemáticas 2º ESO 

Introdución 

No segundo curso da ESO vanse completar e ampliar os conceptos estudados en primeiro. Este curso, polas características especiais do anterior, haberá que 
comezar os temas, sobre todo a partir da metade do curso, dun xeito máis básico. Algúns temas serán novos para eles/as pois o curso anterior non puideron ser 
impartidos polo confinamento. 

Seguirase a traballar no cálculo mental e na resolución de problemas. Deberán ser críticos coas solucións e analizar o proceso empregado para chegar a elas. 
Continuarán a traballar en proxectos nos que terán que tomar decisións e facer exposicións razoadas e lerán algún libro. Tamén collerán soltura nas operacións e 
resolverán xa ecuacións de segundo grao. Farase fincapé no estudo da xeometría, da estatística e da probabilidade pois o curso pasado quedou sen impartir. 
Seguirán facendo demostracións sinxelas xa que é importante saber o porqué.  

A UD 0 estará presente ao longo do curso nas materias traballadas, na exposición dos temas, nos procedementos, na metodoloxía e nas actitudes. 
NOTA: O número de días de cada tema fai referencia aos días lectivos correspondentes. Calquera circunstancia imprevista botaría por terra todo o calendario. 

Os primeiros temas son de repaso e deberán ir dun xeito áxil pois hai que dar tempo para a parte final do temario que o curso pasado non se puido impartir. 

Neste nivel non está aínda permitido o uso da calculadora nos exames pero si será empregada na clase como instrumento didáctico e de comprobación.  

 

CONTIDOS UD TÍTULO DESCRICIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

§ Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas. 
§ Estratexias e procedementos postos 
en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, resolución 
de subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
§ Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, 
procura de outras formas de resolución, 
etc. 
§ Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en 
equipo. Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 
§ Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 
§ Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 
§ Utilización de medios tecnolóxicos 

0 Procesos, métodos 
e actitudes en 
matemáticas. 
Obxectivos 
específicos e 
desenvolvemento 
das competencias 
clave.  
 
 
 

-Este bloque está presente en 
tódalas unidades didácticas pois 
fai referencia ao modo de traballar 
as matemáticas. 
-Fai referencia aos procedementos 
empregados polo alumnado tanto 
no seu método de estudo como na 
súa perseveranza e os 
mecanismos empregados á hora 
de facer exercicios e na resolución 
de problemas. 
-Trátase do xeito de traballar tanto 
individualmente como en equipo, 
busca de información, formulación 
e resolución de problemas, 
presentación de resultados, 
actitude fronte aos problemas e 
dificultades, etc.  

- Coñece os contidos da materia e os 
aplica na resolución de exercicios e 
problemas. 
- Emprega unha linguaxe axeitada. 
- Na resolución de problema, fai 
esquemas, organiza datos, distingue 
entre datos e incógnitas, formula os 
problemas coa linguaxe matemática 
axeitada, expresa as solucións 
adecuadamente, comproba as 
solucións e analiza se poden ser 
correctas, reflexiona sobre os 
resultados e asigna as unidades 
correctas. 
- Busca problemas similares, resolve 
subproblemas, comeza por casos 
particulares, procura regularidades e 
leis... 
-Na planificación dos problemas é 
coidadoso/a e ordenado/a buscando a 
comprensión do enunciado e do que se 
pide e hai que procurar. 
- Formula proxectos e fai investigacións 
matemáticas nos distintos campos da 
materia. Elabora informes e é quen de 
expoñelos con claridade e defendendo 
as súas propostas. 
- Matematiza e modeliza en contextos 
de realidade e en contextos 
matemáticos. 
- Realiza as súas tarefas (na clase e en 
casa), tanto as que son de xeito 
individual como en equipo. 
- Investiga e emprega os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos para 

Ao longo de 
todo o 
curso 
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no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e organización 
de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos levados 
a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 
§ Contextualización histórica. A 
evolución do pensamento e da 
matemática. Aportación das distintas 
civilizacións. A situación actual.  
§ As matemáticas na nosa vida. 
§ Relación da Matemática con outras 
ciencias: Tecnoloxía, Física, Química, 
Bioloxía, Ecoloxía e Medio Ambiente, 
Enxeñerías, Ciencias Sociais... 

realizar as tarefas e os traballos ou 
proxectos. 
- Ten confianza nas súas capacidades 
para afrontar os problemas e trata de 
aprender  dos seus erros e de superar 
as dificultades. 

§ Contextualización histórica e 
evolución do coñecemento matemático. 
§ Números naturais e operacións 
(suma, resta, multiplicación, división, 
potencia e raíces cadradas). 
§ Xerarquía das operacións. 
§ Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, para 
o cálculo aproximado e para o cálculo 
con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 
§ Revisión das operacións e 
comprobación dos resultados. 
§ Potencias de base 10. Utilización da 
notación científica para representar 
números grandes e moi pequenos 
§ Divisibilidade dos números naturais: 
criterios de divisibilidade. 
§ Números primos e compostos. 
Descomposición dun número en 
factores. Descomposición en factores 
primos. 
§ Múltiplos e divisores comúns a 

1 Números naturais; 
divisibilidade 

- Escritura dos números nun 
sistema posicional-aditivo: O 
sistema decimal,  o sistema binario 
e o sistema sesaxesimal. Outros 
sistemas de numeración 
empregados ao longo da historia. 
- Os números naturais: cardinais e 
ordinais. O número 0.O conxunto 
N dos números naturais. A relación 
de pertenza (Î).  
- Operacións combinadas con 
números naturais. Prioridade das 
operacións. Propiedades. Uso das 
parénteses.Propiedades das 
potencias. 
- A división exacta. Múltiplos e 
divisores dun número. Números 
primos e compostos. Criba de 
Eratóstenes para a obtención de 
números primos. Descomposición  
dun número en factores primos: 
criterios de divisibilidade.  
- Máximo común divisor e mínimo 
común múltiplo de dous ou máis 

- Entende a escritura posicional-aditiva 
do noso sistema de numeración e 
entende que poden existir outros 
sistemas, posicionais ou non. 
- Recoñece os números naturais e o 
conxunto que forman. Emprega 
correctamente o símboloÎ. 
- Coñece as propiedades da suma e do 
produto de números naturais e sabe 
quitar parénteses en operacións 
combinadas.  
- Domina as táboas de multiplicar e 
descompón mentalmente en factores 
primos números menores que 100. 
- Coñece e diferenza os conceptos de 
múltiplo e divisor. 
- Sabe calcular todos os divisores 
naturais dun número natural e entende 
que ten infinitos múltiplos. 
- Coñece regras de divisibilidade. 
- Distingue números primos e sabe 
descompoñer un numero en factores 
primos.Fai a criba de Eratóstenes para 
construír unha táboa de números 

Do 12 ao 
27de 
setembro 
(9 días) 
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varios números. Máximo común divisor 
e mínimo común múltiplo de dous ou 
máis números naturais. 
§ Planificación e expresión verbal cun 
uso adecuado da linguaxe matemática. 
§ Estratexias para resolución de 
problemas.Expresión dos resultados. 
§ Confianza nas propias capacidades. 

números. primos.  
- Sabe buscar múltiplos e divisores 
comúns a dous ou máis números. Sabe 
calcular o máximo común divisor e o 
mínimo común múltiplo de dous ou 
máis números pola súa 
descomposición en factores primos. 
- Resolve problemas de divisibilidade. 

§ Números negativos: significado e 
utilización en contextos reais. 
§ Números enteiros: representación, 
ordenación na recta numérica e 
operacións. Operacións con 
calculadora. 
§ Potencias de números enteiros con 
expoñente natural: operacións. 
§ Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e obtención de 
raíces aproximadas. 
§ Xerarquía das operacións. 
§ Estratexias para a resolución de 
problemas. 

2 Números enteiros - A resta non natural de números 
naturais: números negativos. 
- O conxuntoZ dos números 
enteiros. Ordenación de números 
enteiros. Subconxuntos; a relación 
de inclusión (Ì) 
- Suma e resta de números 
enteiros. 
- Multiplicación e división. 
- Potencias de números enteiros. 
O problema das raíces cadradas 
de números negativos. 
- Operacións combinadas (con ou 
sen parénteses) 
- Resolución de problemas con 
números enteiros. 
 

- Coñece o conxuntodos números 
enteiros entendendo algunhas das 
súas utilidades; sabe representar ditos 
números na recta real e é quen de 
ordenalos. Recoñece o conxunto dos 
números naturais como subconxunto 
do dos enteiros. Emprega 
correctamente os símbolos Î e Ì. 
- Fai sumas e restas consecutivas de 
números naturais con resultado 
negativo, cero ou positivo. Fai o cálculo 
mentalmente sumando e restando 
consecutivamente números menores 
que 10. 
- Calcula o valor absoluto dun número 
enteiro. 
- Calcula o oposto dun número enteiro. 
- Sabe aplicar a regra de signos 
consecutivos para quitar parénteses. 
- Sabe sumar números enteiros 
aplicando previamente a regra dos 
signos consecutivos para quitar 
parénteses. 
- Sabe restar números enteiros 
aplicando a regra de signos 
consecutivos ou como suma do oposto. 
- Sabe multiplicar e dividir números 
enteiros. 
- Fai potencias con expoñente natural 
de números. Coñece e aplica as 
propiedades . 
- Fai operacións combinadas 
respectando a prioridade de 
operacións. 
- Sabe quitar parénteses aplicando a 
propiedade distributiva do produto 
respecto á suma. 
- Entende o concepto de raíz e analiza 
as posibilidades de extracción de 
raíces cadradas de números enteiros 
dando tódalas solucións. 
- Entende os problemas que teñen as 
raíces de índice par de números 
negativos. 
- Emprega a calculadora para 
comprobar as operacións con números 
enteiros facendo bo uso das 

Do 28 de 
setembroao 
13 de 
outubro 
(9 días) 
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parénteses. 
- Entende que hai problemas nos que 
debe empregar números negativos e é 
quen de resolvelos. 

§ Números decimais: representación e 
ordenación. 
§ Operacións con números decimais. 
§ Operacións coa unidade seguida e 
precedida de ceros. 
§ Operacións combinadas: xerarquía. 
§ Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e obtención de 
raíces aproximadas. 
§ Uso da calculadora. 
§ Fraccións en ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. Comparación 
de fraccións. Representación e 
ordenación. 
§ Relación entre fraccións e decimais. 
Conversión.  
§ Aproximacións. Estudo do erro. 
§ Uso da notación científica para 
expresar números moi grandes. 
§ Números racionais. 
§ Planificación e expresión verbal cun 
uso adecuado da linguaxe matemática. 
§ Estratexias para resolución de 
problemas e confianza nas propias 
capacidades. 
§ Expresión dos resultados. 
§ Aproximacións de números decimais 
a unha determinada orde. Erro 
cometido nunha aproximación. 
§ Operacións con fraccións. Xerarquía 
das operacións. Propiedades das 
operacións. 
§ Potencias con expoñente natural. 
Propiedades. 
§ Raíces cadradas.  
§ Notación científica para números 
moi pequenos. 
§ Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, para 
o cálculo aproximado e para o cálculo 
con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 
§ Resolución de problemas: 
estratexias, actitudes, presentación de 
resultados, unidades, comprobacións, 
valoracións, aproximacións, 
estimacións, etc. 
§ Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, para 

3 O número racional: 
forma decimal e 
fraccionaria 

- Números decimais. Valor das 
cifras segundo o lugar que ocupan. 
Representación e ordenación de 
números decimais.Aproximación a 
unha determinada orde dun 
número decimal: truncamento e 
redondeo. Erro cometido. 
- Operacións con números 
decimais: suma, resta, 
multiplicación, división, potencia de 
expoñente natural e raíz cadrada. 
Operacións combinadas. Uso da 
calculadora. 
- Fraccións. Fraccións propias e 
impropias.Fraccións equivalentes. 
Simplificación  de fraccións. 
Representante irredutible.  
- Amplificación de fraccións. 
Redución de fraccións a 
denominador común. 
- Fraccións e decimais: fracción 
xeratriz. 
- Clasificación dos números 
segundo a súa expresión decimal. 
Distinción dos que teñen fracción 
xeratriz e os que non; caso das 
raíces non exactas.O número 
racional. 
- Oposto e inverso dun número 
racional. 
- Operacións con fraccións: 
Sumas, restas, multiplicacións e 
divisións. Fracción dunha fracción. 
- Problemas con fraccións.  
-Potencias de fraccións. 
Propiedades.Potencias de 
expoñente negativo. 
- Expresión de números moi 
grandes en notación científica, con 
potencias de 10 de expoñente 
positivo.Expresión de números moi 
pequenos en notación científica, 
con potencias de 10 de expoñente 
negativo. 

-Coñece o valor posicional das cifras 
dun número decimal e sabe ler 
números decimais exactos ata a 
millonésima. Descompón números 
decimais en función do valor das súas 
cifras polo lugar que ocupan. 
- Representa na recta e ordena 
números decimais. 
- Sabe atopar números decimais 
comprendidos entre outros dous dados. 
- Fai aproximacións por truncamento e 
redondeo e sabe calcular o erro 
absoluto cometido en ambos casos. 
- Ten soltura nas operacións con 
números decimais, especialmente coas 
multiplicacións e divisións pola unidade 
seguida ou precedida de ceros. 
- Sabe manexar a calculadora para 
facer operacións con decimais, 
interpretando os resultados. 
- Obtén fraccións da unidade dun xeito 
gráfico. Así mesmo, obténoutras 
fraccións propias e tamén fraccións 
impropias. 
- Entende que hai fraccións diferentes 
que supoñen a mesma medida. 
- Sabe calcular fraccións equivalentes 
(por amplificación ou por simplificación) 
- Compara fraccións por redución a 
denominador común ou facendo a 
división. 
- Asocia fraccións a determinado tipo 
de números decimais  , distinguindo e 
clasificando estes, e calcula fraccións 
xeratrices de números decimais. 
- Coñece e clasifica os números 
decimais segundo a súa expresión 
decimal, finita ou infinita, con período 
ou sen el, con fracción xeratriz ou non. 
- Identifica os números racionais 
diferenciándoos dos irracionais. 
- Calcula opostos e inversos de 
números racionais. 
- Fai operacións con fraccións, 
quitando parénteses, respectando 
prioridades de operacións, coñecendo 
propiedades e poñendo denominador 
común cando é preciso. 
- Simplifica os resultados das 
operacións con fraccións. 
- Calcula a fracción inversa doutra 

Do 14 de 
outubro ao 
8de 
novembro 
(13 días) 
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o cálculo aproximado e para o cálculo 
con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

dada. 
- Coñece o significado dos expoñentes 
negativos. 
- Resolve problemas con fraccións e 
con decimais, dando o resultado do 
modo máis axeitado. 
- Escribe números moi grandes ou moi 
pequenos en notación científica. 

§ Cálculos con porcentaxes (mental, 
manual e con calculadora). Aumentos e 
diminucións porcentuais. 
§ Razón, proporción e taxa. Taxa 
unitaria. Factores de conversión. 
Magnitudes directa e inversamente 
proporcionais. Constante de 
proporcionalidade directa ou inversa. 
§ Resolución de problemas nos que 
interveña a proporcionalidade directa 
ou inversa ou variacións porcentuais. 
Repartición directa e inversamente 
proporcionais. Regras de tres simples e 
compostas. 
 

4 Proporcionalidade 
numérica e 
porcentaxes. 
Aritmética 
mercantil 

- Ampliación do concepto de 
fracción: Ademais de como parte 
dun todo, como número e como 
división indicada, a fracción como 
relación (razón) entre dúas 
cantidades. 
- Razón e proporción. Propiedades 
das proporcións. 
- Magnitudes. Medidas de 
magnitudes. Unidades de medida. 
- Magnitudes directamente 
proporcionais. Constante de 
proporcionalidade directa. Regras 
de tres directas. 
- Magnitudes inversamente 
proporcionais. Constante de 
proporcionalidade inversa. Regras 
de tres inversas. 
- Problemas nos que interveñen 
varias magnitudes que son 
proporcionais entre si, ben 
directamente, ben inversamente. 
- Resolución de problemas de 
proporcionalidade por redución á 
unidade. 
- Reparticións proporcionais 
(directas e inversas) e mesturas. 
- Porcentaxes. Aumentos e 
diminucións porcentuais. 
- Xuro simple bancario. 

- Coñece os conceptos de razón e 
proporción identificándoos en 
enunciados. 
- Coñece e aplica as principais 
propiedades das proporcións e das 
series de razóns iguais.  
- Calcula termos descoñecidos en 
proporcións. 
- Recoñece magnitudes directamente 
proporcionais, calculando a constante 
de proporcionalidade directa e a súa 
inversa. 
- Resolve problemas de magnitudes 
directamente proporcionais, ben por 
redución á unidade, ben por regras de 
tres directas. 
- Recoñece inversamente 
proporcionais, calculando a constante 
de proporcionalidade inversa. 
- Resolve problemas de magnitudes 
inversamente proporcionais, ben por 
redución á unidade, ben por regras de 
tres inversas. 
- Resolve problemas de regras de tres 
compostas. 
- Resolve problemas de reparticións 
proporcionais (directas ou inversas) 
- Resolve problemas de mesturas. 
- Utiliza ben as unidades de medida e 
pon os resultados dos exercicios 
correctamente, expresándoos coas 
unidades correspondentes. 
- Sabe aplicar porcentaxes a unha 
cantidade ou calcular a cantidade á que 
se lle aplicou unha porcentaxe. 
- Fai aumentos ou diminucións 
porcentuais. 
- Resolve problemas de xuro bancario 
simple. 
- Ao resolver problemas diferencia as 
seguintes fases avaliables: 
      Planificación e formulación 
      Resolución 
      Expresión clara e precisa da 
solución, poñendo as unidades, se é o 
caso. 

Do 9 ao 28 
de 
novembro  
(12 días) 
 
 
1ª 
Avaliación 
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§ Iniciación á linguaxe alxébrica. 
§ Tradución de expresións da linguaxe 
cotiá, que representen situacións reais, 
á alxébrica, e viceversa. 
§ Significados e propiedades dos 
números en contextos diferentes ao do 
cálculo: números triangulares, 
cadrados, pentagonais, etc. 
§ A linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar relacións. 
Obtención de fórmulas e termos xerais 
baseada na observación de pautas e 
regularidades. Valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 
§ Operacións con expresións 
alxébricas sinxelas. Transformación e 
equivalencias. Identidades. Operacións 
con polinomios en casos sinxelos. 

5 Expresións 
alxébricas 
 

- Letras para representar números 
descoñecidos ou xenéricos. 
- Unidades da álxebra. Expresións 
alxébricas. 
- Números triangulares, cadrados, 
etc. 
- Monomios. Monomios 
semellantes; suma e resta deles. 
Produto de monomios. Cociente: 
simplificacións. 
- Polinomios cunha indeterminada. 
Grao, ordenación, valor numérico. 
Suma, resta e produto. 
- Polinomios con varias 
indeterminadas. Grao e valor 
numérico. Suma, resta e 
multiplicación. 
- Extracción de factores comúns 
nun polinomio. 
- Produtos notábeis. 
- Descomposición factorial de 
polinomios por extracción de 
factores comúns ou por aplicación 
dos produtos notábeis. 
Aplicacións. 
- División enteira de polinomios. 
- A división non exacta. Fraccións 
alxébricas. Simplificación de 
fraccións alxébricas moi sinxelas. 

- Recoñece as incógnitas, variables e 
indeterminadas como elementos 
alfabéticos empregados para expresar 
números, nas ecuacións, funcións, 
fórmulas, expresións alxébricas, 
propiedades, etc. 
- Coñece expresións alxébricas: 
monomios, polinomios e fraccións 
alxébricas e a terminoloxía empregada. 
- Opera con monomios: suma e resta 
de monomios semellantes ou non, 
produto de monomios, cociente de 
monomios e identifica cando o 
resultado é un monomio. 
- Opera con polinomios: suma e resta, 
produto dun monomio por un polinomio, 
produto de polinomios. Calcula o 
oposto dun polinomio. 
- Acha valores numéricos de monomio 
e polinomios. 
- Calcula produtos notábeis. 
- Simplifica fraccións alxébricas: 
cociente de monomios ou cociente de 
polinomios que pode descompoñer 
facilmente en factores ben por 
extracción de factor común, ben por 
produtos notábeis. 

Do 29 de 
novembro 
ao 
22decembr
o 
(12 días) 
 
 

§ Ecuacións de primeiro grao cunha 
incógnita. 
§  Ecuacións de segundo grao cunha 
incógnita. Resolución por distintos 
métodos. Interpretación das solucións.  
§ Ecuacións sen solución.  
§ Resolución de problemas. 

6 Ecuacións 
 

- Ecuacións con unha incógnita: 
significado e utilidade. Grao, 
incógnitas e  solucións. 
- Ecuacións equivalentes. 
Modificacións que se poden facer 
nunha ecuación para ter outra 
equivalente. 
- Resolución de ecuacións de 1º 
grao cunha incógnita sinxelas. 
- Ecuacións de 1º grao con 
parénteses. 
- Ecuacións de 1º grao con 
denominadores. 
- Ecuacións de 1º grao con 
parénteses e denominadores. 
- Ecuacións de 2º grao cunha 
incógnita; forma xeral. 
- Resolución de ecuación de 2º 
grao incompletas. 
- Resolución de ecuacións de 2º 
grao cando o polinomio está 
descomposto en factores. 
- Fórmula de resolución das 
ecuacións de 2º grao completas. 
- Resolución de problemas 
mediante ecuacións. 

- Relaciona operacións inversas entre 
si. Acha o termo descoñecido dunha 
operación coñecendo o resultado da 
mesma. 
- Identifica as ecuacións e emprega a 
terminoloxía axeitada. 
- Coñece distintos tipos de ecuacións: 
segundo o número de solucións que 
teñen, segundo o grao , segundo o 
número de incógnitas. 
- Obtén ecuacións equivalentes a unha 
dada tentando despexar a incógnita 
polo método máis axeitado. 
- Resolve ecuacións de 1º grao con 
unha incógnita (dende as sinxelas ata 
as que teñen parénteses e mesmo 
denominadores) 
- Resolve problemas dun modo 
alxébrico mediante ecuacións de 1º 
grao. 
- Resolve ecuacións de 2º grao 
incompletas. 
- Resolve ecuacións de 2º grao cando o 
polinomio está descomposto en 
factores. 
- Resolve ecuacións de 2º grao 

Do 9 ao 26 
de xaneiro  
(11 días) 
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completas. Estuda o número de 
solucións. 
- Resolve problemas dun modo 
alxébrico mediante ecuacións de 2º 
grao. 

§ Sistemas de dúas ecuacións lineais 
con dúas incógnitas.  
§ Métodos alxébricos de resolución. 
§ Método gráfico.  
§ Resolución de problemas. 
 

7 Sistemas de 
ecuacións lineais 
 

- Ecuacións de primeiro grao con 
dúas incógnitas. Expresión 
analítica das solucións.  
- Sistema de representación 
cartesiana do plano: eixes de 
coordenadas cartesianas. 
-Representación gráfica das 
solucións dunha ecuación lineal 
con dúas incógnitas nun sistema 
de coordenadas cartesianas. 
- Sistemas de dúas ecuacións 
lineais. Número de solucións. 
Tipos de sistemas. 
- Métodos analíticos (substitución, 
igualación e redución) e gráfico 
para a resolución de sistemas de 
ecuacións lineais. 
- Resolución de problemas 
mediante sistemas de ecuacións 
lineais. 

- Fai táboas de valores para dar as 
solución dunha ecuación de 1º grao 
con dúas incógnitas: ecuacións lineais. 
- Representa puntos do plano nuns 
eixes de coordenadas cartesianas. 
- Representa graficamente as solucións 
das ecuacións lineais con dúas 
incógnitas: recta. 
- Resolve graficamente sistemas de 
ecuacións lineais distinguíndoos 
segundo o número de solucións que 
teñen. 
- Resolve analiticamente sistemas de 
dúas ecuacións lineais por substitución, 
igualación ou redución. 
- Resolve problemas con axuda de 
sistemas de ecuacións lineais. 

Do 27 de 
xaneiroao 
10de 
febreiro 
(8 días) 
 

§ Estudo do triángulo. 
§ Triángulos rectángulos.  
§ Teorema de Pitágoras.  
§ Xustificación xeométrica e 
aplicacións do teorema de Pitágoras. 
§ Uso de ferramentas informáticas 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas. 
 

8 Construcións e 
medidas nos 
triángulos. 
Teorema de 
Pitágoras 
 
 

- Introdución á xeometría. 
Triángulos; clasificación. 
- Liñas e puntos importantes no 
triángulo. 
- Teorema de Pitágoras. 
- Cálculo dun lado coñecendo os 
outros dous. 
- Aplicacións do teorema de 
Pitágoras. 

- Coñece as condicións que deben 
cumprir as medidas dos lados dun 
triángulo para que poda ser construído, 
identificando de que tipo é. Coñece o 
valor da suma dos ángulos dun 
triángulo.  
- Distingue os diferentes tipos de 
triángulos.  
- Constrúe as súas alturas, medianas, 
mediatrices e bisectrices.   
- Atopa o ortocentro, o baricentro, o 
circuncentro e o incentro. 
- Coñece as relacións entre las 
medidas dos ángulos agudos nun 
triángulo rectángulo. 
- Coñece e interpreta xeometricamente 
as relacións entre las medidas dos 
lados nun triángulo rectángulo: teorema 
de Pitágoras. 
- Resolve problemas aplicando o 
teorema de Pitágoras. 

Do 13 ao 
28 de 
febreiro 
(8 días) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Semellanza: figuras semellantes. 
§  Criterios de semellanza.  
§ Razón de semellanza e escala.  
§ Razón entre lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos semellantes. 
§ Uso de ferramentas informáticas 
para estudar formas, configuracións e 

9 Semellanza. 
Proporcionalidade 
xeométrica. 
Teorema de Tales 
 

- Figuras semellantes no plano e 
no espazo. 
- Relación de lonxitudes entre 
figuras semellantes. Razón de 
semellanza. Proporcionalidade de 
magnitudes. 
- Relación entre as áreas de 
figuras semellantes. 

- Coñece e recoñece as condicións 
para que dúas figuras planas ou dous 
corpos no espazo sexan semellantes. 
- Coñece e emprega axeitadamente as 
relacións métricas entre figuras 
semellantes (relacións lonxitudinais, de 
superficie e de volume) 
- Resolve problemas sobre escalas en 

Do 1 ao 17 
de marzo 
(10 días) 
 
2ª 
Avaliación 
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relacións xeométricas. 
 
 

- Relación de volumes entre 
corpos semellantes. 
- Planos, mapas e maquetas. 
Escalas. 
- Construción de figuras 
semellantes. Método da cuadrícula 
e método da proxección 
(homotecias). 
- Teorema de Tales. 
- Semellanza de triángulos: 
criterios. 
- Triángulos en posición de Tales. 
- Semellanza entre triángulos 
rectángulos. 
- Aplicacións da semellanza. 

mapas, planos, maquetas,etc. 
- Coñece e aplica diferentes métodos 
para a obtención de figuras 
semellantes. 
- Coñece e aplica o teorema de Tales e 
identifica triángulos en posición de 
Tales. 
- Coñece os criterios mínimos de 
semellanza de triángulos e os aplica 
para a resolución de problemas 
xeométricos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ Poliedros e corpos de revolución: 
elementos característicos; clasificación. 
Áreas. 
§ Propiedades, regularidades e 
relacións dos poliedros. Cálculo de 
lonxitudes e superficies do mundo 
físico. 
§ Uso de ferramentas informáticas 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas. 
 

10 Corpos 
xeométricos: 
descrición e 
superficies 

- Corpos xeométricos. 
Clasificación. Poliedros e corpos 
de revolución. 
- Fórmula de Euler para os 
poliedros convexos. 
- Prismas. Estudo e 
desenvolvemento plano. Áreas ou 
superficies (laterais e totais). 
-Pirámides e troncos de pirámide. 
Estudo e desenvolvemento plano. 
Áreas. 
- Poliedros regulares. Descrición e 
desenvolvemento plano. Áreas 
(lateral e total). 
- Seccións planas de poliedros. 
- Cilindros. Estudo e 
desenvolvemento plano. Áreas 
(laterais e totais). 
- Conos e troncos de cono. Estudo 
e desenvolvemento plano. Áreas 
(lateral e total) 
- A esfera. Superficie da esfera.  
- Seccións de esferas e cilindros. 
- Seccións de conos. As cónicas. 

- É que de clasificar poliedros e nomear 
os seus elementos.  
- Coñece e aplica a fórmula de Euler en 
poliedros convexos. 
- Constrúe prismas, pirámides e 
troncos de pirámide a partires do seu 
desenvolvemento plano. Sabe calcular 
as súas áreas (laterais e totais) e 
demostrar as fórmulas. 
- Recoñece e nomea os poliedros 
regulares e os constrúe a partires do 
seu desenvolvemento plano. Calcula a 
súa superficie. 
- Identifica distintas seccións planas 
nos poliedros. 
- Identifica os corpos de revolución e 
nomea os seus elementos.  
- Constrúe cilindros e conos a partires 
do seu desenvolvemento plano. 
Calcula a súa superficie (lateral e total) 
- Calcula a superficie da esfera. 
- Recoñece as cónicas como seccións 
planas da superficie cónica. 

Do 20 ao 
31 de 
marzo 
(8 días) 
 
 

§ Poliedros e corpos de revolución: 
volumes. 
§ Cálculo de lonxitudes, superficies e 
volumes do mundo físico. 
§ Uso de ferramentas informáticas 
para estudar relacións xeométricas. 
 

11 Medida do volume 
 

- Unidades de volume e de 
capacidade. Equivalencias. Paso 
dunhas ás outras. 
- Volumes de prismas e cilindros. 
- Volumes de pirámides e conos. 
- Volumes de troncos de pirámides 
e troncos de conos. 
- Volume da esfera. 
- Relacións entre os volumes das 
figuras de revolución. 
- Problemas de aplicación. 

- Coñece as unidades de volume e 
capacidade estudadas e é quen de 
pasar dunhas ás outras. 
- Calcula volumes de prismas, 
pirámides, troncos de pirámide así 
como dos corpos de revolución 
estudados. 
- Relaciona os volumes dos corpos de 
revolución. 
- Resolve problemas métricos con 
corpos xeométricos. 

Do 11 ao 
21de abril 
(8días) 
 

§ Concepto de función: variable 
dependente e independente; formas de 
presentación (linguaxe habitual, táboa, 

12 Funcións - Descrición de fenómenos físicos 
mediante variables, ecuacións 
(relacións entre as variables) e 

- Describe fenómenos físicos mediante 
variables, ecuacións (relacións entre as 
variables) e gráficas. Coñece o 

Do 24 de 
abril ao 10 
de maio 
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gráfica e fórmula); crecemento e 
decrecemento; continuidade e 
descontinuidade; cortes cos eixes; 
máximos e mínimos relativos. Análise e 
comparación de gráficas. 
§ Funcións lineais. Cálculo, 
interpretación e identificación da 
pendente da recta. Representacións da 
recta a partir da ecuación e obtención 
da ecuación a partir dunha recta. 
§ Utilización de calculadoras gráficas 
e software específico para a 
construción e interpretación de 
gráficas. 

gráficas. Concepto de función. 
Caso particular, xa visto, das 
funcións lineais e afíns a elas cuxa 
gráfica é unha recta. 
- Dominio e percorrido dunha 
función. 
- Crecemento, decrecemento, 
máximos e mínimos (absolutos e 
relativos) 
- Modos de dar unha función: por 
táboas de valores, por ecuacións, 
pola súa gráfica, por un enunciado 
verbal. 
- Caso particular: As rectas: 
- Funcións de proporcionalidade 
directa (lineais). A recta que pasa 
pola orixe. Pendente da recta. 
- Funcións afíns ás lineais. A recta 
que non pasa pola orixe. 
Ordenada na orixe da recta. 
- Funcións constantes: a recta 
horizontal. 

concepto de función e emprega a 
nomenclatura axeitada para dar os 
elementos que a definen. 
- Identifica o dominio e o percorrido 
dunha función dada pola súa gráfica. 
- Identifica sobre unha gráfica os 
intervalos de crecemento e de  
decrecemento. Identifica os puntos nos 
que a gráfica alcanza os seus valores  
máximos e  mínimos (absolutos e 
relativos). Identifica tramos de 
continuidade e puntos de 
descontinuidade. 
- Identifica e interpreta distintos xeitos 
de dar unha función: por táboas de 
valores, por ecuacións, pola súa 
gráfica, por un enunciado verbal. 
- Resolve problemas de 
proporcionalidade directas mediante 
funcións lineais, acha a constante de 
proporcionalidade directa (pendente da 
recta), e representa dita recta. 
- Resolve problemas con funcións afíns 
ás lineais, representa a recta e calcula 
a súa pendente e a ordenada na orixe. 
- Representa e identifica funcións 
constantes. 

(10 días) 

§ Poboación e individuo. Mostra. 
Variables estatísticas.Variables 
cualitativas e cuantitativas. 
§ Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas. 
§ Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia. 
§ Diagramas de barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias.  
§ Diagramas de caixa e bigotes 
§ Medidas de tendencia central. 
§ Medidas de dispersión. 
§ Utilización de calculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas para o 
tratamento de datos, creación e 
interpretación de gráficos e elaboración 
de informes. 

13 Estatística  
 

- Variables estatísticas. Estudo 
nunha poboación ou nunha 
mostra. 
- Tipos de variables estatísticas. 
- Táboas de datos estatísticos e 
gráficos. 
- Parámetros de centralización. 
- Parámetros de dispersión. 
- Parámetros de posición. 
- Táboas de dobre entrada. 

- Fai táboas e gráficos a partires de 
datos estatísticos. 
- Fai táboas de frecuencias e calcula 
parámetros de centralización, 
dispersión e de posición. 
- Fai táboas de dobre entrada e as 
interpreta. 

Do 11 ao 
18de maio 
(5 días) 
 
 

§ Fenómenos deterministas e 
aleatorios. 
§ Formulación de conxecturas sobre o 
comportamento de fenómenos 
aleatorios sinxelos e deseño de 
experiencias para a súa comprobación. 
§ Frecuencia relativa dun suceso e a 
súa aproximación á probabilidade 
mediante a simulación ou 
experimentación. 

14 Azar e 
probabilidade 
 

- Sucesos aleatorios. 
- Espazo de mostra. 
- Probabilidade dun suceso. 
- Lei de Laplace para 
probabilidades de con sucesos 
elementais equiprobables. 
- Estratexias para o cálculo de 
probabilidades: Diagramas de 
árbore, Reparto en ramificacións, 
Táboas de continxencia, 

- Experimenta con sucesos aleatorias e 
intúe o que pode pasar sendo quen de 
construír o espazo de mostra. 
- Entende o que é a probabilidade dun 
suceso e distingue entre sucesos 
pouco ou moi probables, sucesos 
seguros e sucesos imposibles. 
- Distingue entre probabilidades de 
sucesos elementais equiprobables e 
non equiprobables. 

Do 19ao 31 
de maio 
(8 días) 
 
3ª 
Avaliación 
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§ Sucesos elementais equiprobables e 
non equiprobables. 
§ Espazo mostral en experimentos 
sinxelos. Táboas e diagramas de 
árbore sinxelos. 
§ Cálculo de probabilidades mediante 
a regra de Laplace en experimentos 
sinxelos. 

Diagramas de Venn... - Asigna probabilidades en 
experiencias regulares e aplica a lei de 
Laplace. 
- Utiliza estratexias para calcular 
probabilidades como diagramas de 
árbore, reparto en ramificacións, táboas 
de continxencia ... 
- Resolve problemas de probabilidade 
empregando unha estratexia axeitada. 
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4.2 Reforzo de Matemáticas de 2º ESO 

Esta materia ten como obxectivo afianzar e reforzar a materia de matemáticas de referencia (Matemáticas 2º ESO) permitindo ao alumnado que a cursa realizar 
máis exercicios e problemas e resolver as dúbidas que lle xurdan. Polo tanto, os contidos son os da materia Matemáticas de 2º ESO. 
 

 
 

4.3 Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO 

Introdución 
O alumnado que curse a materia de “Matemáticas orientadas ás ciencias académicas” afondará no desenvolvemento das habilidades de pensamento matemático; 
concretamente na capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como 
de proporcionar solucións prácticas a estes. Tamén debe valorar as posibilidades de aplicación práctica do coñecemento matemático tanto para o enriquecemento 
persoal como para a valoración do seu papel no progreso da humanidade. 
No desenvolvemento do currículo débese ter en conta o carácter propedéutico da materia correspondente ao cuarto curso de ESO, segundo figura no artigo 12 do 
Real decreto 1105/2014, que establece o currículo de ESO, que a fai necesaria para ensinanzas postobrigatorias.  
É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados, polo que os estándares de 
aprendizaxe se formularán tendo en conta a imprescindible relación entre os devanditos elementos, fortalecendo tanto os aspectos teóricos como as aplicacións 
prácticas en contextos reais. A materia está organizada en 5 bloques: "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Xeometría", 
"Funcións" e "Estatística e probabilidade". 
O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común para toda a ESO e debe desenvolverse de xeito transversal e simultaneamente ao resto de 
bloques, constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de 
investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, actitudes adecuadas para desenvolver o traballo 
científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 

CONTIDOS 
UD TÍTULO DESCRICIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

§ Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas. 
§ Estratexias e procedementos postos 
en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, resolución 
de subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
§ Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, 
procura de outras formas de resolución, 
etc. 
§ Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en 
equipo. Elaboración e presentación dos 

0 Procesos, métodos 
e actitudes en 
matemáticas. 
Obxectivos 
específicos e 
desenvolvemento 
das competencias 
clave.  
 
 
 

-Este bloque está presente en 
tódalas unidades didácticas pois 
fai referencia ao modo de traballar 
as matemáticas. 
-Fai referencia aos procedementos 
empregados polo alumnado tanto 
no seu método de estudo como na 
súa perseveranza e os 
mecanismos empregados á hora 
de facer exercicios e na resolución 
de problemas. 
-Trátase do xeito de traballar tanto 
individualmente como en equipo, 
busca de información, formulación 
e resolución de problemas, 
presentación de resultados, 
actitude fronte aos problemas e 
dificultades, etc.  

- Coñece os contidos da materia e os 
aplica na resolución de exercicios e 
problemas. 
- Emprega unha linguaxe axeitada. 
- Na resolución de problema, fai 
esquemas, organiza datos, distingue 
entre datos e incógnitas, formula os 
problemas coa linguaxe matemática 
axeitada, expresa as solucións 
adecuadamente, comproba as 
solucións e analiza se poden ser 
correctas, reflexiona sobre os 
resultados e asigna as unidades 
correctas. 
- Busca problemas similares, resolve 
subproblemas, comeza por casos 
particulares, procura regularidades e 
leis... 
-Na planificación dos problemas é 
coidadoso/a e ordenado/a buscando a 
comprensión do enunciado e do que se 
pide e hai que procurar. 
- Formula proxectos e fai investigacións 

Ao longo de 
todo o 
curso 
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informes correspondentes. 
§ Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 
§ Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 
§ Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e organización 
de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos levados 
a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 
§ Contextualización histórica. A 
evolución do pensamento e da 
matemática. Aportación das distintas 
civilizacións. A situación actual.  
§ As matemáticas na nosa vida. 
§ Relación da Matemática con outras 
ciencias: Tecnoloxía, Física, Química, 
Bioloxía, Ecoloxía e Medio Ambiente, 
Enxeñerías, Ciencias Sociais... 

matemáticas nos distintos campos da 
materia. Elabora informes e é quen de 
expoñelos con claridade e defendendo 
as súas propostas. 
- Matematiza e modeliza en contextos 
de realidade e en contextos 
matemáticos. 
- Realiza as súas tarefas (na clase e en 
casa), tanto as que son de xeito 
individual como en equipo. 
- Investiga e emprega os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos para 
realizar as tarefas e os traballos ou 
proxectos. 
- Ten confianza nas súas capacidades 
para afrontar os problemas e trata de 
aprender  dos seus erros e de superar 
as dificultades. 

§ Recoñecemento de números que 
non poden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionais. 
§ Representación de números na 
recta real. Intervalos. 
§ Interpretación e utilización dos 
números reais, as operacións e as 
propiedades características en 
diferentes contextos, elixindo a 
notación e a precisión máis axeitadas 
en cada caso. 
§ Potencias de expoñente enteiro ou 

1 Números reais - Linguaxe matemática. 
- Números racionais e irracionais. 
O conxunto dos números reais. A 
recta real. Intervalos sobre a recta 
real. Veciñanzas. Unión e 
intersección de intervalos. 
Ordenación en ℝ. 
- Números irracionais  alxébricos e 
transcendentes  
- Valor absoluto. 
- Aproximacións e erros.  
- Operacións con números 

- Recoñece os tipos de números reais 
(naturais, enteiros, racionais e 
irracionais), indicando o criterio 
seguido, e utilízaos para representar e 
interpretar axeitadamente información 
cuantitativa.  
- Compara, ordena, clasifica e 
representa distintos tipos de números 
sobre a recta numérica utilizando 
diversas escalas. Atopa números entre 
outros dous. 
- Aplica propiedades características 
dos números ao utilizalos en contextos 

Do 12 ao 
30 de 
setembro  
(12 días) 
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fraccionario e radicais. Relación entre 
potencias e radicais. 
§ Operacións e propiedades das 
potencias e dos radicais. 
§ Xerarquía de operacións. 
§ Logaritmos: definición e 
propiedades.  
§ Cálculo con porcentaxes. Xuro 
simple e composto. 

aproximados. Acoutamento do 
erro. 
- Notación científica. Operacións 
con números en notación 
científica. 
- Raíces. Operacións con radicais. 
- Logaritmos. Logaritmos decimais 
e neperianos. 
- Operacións con logaritmos. 
- Porcentaxes. Matemática 
financeira. Xuro composto. 
- Resolución de problemas. 

de resolución de problemas. 
-- Traballa os subconxuntos de ℝ con 
notación conxuntista ou en forma de 
unión de intervalos ou de veciñanzas, 
pasando dunhas formas de expresión a 
outras. 
- Opera con eficacia empregando 
cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou programas 
informáticos, e utilizando a notación 
máis axeitada. 
- Realiza estimacións correctamente, 
xulga se os resultados obtidos son 
razoables eacouta os erros. 
- Establece as relacións entre radicais 
e potencias, opera aplicando as 
propiedades necesarias e resolve 
problemas contextualizados 
expresando o resultado do mellor xeito 
posible, racionalizando denominadores 
se fose preciso 
- Aplica porcentaxes á resolución de 
problemas cotiáns e financeiros, e 
valora o emprego de medios 
tecnolóxicos cando a complexidade dos 
datos o requira. 
- Calcula logaritmos sinxelos, sen 
calculadora cando sexa posible, a partir 
da súa definición ou mediante a 
aplicación das súas propiedades, e 
resolve problemas sinxelos. 
- Aplica logaritmos a expresións para 
poder calculalas ou para despexar 
expoñentes.  
- Resolve problemas que requiran 
propiedades e conceptos específicos 
dos números reais. 

§ Manipulación de expresións 
alxébricas. Utilización de igualdades 
notables. 
§ Polinomios. Raíces e factorización. 
§ Fraccións alxébricas. Simplificación 
e operacións. 
§ Binomio de Newton. 

2 Linguaxe alxébrica - Expresións alxébricas. Monomios 
e polinomios. Operacións. 
- Raíces ou ceros dun polinomio. 
- Regra de Ruffini para a división 
dun polinomio por un binomio de 
1º grao. 
- Teoremas de Ruffini: teorema do 
resto e teorema do factor. 
- Regras para factorizar 
polinomios. 
- Fraccións alxébricas. 
Operacións. 
- O binomio de Newton. 

- Exprésase con eficacia facendo uso 
da linguaxe alxébrica. 
- Clasifica expresións alxébricas e acha 
valores numéricos. 
- Obtén as raíces dun polinomio e 
factorízao utilizando a regra de Ruffini, 
ou outro método máis axeitado. 
- Coñece e aplica os teoremas de 
Ruffini. 
- Realiza operacións con monomios, 
polinomios, igualdades notables e 
fraccións alxébricas sinxelas. 
- Aplica o binomio de Newton para 
calcular potencias de binomios. 

Do 3 ao 14 
de outubro  
(7 días) 

§ Ecuacións de grao superior a dous. 
§ Ecuacións no polinómicas. 
§ Resolución de problemas cotiáns e 
doutras áreas de coñecemento 

3 Ecuacións e 
inecuacións 

- Ecuacións e identidades.  
- Transformacións para obter 
ecuacións equivalentes. 
- Resolución xeral de ecuacións de 

- Resolve ecuacións de diversos tipos 
aplicando o método máis axeitado en 
cada caso.Fai uso da descomposición 
factorial para a resolución de ecuacións 

Do 17 de 
outubro ao 
4 de 
novembro  
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mediante ecuacións. 
§ Inecuacións de primeiro e segundo 
grao. Interpretación gráfica.  
§ Resolución de problemas con 
inecuacións. 
 

segundo grao (incompletas e 
completas). Número de solucións. 
Análise do signo do discriminante. 
- Suma e produto das raíces 
dunha ecuación de segundo grao. 
- Resolución xeral de ecuacións 
polinómicas de grao maior que 
dous factorizables (por Ruffini, 
etc.) 
- Ecuacións bicadradas. 
- Ecuacións racionais sinxelas. 
- Ecuacións con radicais sinxelas. 
- Ecuacións logarítmicas sinxelas. 
- Ecuacións exponenciais sinxelas. 
- Inecuacións polinómicas con una 
incógnita de primeiro e de segundo 
grao. Expresión da solución 
graficamente ou por intervalos. 
- Resolución de problemas por 
ecuacións ou inecuacións. 

polinómicas de grao superior a dous. 
- Comproba as posibles solucións das 
ecuacións e decide as que son válidas. 
- Indica, sen resolver, o número de 
solucións dunha ecuación de segundo 
grao. 
- Escribe ecuacións coñecendo as súas 
solucións. 
- Resolve problemas, distinguindo os 
datos das incógnitas, facendo 
esquemas e/ou debuxos, formulando 
ecuacións, resolvéndoas, dando as 
solucións claras (e con unidades) e 
comprobando a validez das solucións. 
 - Resolve inecuacións cunha incógnita 
expresando as solucións mediante 
unión de intervalos e de xeito gráfico na 
recta. 
-Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, 
e resolve mediante inecuacións. 

(10 días) 

§ Sistemas de ecuacións lineais e non 
lineais. 
§ Resolución de problemas cotiáns e 
doutras áreas de coñecemento 
mediante ecuacións e sistemas. 
§ Sistemas de inecuacións con unha 
incógnita. 

4 Sistemas de 
ecuacións e 
inecuacións 

- Sistemas de dúas ecuacións con 
dúas incógnitas, lineais e non 
lineais. 
- Sistemas de inecuaciónscon 
unha incógnita. 
- Resolución de problemas 
mediante sistemas de ecuacións 
e/ou inecuacións. 
 

- Resolve analiticamente sistemas de 
dúas ecuacións con dúas incógnitas: 
lineais, cuadráticos, racionais sinxelos, 
exponenciais e logarítmicos. Nos 
lineais e cuadráticos fai tamén 
resolución gráfica. 
- Resolve sistemas lineais de tres 
ecuacións con tres incógnitas, 
analizando a súa compatibilidade. 
- Resolve analítica e graficamente (na 
recta) sistemas de inecuacións con 
unha incógnita. 
- Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, 
estúdao e resolve, mediante 
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e 
interpreta os resultados obtidos. 

Do 7 ao 25 
de 
novembro  
(12 días) 
 
1ª 
Avaliación 
 

§ Semellanza. Figuras e corpos 
semellantes. Razón entre lonxitudes, 
áreas e volumes de corpos 
semellantes. 
§ Teorema de Tales. Triángulos 
semellantes. 
§ Medidas de ángulos no sistema 
sesaxesimal e en radiáns. 
§ Razóns trigonométricas. Relacións 
entre elas. Relacións métricas nos 
triángulos. 
§ Áreas e volumes de corpos e figuras 
xeométricas. 
§ Aplicación dos coñecementos 
xeométricos á resolución de problemas 
métricos no mundo físico: medida de 

5 Semellanza e 
trigonometría. 
Problemas 
métricos 

- Semellanza no plano e no 
espazo: razón de semellanza. 
Razón de áreas respecto da razón 
de lonxitudes. Razón de volumes 
respecto da razón de lonxitudes. 
Teorema de Tales e das súas 
aplicacións. Escalas. 
- Criterios de semellanza de 
triángulos. Criterios de igualdade 
de triángulos.  
- Construción de triángulos 
coñecendo algúns datos (lados 
e/ou ángulos) 
- Medidas de ángulos no sistema 
sesaxesimal e en radiáns. 
----------------------------------------------- 
- Razóns trigonométricas dun 

- Recoñece figuras e corpos 
semellantes e sabe as relacións 
(razóns) entre as súas lonxitudes, 
áreas e volumes, de ser o caso. 
- Aplica a triangulación e o teorema de 
Tales para calcular lonxitudes 
descoñecidas. Aplica a semellanza en 
mapas e planos, empregando a súa 
escala. 
- Coñece e aplica os criterios de 
semellanza de triángulos. 
- Sabe e aplica as condicións mínimas 
que se deben coñecer para garantir 
que dous triángulos son iguais. 
-  Constrúe triángulos a partires de 
datos dados. 
- Pasa do sistema sesaxesimal de 

Do 28 de 
novembro 
ao 19 de 
xaneiro 
(18 días) 
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lonxitudes, áreas e volumes. 
§ Aplicacións informáticas de 
xeometría dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas. 
 

ángulo agudo. 
- Relacións entre as razóns 
trigonométricas dun determinado 
ángulo. 
- Valores das razóns 
trigonométricas de 45º, 30º e 60º. 
- Resolución de triángulos 
rectángulos (cálculo de lados e 
ángulos) 
- Razóns trigonométricas dun 
ángulo calquera do primeiro xiro. 
Circunferencia trigonométrica. 
Liñas trigonométricas.  
- Valores das razóns 
trigonométricas de 0º, 90º, 180º e 
270º. 
- Razóns trigonométricas de 
ángulos maiores que catro rectos. 
- Relacións entre as razóns de 
ángulos suplementarios. Relacións 
entre as razóns de ángulos 
complementarios. 
- Ecuacións trigonométricas moi 
sinxelas. Expresión das solucións. 
- Resolución de triángulos 
oblicuángulos: Teoremas do seno 
e do coseno. 
- Resolución de problemas 
métricos empregando 
trigonometría. 
- Áreas e volumes de corpos e 
figuras xeométricas. 
- Resolución de problemas 
xeométricos en xeral.  

medida de ángulos a radiáns e 
viceversa. 
------------------------------------------- 
- Debuxa un ángulo agudo coñecida 
unha das súas razóns trigonométricas. 
- Calcula todas as razóns 
trigonométricas dun ángulo agudo a 
partires dunha delas. 
- Deduce as razóns trigonométricas de 
45º a partires do medio cadrado e as 
de 30º e 60º a partires de medio 
triángulo equilátero.   
- Calcula lados e ángulos dun triángulo 
rectángulo usando o teorema de 
Pitágoras e a trigonometría. 
- Debuxa as liñas trigonométricas de 
ángulos de diferentes cuadrantes e  
adxudica o signo correspondente ás 
razóns trigonométricas. 
- Deduce as das razóns trigonométricas 
de 0º, 90º, 180º e 270º. 
- Escribe a expresión xeral de tódolos 
ángulos que teñen as mesmas razóns 
trigonométricas, tanto en sesaxesimal 
como en radiáns. 
- Resolve ecuacións trigonométricas 
moi sinxelas nas que só intervén un 
ángulo e da todas as solucións. 
- Relaciona as razóns trigonométricas 
de dous ángulos suplementarios entre 
si ou as de dous complementarios. 
- Resolve triángulos utilizando as 
razóns trigonométricas, as súas 
relacións e os teoremas do seno e do 
coseno. 
- Utiliza conceptos e relacións da 
trigonometría básica para resolver 
problemas empregando medios 
tecnolóxicos, de ser preciso, para 
realizar os cálculos. 
- Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as 
estratexias e as fórmulas apropiadas 
para calcular ángulos, lonxitudes, áreas 
e volumes de corpos e figuras 
xeométricas. 
- Utiliza as fórmulas para calcular áreas 
e volumes de triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, pirámides, 
cilindros, conos e esferas, e aplícaas 
para resolver problemas xeométricos, 
asignando as unidades apropiadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Iniciación á xeometría analítica no 
plano: Puntos e vectores. 
§ Ecuacións da recta.  
§ Paralelismo e perpendicularidade. 

6 Xeometría analítica 
no plano: vectores 
no plano; a recta 

- Vectores fixos no plano. Vectores 
equipolentes. Vectores libres no 
plano; igualdade de vectores. 
- Operacións con vectores libres 
de formaxeométrica: suma e 

- Opera (suma, resta e multiplica por 
escalares) con vectores graficamente e 
con compoñentes. 
- Obtén as compoñentes dun vector 
nun sistema de referencia afín euclídeo 

Do 20 de 
xaneiro ao 
17 de 
febreiro 
(18 días) 
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§ Métrica no plano afín euclídeo. 
§ Aplicacións informáticas de 
xeometría dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas. 

produto por escalares. 
Propiedades. Resta de vectores. 
- Representación de puntos e de 
vectores libres do plano nun 
sistema de referencia afín 
euclídeo. Representante dun 
vector na orixe de coordenadas.  
Compoñentes dun vector.  
- Compoñentes dun vector 
coñecidas as coordenadas da súa 
orixe e do seu extremo. 
- Operacións con vectores libres 
coñecidas as súas compoñentes: 
suma e produto por escalares. 
Resta de vectores. 
- Produto escalar de vectores. 
- Expresión analítica do produto 
escalar de vectores con 
compoñentes na base ortonormal. 
- Aplicacións do produto escalar: 
módulo dun vector; ángulo que 
forman dous vectores. 
- Ortogonalidade de vectores. 
- Punto medio dun segmento. 
- Pendente, vector director e vector 
normal dunha recta. 
- Ecuación vectorial dunha recta. 
- Outras formas de expresión da 
ecuación dunha recta: en 
paramétricas, forma continua, 
forma xeral (ou implícita), forma 
explícita, punto-pendente, recta 
que pasa por dous puntos, forma 
canónica (ou segmentaria). 
- Significado dos coeficientes en 
cada unha das formas da 
expresión da ecuación da recta. 
- Posición relativa de dúas rectas 
no plano. 
- Punto de corte de dúas rectas 
secantes. 
- Ángulo que forman dúas rectas.  
- Paralelismo e 
perpendicularidade. Recta paralela 
e recta perpendicular a unha dada 
pasando por un punto dado. 
- Distancias no plano: entre dous 
puntos, entre punto e recta, entre 
dúas rectas paralelas. 
- Resolución de problemas. 

do plano a partires das coordenadas da 
súa orixe e do seu extremo. Obtén as 
coordenadas dun deses puntos 
coñecendo as do outro e as 
compoñentes do vector.  
- Fai produtos escalares. 
- Calcula módulos de vectores.  
- Calcula o ángulo que forman dous 
vectores. 
- Acha vectores ortogonais 
(perpendiculares) a un vector dado. 
- Normaliza vectores. 
- Resolve problemas con vectores. 
- Establece correspondencias analíticas 
entre as coordenadas de puntos e 
vectores nun sistema de referencia afín 
euclídeo. 
- Calcula a distancia entre dous puntos 
e o módulo dun vector. 
- Calcula a ecuación dunha recta de 
varias formas, en función dos datos 
coñecidos. Pasa dunhas formas de 
expresión a outras, facendo sempre a 
representacióngráfica. 
- Coñece o significado de pendente 
dunha recta e diferentes formas de 
calculala. 
- Distingue os coeficientes que 
aparecen nunha ecuación e os 
interpreta graficamente. 
- Estuda a posición relativa de dúas 
rectas e o ángulo que forman, se é o 
caso. 
- Utiliza distintas expresións da 
ecuación dunha recta no estudo 
analítico das condicións de incidencia, 
paralelismo e perpendicularidade. 
- Acha ecuacións de rectas paralelas 
ou perpendiculares a unha recta dada, 
cumprindo algunha condición. 
- Acha distancias: entre dous puntos; 
entre punto e recta; entre rectas 
paralelas. 
- Resolve problemas xeométricos 
sinxelos no plano afín euclídeo (con 
coordenadas e por ecuacións). 
- Acha ecuacións de rectas importantes 
dun triángulo e medidas nel, 
coñecendo as coordenadas dos seus 
vértices. 
- Utiliza recursos tecnolóxicos 
interactivos para crear figuras 
xeométricas e observar as súas 
propiedades e as súas características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Interpretación dun fenómeno 7 Funcións  - Función real de variable real. - Identifica e explica relacións entre Do 33 de 
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descrito mediante un enunciado, unha 
táboa, unha gráfica ou unha expresión 
analítica. Análise de resultados. 
§ Taxa de variación media como 
medida da variación dunha función nun 
intervalo. 
§ Utilización de calculadoras gráficas 
e software específico para a 
construción e a interpretación de 
gráficas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Variable independente e 
dependente. Dominio e percorrido. 
- Funcións dadas por: enunciados 
verbais, táboas de valores, 
ecuacións (en forma explícita ou 
implícita), gráficas. 
- Operacións básicas con funcións.  
- Composición de funcións. A 
función identidade. 
- Correspondencia inversa dunha 
función respecto da composición. 
Restrición do percorrido cando non 
é función. 
- Propiedades globais das 
funcións: cortes cos eixes e signo 
da función; simetrías; 
periodicidade; tendencias infinitas 
e no infinito; asíntotas, 
continuidade nun punto e nun 
intervalo; puntos e tipos de 
descontinuidade; monotonía 
(crecemento e decrecemento); 
extremos absolutos e relativos 
(máximos e mínimos); tipo de 
curvatura (concavidade e 
convexidade); puntos de inflexión. 
- Taxa de variación media 

magnitudes que poden ser descritas 
mediante unha relación funcional, e 
asocia as gráficas coas súas 
correspondentes expresións alxébricas. 
- Distingue as variables (independente 
e dependente). 
- Relaciona os diferentes mecanismos 
para dar unha función: enunciados 
verbais, táboas de valores, ecuacións e 
gráfica. 
- Acha dominios e percorridos 
dalgunhas funcións, dadas de 
diferentes formas. 
- Fai operacións básicas con funcións. 
- Fai composicións de funcións. 
- Calcula dominios das operacións de 
funcións. 
- Acha a correspondencia inversa 
dunha dada. Calcula percorridos de 
funcións calculando o dominio da 
inversa. 
- Calcula a taxa e variación media nun 
intervalo pechado de continuidade 
dunha función e fai unha interpretación 
xeométrica. 
- Analiza o crecemento ou 
decrecemento medio dunha función 
nun intervalo mediante a taxa de 
variación media calculada a partir da 
expresión alxébrica, unha táboa de 
valores ou da propia gráfica. 
- Estuda e recoñece características e 
propiedades globais de funcións dadas 
por: enunciados verbais, táboas de 
valores, ecuacións (en forma explícita 
ou implícita) ou gráficas. 
- Expresa razoadamente conclusións 
sobre un fenómeno a partir do 
comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha táboa. 

febreiro ao 
17 de 
marzo  
(12 días) 
 
 
2ª 
Avaliación 
 

§ Funcións elementais (lineal, 
cuadrática, proporcionalidade inversa, 
exponencial, logarítmica e definidas en 
anacos); características e parámetros. 
§ Utilización de calculadoras gráficas 
e software específico para a 
construción e a interpretación de 
gráficas. 
§ Recoñecemento doutros modelos 
funcionais: aplicacións a contextos e 
situacións reais. 
 

8 Funcións 
elementais 

- Pequenas modificacións nas 
ecuacións das funcións: 
Dilatacións, contraccións, 
translacións e simetrías. 
-  Clasificación das funcións reais 
de variable real segundo a súa 
expresión en forma explícita. 
- Funcións polinómicas ata o 
terceiro grao. Gráfica segundo o 
grao: representación e 
características. 
- A función de proporcionalidade 
inversa (racional fraccionaria): a 
hipérbole. 
- Funcións irracionais: caso das 
medias parábolas.  

- Estuda as modificacións que se 
producen na gráfica dunha función 
cando as súas variables ( independente 
ou dependente) se lles suma, resta, 
multiplica ou divide unha constante. 
- Clasifica funcións dadas pola súa 
ecuación. 
- Explica e representa graficamente o 
modelo de relación entre dúas 
magnitudes para os casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidade 
inversa, exponencial e logarítmica, 
empregando medios tecnolóxicos, de 
ser preciso. 
- Fai un esbozo da gráfica de funcións 
elementais, achando as súas 

Do 20 de 
marzo ao 
14 de abril 
(12 días) 
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- Funcións exponenciais e 
logarítmicas elementais. 
Descrición das súas gráficas. 
- Funcións trigonométricas 
elementais. Descrición das súas 
gráficas. 
- Funcións definidas a anacos: 
función parte enteira; función parte 
decimal; funcións valor absoluto. 
- Exemplo de funcións discretas: 
as sucesións. 

características máis salientables e 
facendo a súa descrición. 
- Identifica, estima ou calcula 
parámetros característicos de funcións 
elementais. 
- Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade 
inversa, definidas a anacos e 
exponenciais e logarítmicas. 
 

§ Utilización do vocabulario adecuado 
para describir e cuantificar situacións 
relacionadas co azar e a estatística. 
§ Identificación das fases e as tarefas 
dun estudo estatístico. 
§ Gráficas estatísticas: tipos de 
gráficas. Análise crítica de táboas e 
gráficas estatísticas nos medios de 
comunicación e en fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, etc.). Detección de 
falacias. 
§ Medidas de centralización e 
dispersión: interpretación, análise e 
utilización. 
§ Comparación de distribucións 
mediante o uso conxunto de medidas 
de posición e dispersión. 
§ Construción e interpretación de 
diagramas de dispersión. Introdución á 
correlación. 
§ Aplicacións informáticas que faciliten 
o tratamento de datos estatísticos. 

9 Estatística 
unidimensional e 
bidimensional 

- Estatística unidimensional. 
Conceptos básicos. 
- Táboas de frecuencias. 
- Parámetros estatísticos. Medidas 
de centralización, posición e 
dispersión. Coeficiente de 
variación. 
- Gráficos estatísticos. 
- Estatística bidimensional. 
Conceptos básicos. 
- Diagramas de dispersión; 
relación entre as variables. 

- Coñece e distingue a estatística 
descritiva da inferencial. Diferenza 
entre poboación e mostra e coñece 
diferentes técnicas de mostraxe. 
Diferenza entre variables cuantitativas 
(discretas e continuas) e cualitativas.  
- Organiza os datos en táboas de 
frecuencias (absolutas, relativas, 
acumuladas (absolutas e relativas), 
porcentaxes) e fai gráficos axeitados ao 
tipo de variable. 
- Fai táboas de frecuencias de datos 
agrupados para variables continuas ou 
discretas con grande cantidade de 
datos. Calcula a marca de clase. 
- Define e calcula parámetros 
estatísticos (de centralización, de 
posición e de dispersión) sobre táboas 
de datos de variables cuantitativas, con 
datos agrupados ou non. Interpreta 
estes parámetros. 
- Interpreta criticamente datos de 
táboas e gráficos estatísticos. 
- Fai e interpreta táboas para estudar 
conxuntamente e comparar dúas 
variables estatísticas nunha mesma 
poboación.  
- Fai táboas de continxencia ou de 
dobre entrada e as interpreta. 
- Representa diagramas de dispersión  
e describe os diferentes tipos de 
relación que poden existir entre as 
variables dunha distribución 
bidimensional. 
- Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, para extraer informacións 
e elaborar conclusións. 

Do 17 de 
abril ao 5 
de maio  
(12 días) 
 
 
 
 
 
 
 

§ Combinatoria: combinacións, 
variacións e permutacións. 
§ Cálculo de probabilidades mediante 
a regra de Laplace e outras técnicas de 
reconto. 
§ Probabilidade simple e composta. 

10 Combinatoria e 
probabilidade 

- Combinatoria: variacións, 
permutacións e combinacións. 
- Número de variacións de n 
elementos tomados de m en m  
(sen e con repetición). 
- Número de permutacións de n 

- En técnicas de reconto diferenza as 
variacións das combinacións. Ten en 
conta se a experiencia é con ou sen 
repetición.  Recoñece tamén as 
permutacións. 
- Sabe calcular o número de variacións, 

Do 8 ao 31 
de maio  
(12 días) 
 
3ª 
Avaliación 
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Sucesos dependentes e 
independentes. 
§ Experiencias aleatorias compostas. 
Utilización de táboas de continxencia e 
diagramas de árbore para a asignación 
de probabilidades. 
§ Probabilidade condicionada. 

elementos. Factorial dun número. 
- Número de combinacións de n 
elementos tomados de m en m  
(sen repetición). Números 
combinatorios e a súa relación co 
binomio de Newton. Propiedades 
dos números combinatorios. O 
triángulo de Tartaglia (ou Pascal). 
- Experimentos aleatorios. 
Variables aleatorias. Posibles 
resultados, a priori, dunha variable 
que se quere estudar nun 
experimento aleatorio: sucesos 
elementais. 
- O espazo de sucesos. Suceso 
seguro e suceso imposible. 
Suceso contrario (complementario) 
dun suceso. 
- Operacións con sucesos. 
Propiedades. A álxebra de Boole 
de sucesos. 
- Probabilidade dun suceso. 
Propiedades da probabilidade. 
- Adxudicación de probabilidades 
por experimentación estatística 
cando os sucesos elementais non 
son equiprobables. 
- Probabilidade dun suceso cando 
os sucesos elementais son 
equiprobables: lei de Laplace.  
- Experimentos compostos. 
Cálculo de probabilidades. 
Probabilidade condicionada.  

permutacións ou combinacións nos 
casos estudados. 
- Coñece e aplica as propiedades dos 
números combinatorios e sabe obtelos 
polo triángulo de Tartaglia. 
- Sabe obter os sucesos elementais e 
os sucesos dun experimento aleatorio, 
operar con eles aplicando as 
propiedades das álxebras de Boole e 
facer diagramas de Venn. Sabe obter o 
espazo de sucesos. 
- Sabe calcular, cando sexa posible, as  
probabilidades dos sucesos simples e 
compostos. Coñece os sucesos baleiro 
e total e sabe calcular as súas 
probabilidades. Recoñece sucesos 
imposibles, improbables e seguros. 
Sabe calcular o suceso contrario doutro 
e comparar as súas probabilidades.  
- Emprega a lei de Laplace, cando os 
sucesos elementais son equiprobables, 
para obter a probabilidade dun suceso. 
Aplica a combinatoria cando é 
necesario. 
- Calcula probabilidades de 
experimentos compostos. Emprega a 
combinatoria, os diagramas de árbore, 
diagramas de Venn ou táboas de dobre 
entrada segundo conveña en cada 
caso. 
- Calcula probabilidades condicionadas. 
- Resolve problemas de probabilidade.   
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4.4 Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO 

Introdución 
Esta materia ten que ter u enfoque eminentemente práctico dirixido a proporcionar recursos e competencias que permitan ao alumnado rematar a ESO e continuar 
estudos de formación profesional. O alumnado que a curse afondará no desenvolvemento das habilidades como a capacidade de analizar e investigar, interpretar e 
comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Tamén debe valorar as 
posibilidades de aplicación práctica do coñecemento matemático tanto para o enriquecemento persoal como para a valoración do seu papel no progreso da 
humanidade. 
É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados, polo que os estándares de 
aprendizaxe se formularán tendo en conta a imprescindible relación entre os referidos elementos, fortalecendo tanto os aspectos teóricos como as aplicacións 
prácticas en contextos reais. Está organizada en torno a 5 bloques: "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Xeometría", "Funcións" 
e "Estatística e probabilidade". O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común para toda a ESO e debe desenvolverse de xeito transversal e 
simultaneamente ao resto de bloques, constituíndo o fío condutor da materia. Articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: 
resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de xeito individual ou en grupo, matematización e modelización, actitudes adecuadas 
para desenvolver o traballo científico e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporouse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o 
que permite a súa adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 

CONTIDOS 
UD TÍTULO DESCRICIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

§ Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas. 
§ Estratexias e procedementos postos 
en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, resolución 
de subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 
§ Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, 
procura de outras formas de resolución, 
etc. 
§ Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en 
equipo. Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 
§ Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 
§ Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 
§ Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 

0 Procesos, métodos 
e actitudes en 
matemáticas. 
Obxectivos 
específicos e 
desenvolvemento 
das competencias 
clave.  
 
 
 

-Este bloque está presente en 
tódalas unidades didácticas pois 
fai referencia ao modo de traballar 
as matemáticas. 
-Fai referencia aos procedementos 
empregados polo alumnado tanto 
no seu método de estudo como na 
súa perseveranza e os 
mecanismos empregados á hora 
de facer exercicios e na resolución 
de problemas. 
-Trátase do xeito de traballar tanto 
individualmente como en equipo, 
busca de información, formulación 
e resolución de problemas, 
presentación de resultados, 
actitude fronte aos problemas e 
dificultades, etc.  

- Coñece os contidos da materia e os 
aplica na resolución de exercicios e 
problemas. 
- Emprega unha linguaxe axeitada. 
- Na resolución de problema, fai 
esquemas, organiza datos, distingue 
entre datos e incógnitas, formula os 
problemas coa linguaxe matemática 
axeitada, expresa as solucións 
adecuadamente, comproba as 
solucións e analiza se poden ser 
correctas, reflexiona sobre os 
resultados e asigna as unidades 
correctas. 
- Busca problemas similares, resolve 
subproblemas, comeza por casos 
particulares, procura regularidades e 
leis... 
-Na planificación dos problemas é 
coidadoso/a e ordenado/a buscando a 
comprensión do enunciado e do que se 
pide e hai que procurar. 
- Formula proxectos e fai investigacións 
matemáticas nos distintos campos da 
materia. Elabora informes e é quen de 
expoñelos con claridade e defendendo 
as súas propostas. 
- Matematiza e modeliza en contextos 
de realidade e en contextos 
matemáticos. 
- Realiza as súas tarefas (na clase e en 
casa), tanto as que son de xeito 
individual como en equipo. 
- Investiga e emprega os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos para 
realizar as tarefas e os traballos ou 

Ao longo de 
todo o 
curso 
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– Recollida ordenada e organización 
de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos levados 
a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 
§ Contextualización histórica. A 
evolución do pensamento e da 
matemática. Aportación das distintas 
civilizacións. A situación actual.  
§ As matemáticas na nosa vida. 
§ Relación da Matemática con outras 
ciencias: Tecnoloxía, Física, Química, 
Bioloxía, Ecoloxía e Medio Ambiente, 
Enxeñerías, Ciencias Sociais... 

proxectos. 
- Ten confianza nas súas capacidades 
para afrontar os problemas e trata de 
aprender  dos seus erros e de superar 
as dificultades. 

§ Recoñecemento de números que 
non poden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionais. 
§ Diferenciación de números racionais 
e irracionais. Expresión decimal e 
representación na recta real. 
§ Xerarquía das operacións. 
§ Interpretación e utilización dos 
números reais e as operacións en 
diferentes contextos, elixindo a 
notación e precisión máis axeitadas en 
cada caso. 
§ Utilización da calculadora e 
ferramentas informáticas para realizar 
operacións con calquera tipo de 
expresión numérica. Cálculos 
aproximados. 
§ Intervalos. Significado e diferentes 
formas de expresión. 
 

1 Números reais - Números racionais. 
- Operacións con fraccións e 
decimais. 
- Potencias e raíces. Operacións e 
propiedades. 
- Números non racionais. 
- O número real. 
- Aproximacións e erros. 
- Notación científica. operacións. 
- A recta real. Intervalos 
 

- Recoñece os tipos de números 
(naturais, enteiros, racionais e 
irracionais), indica o criterio seguido 
para a súa identificación, e utilízaos 
axeitadamente para representar e 
interpretar a información cuantitativa. 
- Realiza cálculos con eficacia, 
mediante cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou 
ferramentas informáticas, e utiliza a 
notación máis axeitada para as 
operacións de suma, resta, produto, 
división e potenciación. 
- Realiza estimacións e xulga se os 
resultados obtidos son razoables. 
- Utiliza a notación científica para 
representar e operar con números moi 
grandes ou moi pequenos. 
- Compara, ordena, clasifica e 
representa números reais, intervalos e 
semirrectas, sobre a recta numérica.  

Do 12 de 
setembro 
ao 7 de 
outubro 
(15 días) 
 
 

§ Proporcionalidade directa e inversa. 
Aplicación á resolución de problemas 
da vida cotiá. 

2 Proporcionalidade 
numérica 

- Razóns e proporcións. 
- Propiedades das proporcións. 
- Proporcionalidade: directa e 

- Resolve problemas da vida cotiá nos 
que interveñen magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. 

Do 10ao 28 
de outubro  
(12 días) 
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§ Porcentaxes na economía. 
Aumentos e diminucións porcentuais. 
Porcentaxes sucesivas. 
§ Interese simple e composto 

inversa. 
- Regras de tres directas. 
- Regras de tres inversas. 
- Proporcionalidade cando 
interveñen tres ou máis 
magnitudes. 
- Reparticións proporcionais. 
- Mesturas. 
- Porcentaxes. 
- Aumentos e diminucións 
porcentuais. 
- Aplicación de porcentaxes 
sucesivas. 
- Interese simple bancario. 
- Interese composto bancario. 
- Introdución aos logaritmos. 
Cálculo do tempo no interese 
composto. 

- Aplica porcentaxes á resolución de 
problemas cotiáns e financeiros, e 
valora o emprego de medios 
tecnolóxicos cando a complexidade dos 
datos o requira. 
 

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

3 Polinomios - Expresións alxébricas. 
- Monomio e polinomios. 
- Operacións con monomio. 
- Operacións con polinomios. 
- A división enteira de polinomios. 
- Regra de Ruffini. 
- Igualdades notables. 
- Sacar factor común e outros 
métodos para descompoñer 
polinomios en factores. 

- Exprésase con eficacia, facendo uso 
da linguaxe alxébrica. 
- Realiza operacións de suma, resta, 
produto e división de polinomios, e 
utiliza identidades notables. 
- Obtén as raíces dun polinomio e 
factorízao, mediante a aplicación da 
regra de Ruffini. 
- Formula mediante expresións 
alxébricas situacións da vida real e 
interpreta fórmulas dando valores 
numéricos a unha variable e obtendo 
os valores correspondentes doutra 
variable que depende dela.  

Do 2 ao 25 
de 
novembro  
(14 días) 
 
1ª 
Avaliación 
 

§ Resolución de ecuacións e sistemas 
de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas. 
§ Resolución de problemas cotiáns 
mediante ecuacións e sistemas. 
 

4 Ecuacións e 
sistemas 

- Concepto de ecuación. Solución 
dunha ecuación. - Tipos de 
ecuacións. Ecuacións 
equivalentes. 
- Transformación dunha ecuación 
noutra equivalente a ela. 
- Resolución de ecuacións 
polinómicas de primeiro grao. 
- Resolución de ecuacións 
polinómicas de segundo grao 
incompletas e completas 
- Sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas. 
- Resolución analítica dos 
sistemas de ecuacións lineais. 
- Resolución gráfica dos sistemas 
de ecuacións lineais. 
- Plantexamento e resolución de 
problemas mediante ecuacións de 
primeiro ou segundo grao ou ben 
mediante sistemas de ecuacións 
lineais. 

- Entende o concepto de ecuación e 
clasifica ecuacións polo grao, tipo de 
operacións e números de incógnitas. 
- Resolve ecuacións polinómicas de 
primeiro grao. 
- Resolve ecuacións polinómicas de 
segundo grao incompletas e completas. 
- Resolve, analítica e graficamente, 
sistemas de dúas ecuacións lineares 
con dúas incógnitas. 
- Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante 
ecuacións de primeiro e segundo grao 
ou sistemas de dúas ecuacións lineais 
con dúas incógnitas; resólveas e 
interpreta o resultado obtido. 

Do 28 de 
novembro 
ao 22 de 
decembro 
(14 días) 
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§ Lonxitudes, áreas e volumes de 
figuras e corpos. 
§ Resolución de problemas 
xeométricos no mundo físico: medida e 
cálculo de lonxitudes, áreas e volumes 
de diferentes corpos. 
§ Uso de aplicacións informáticas de 
xeometría dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas. 

5 Perímetros, áreas  
e volumes 

- Elementos da xeometría: puntos, 
segmentos, liñas (rectas, curvas), 
vectores, superficies, corpos 
xeométricos... 
- Unidades de medida de ángulos, 
lonxitudes, áreas ou superficies e 
volumes.  
- Figuras planas. Polígonos. 
Cónicas. 
- Clasificacións dos polígonos: 
polo número de lados; cóncavos e 
convexos; regulares ou non... 
- Triángulos e cuadriláteros. 
Clasificacións.  
- Medidas de ángulos, lonxitudes e 
superficies nos polígonos. 
- Liñas e superficies no círculo. 
Medidas. 
- Poliedros e corpos de revolución. 
- Superficies e volumes de 
poliedros e dos corpos de 
revolución. 
- Superficies e volumes de figuras 
compostas. 

- Utiliza instrumentos, fórmulas e 
técnicas apropiados para medir 
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes 
de corpos e de figuras xeométricas, 
interpretando as escalas de medidas. 
- Utiliza as fórmulas e o teorema de 
Pitágoras para calcular perímetros, 
áreas e volumes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos e esferas, e 
aplícaas para resolver problemas 
xeométricos, asignando as unidades 
correctas. 
- Representa e estuda os corpos 
xeométricos máis relevantes 
(triángulos, rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, cilindros, conos e 
esferas) cunha aplicación informática 
de xeometría dinámica, e comproba as 
súas propiedades xeométricas. 

Do 9 de 
xaneiro ao 
3 de 
febreiro 
(16 días) 

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

6 Semellanza. 
Aplicacións 

- Teorema de Tales. Aplicacións. 
- Semellanza de triángulos. 
Criterios. 
- Polígonos semellantes. 
.- Relación (razón) de lonxitudes 
en figuras e corpos semellantes 
- Razón de áreas en figuras 
semellantes. 
- Razón de volumes en corpos 
semellantes. 
- Aplicacións da semellanza: 
planos, mapas, maquetas, 
ampliación ou redución de copias, 
DIN... 

- Emprega as propiedades das figuras 
e dos corpos (simetrías, 
descomposición en figuras máis 
coñecidas, etc.) e aplica o teorema de 
Tales, para estimar ou calcular 
medidas indirectas. 
- Calcula medidas indirectas de 
lonxitude, área e volume mediante a 
aplicación do teorema de Pitágoras e 
as razóns de semellanza. 

Do 6 de 
febreiroao 
17 de 
marzo 
(18 días) 
 
 
2ª 
Avaliación 
 

§ Interpretación dun fenómeno 
descrito mediante un enunciado, unha 
táboa, unha gráfica ou unha expresión 
analítica. 
§ Estudo de modelos funcionais: 
lineal, cuadrático, proporcionalidade 
inversa e exponencial. Descrición das 
súas características, usando a linguaxe 
matemática apropiada.  
§ Interpretación de situacións reais 
que responden a funcións de tipo lineal, 
cuadrática, de proporcionalidade 
inversa ou exponencial. 
 

7 Funcións 
elementais 

- Magnitudes directamente 
proporcionais. A función lineal. A 
recta que pasa pola orixe. 
- Relacións do tipo afín á lineal. A 
recta.  
- Magnitudes inversamente 
proporcionais. A hipérbole 
equilátera. 
- A caída libre dun corpo. A función 
cuadrática. A parábola. 
- Crecemento dunha poboación. 
Relación exponencial. Ecuación e 
gráfica. 
- Interpretación doutras situacións 
reais que responden a funcións de 
tipo lineal, cuadrática, de 

- Explica e representa graficamente o 
modelo de relación entre dúas 
magnitudes para os casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcional inversa 
e exponencial. 
- Relaciona táboas de valores e as 
súas gráficas correspondentes en 
casos sinxelos, e xustifica a decisión. 
- Utiliza con destreza elementos 
tecnolóxicos específicos para debuxar 
gráficas. 
- Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade 
inversa e exponenciais. 
 

Do 
20marzo ao 
14 de abril 
(11 días) 
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proporcionalidade inversa ou 
exponencial. 

 
 

§ Elementos e características das 
funcións. 
§ Taxa de variación media como 
medida da variación dunha función nun 
intervalo. 
§  Utilización de calculadoras gráficas 
e software específico para a 
construción e a interpretación de 
gráficas 

8 Funcións - Expresión xeral das relación 
funcionais entre algunhas 
magnitudes. Concepto de función. 
Elementos dunha función. 
Gráficas. 
- Formas de expresar unha 
función. 
- Dominio e percorrido. 
- Cortes cos eixes. 
- Características (monotonía). 
Extremos.. 
- Continuidade. Periodicidade. 
Tendencias. 
- Análise do comportamento dunha 
función pola súa gráfica. 
- Taxa de variación media nun 
intervalo de continuidade. Análise 
do comportamento dunha función 
pola súa taxa de variación media. 
 

- Interpreta criticamente datos de 
táboas e gráficos sobre diversas 
situacións reais. 
- Representa datos mediante táboas e 
gráficos, utilizando eixes e unidades 
axeitadas. 
- Describe as características máis 
importantes que se extraen dunha 
gráfica e sinala os valores puntuais ou 
intervalos da variable que as 
determinan, utilizando tanto lapis e 
papel como medios informáticos. 
- Identifica e explica relacións entre 
magnitudes que se poden describir 
mediante unha relación funcional, 
asociando as gráficas coas súas 
correspondentes expresións alxébricas. 
- Identifica, estima ou calcula 
elementos característicos destas 
funcións (cortes cos eixes, intervalos 
de crecemento e decrecemento, 
máximos e mínimos, continuidade, 
simetrías e periodicidade). 
- Expresa razoadamente conclusións 
sobre un fenómeno, a partir da análise 
da gráfica que o describe ou dunha 
táboa de valores. 
- Analiza o crecemento ou o 
decrecemento dunha función mediante 
a taxa de variación media, calculada a 
partir da expresión alxébrica, unha 
táboa de valores ou da propia gráfica. 

Do 17 de 
abril ao 5 
de maio 
(12 días) 

§ Análise crítica de táboas e gráficas 
estatísticas nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais 
(IGE, INE, etc.). 
§ Interpretación, análise e utilidade 
das medidas de centralización e 
dispersión.  
§ Comparación de distribucións 
mediante o uso conxunto de medidas 
de posición e dispersión. 
§ Construción e interpretación de 
diagramas de dispersión. Introdución á 
correlación. 
§ Azar e probabilidade. Frecuencia 
dun suceso aleatorio.  
§ Cálculo de probabilidades mediante 
a Regra de Laplace.  
§ Probabilidade simple e composta. 
Sucesos dependentes e 
independentes. Diagrama en árbore. 

9 Estatística e 
probabilidade 

- A estatística e a predición. 
Poboación e mostra. Variables 
estatísticas: tipos.  
- Ordenación e agrupación de 
datos en táboas. Gráficos 
estatísticos. 
- Frecuencias absolutas e 
relativas. Frecuencias 
acumuladas. Porcentaxes. 
- Parámetros estatísticos. Medidas 
de centralización, posición e 
dispersión en táboas simples. 
- Diagramas de dispersión. 
Correlación. 
- Parámetros estatísticos. Medidas 
de centralización, posición e 
dispersión en táboas con datos 
agrupados. 
- Experimentos aleatorios. 
Variables aleatorias. 
- Sucesos elementais. O espazo 

- Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situacións relacionadas co 
azar e a estatística. 
- Formula e comproba conxecturas 
sobre os resultados de experimentos 
aleatorios e simulacións. 
- Emprega o vocabulario axeitado para 
interpretar e comentar táboas de datos, 
gráficos estatísticos e parámetros 
estatísticos. 
- Interpreta un estudo estatístico a 
partir de situacións concretas próximas. 
- Discrimina se os datos recollidos nun 
estudo estatístico corresponden a unha 
variable discreta ou continua. 
- Elabora táboas de frecuencias a partir 
dos datos dun estudo estatístico, con 
variables discretas e continuas. 
- Calcula os parámetros estatísticos 
(media aritmética, percorrido, 
desviación típica, cuartís, etc.), en 

Do 8 ao 30 
de maio  
(14 días) 
 
 
3ª 
Avaliación 
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§ Aplicacións informáticas que faciliten 
o tratamento de datos estatísticos. 

de sucesos. 
- Probabilidade. Probabilidade dun 
suceso cando os sucesos 
elementais son equiprobables (lei 
de Laplace). 
- Propiedades da probabilidade. 
- Diagramas de árbore e táboas de 
continxencia para o reconto de 
datos. 
- Sucesos dependentes e 
independentes. 
- Probabilidade de experimentos 
compostos. 
 

variables discretas e continuas, coa 
axuda da calculadora ou dunha folla de 
cálculo. 
- Representa graficamente datos 
estatísticos recollidos en táboas de 
frecuencias, mediante diagramas de 
barras e histogramas. 
- Calcula a probabilidade de sucesos 
coa regra de Laplace e utiliza, 
especialmente, diagramas de árbore ou 
táboas de continxencia para o reconto 
de casos. 
- Calcula a probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos nos que interveñan 
dúas experiencias aleatorias 
simultáneas ou consecutivas. 
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4.5 Matemáticas II de 2º de bacharelato 

Introdución 

A materia Matemáticas II completa á Matemáticas I e prepara ao alumnado para o seu acceso á Universidade, á F.P. Superior ou ao mundo laboral. O alumnado que 
pretenda acceder á Universidade debe superar as ABAU.  

A materia está dividida en cinco bloques, o primeiro presente en todos os demais. Os outros catro constitúen bloques específicos nas probas de acceso á 
Universidade por iso a materia será avaliada en 4 partes, unha por bloque, non coincidindo exactamente coas tres avaliacións. Os bloques de contido daranse na 
seguinte orde: Álxebra, Xeometría do espazo, Análise funcional, Probabilidade. 

 

CONTIDOS 
UD TÍTULO DESCRICIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

§ Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas. 
§ Estratexias e procedementos postos 
en práctica: relación con outros 
problemas coñecidos; modificación de 
variables; suposición do problema 
resolto. 
§ Solucións e/ou resultados obtidos: 
coherencia das solucións coa situación, 
revisión sistemática do proceso, outras 
formas de resolución, problemas 
parecidos, xeneralizacións e 
particularizacións interesantes. 
§ Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 
§ Métodos de demostración: redución 
ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos 
encadeados, etc. 
§ Razoamento dedutivo e indutivo. 
§ Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 
§ Elaboración e presentación oral e/ou 
escrita, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de informes 
científicos sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na 
demostración dun resultado 
matemático. 
§ Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
-- Recollida ordenada e a organización 
de datos. 
-- Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
-- Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 

0 Procesos, métodos 
e actitudes en 
matemáticas. 
Obxectivos 
específicos e 
desenvolvemento 
das competencias 
clave.  
 
 
 

-Este bloque está presente en 
tódalas unidades didácticas pois 
fai referencia ao modo de traballar 
as matemáticas. 
-Fai referencia aos procedementos 
empregados polo alumnado tanto 
no seu método de estudo como na 
súa perseveranza e os 
mecanismos empregados á hora 
de facer exercicios e na resolución 
de problemas. 
-Trátase do xeito de traballar tanto 
individualmente como en equipo, 
busca de información, formulación 
e resolución de problemas, 
presentación de resultados, 
actitude fronte aos problemas e 
dificultades, etc.  

- Coñece os contidos da materia e os 
aplica na resolución de exercicios e 
problemas empregando unha linguaxe 
axeitada. 
- Fai esquemas, organiza datos e 
incógnitas, formula os problemas coa 
linguaxe matemática axeitada, expresa 
as solucións adecuadamente, 
comproba as solucións e analiza se 
son coherentes, reflexiona sobre os 
resultados e asigna as unidades 
correctas. Busca formas de resolución 
alternativas tentando unha 
simplificación. 
- Busca problemas similares 
procurando regularidades e leis e 
xeneralizando os resultados obtidos. 
Atopa resultados particulares. 
- Emprega estratexias e 
procedementos postos en práctica: 
relación con outros problemas 
coñecidos; modificación de variables; 
suposición do problema resolto. 
- É coidadoso/a e ordenado/a 
buscando a comprensión do enunciado 
e do que se pide e hai que procurar. 
- Formula proxectos e fai investigacións 
matemáticas nos distintos campos da 
materia. Elabora informes e é quen de 
expoñelos con claridade e defendendo 
as súas propostas. 
- Matematiza e modeliza en contextos 
de realidade e en contextos 
matemáticos. 
- Elabora e crea gráficos, esquemas, 
gráficas, etc. 
-Deseña simulacións e elabora 
predicións. 
- Ten curiosidade por coñecer as 
causas dos resultados obtidos e fai 
demostracións empregando métodos 
indutivos, dedutivos ou por redución ao 
absurdo. 

Ao longo de 
todo o 
curso 
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estatístico. 
-- Deseño de simulacións e elaboración 
de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
-- Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos levados 
a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 
-- Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 
§ Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 
§ Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o proceso, os 
resultados e as conclusións do proceso 
de investigación desenvolvido, 
utilizando as ferramentas e os medios 
tecnolóxicos axeitados. 
§ Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 
§ Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do 
traballo científico.. 
§ Contextualización histórica. A 
evolución do pensamento e da 
matemática. Aportación das distintas 
civilizacións. A situación actual.  
§ As matemáticas na nosa vida. 
§ Relación da Matemática con outras 
ciencias: Tecnoloxía, Física, Química, 
Bioloxía, Ecoloxía e Medio Ambiente, 
Enxeñerías, Ciencias Sociais... 

- Emprega contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 
- Nun teorema diferencia as hipóteses 
da tese. 
- Realiza as súas tarefas (na clase e en 
casa), tanto as que son de xeito 
individual como en equipo. 
- Investiga e emprega os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos para 
realizar as tarefas e os traballos ou 
proxectos así como as simulación, 
gráficas, información.... 
- Ten confianza nas súas capacidades 
para afrontar os problemas e trata de 
aprender  dos seus erros e de superar 
as dificultades. 

§ Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e operar con 
datos estruturados en táboas e grafos. 
Clasificación de matrices. Operacións. 
§ Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reais 

1 Matrices - Definicións sobre matrices en 
xeral. Definicións para matrices 
cadradas. Submatrices. 
- Operacións con matrices. 
- O espazo vectorial das matrices 
de dimensión  mxn. 
- O anel non conmutativo, con 
elemento unidade e con divisores 
de cero das matrices cadradas de 
ordenn. Matrices regulares e 
singulares. Inversa dunha matriz 
regular. 
- Rango dunha matriz. Método de 
Gauss para calcular o rango dunha 
matriz. 

- Utiliza a linguaxe matricial e as 
operacións con matrices para describir 
e interpretar datos e relacións na 
resolución de problemas diversos. 
- Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito 
manual ou co apoio de medios 
tecnolóxicos. 
- Determina o rango dunha matriz, ata 
orde 4, aplicando o método de Gauss. 
- Emprega as matrices como 
ferramenta para manexar e operar con 
datos estruturados en táboas e grafos. 
- Asocia matrices a movementos do 

Do 12 ao 
28 de 
setembro 
(10 días) 
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- Método de Gauss para calcular a 
inversa dunha matriz regular. 
- Matrices e grafos.  

plano. 
- Resolve problemas susceptibles de 
seren representados matricialmente e 
interpreta os resultados obtidos 

§ Determinantes.  
§ Propiedades elementais. 
§ Rango dunha matriz. 
§ Matriz inversa. 
 

2 Determinantes - Determinante dunha matriz 
cadrada.  
- Cálculo do determinante das 
matrices cadradas de orde dous. 
Regra de Sarrus para calcular o 
determinante dunha matriz 
cadrada de orde tres. 
- Menor complementario e adxunto 
dun elemento dunha matriz 
cadrada. 
- Cálculo do determinante dunha 
matriz cadrada calquera 
desenvolvendo polos elementos 
dunha fila (ou columna). 
- Propiedades de multilinealidade 
dos determinantes. 
- Outras propiedades dos 
determinantes. 
- Transformacións para simplificar 
o cálculo dun determinante 
facendo ceros. Cálculo de 
determinantes por triangulación de 
matrices. 
- Cálculo do rango dunha matriz 
por determinantes. 
- Cálculo da matriz inversa polo 
adxunto da trasposta. 
- Ecuacións matriciais. 

- Calcula determinantes de matrices 
cadradas ata de orde 4. 
- Determina o rango dunha matriz, ata 
orde 4, aplicando o método de Gauss 
ou por determinantes. 
- Determina as condicións para que 
unha matriz teña inversa e calcúlaa 
empregando o método máis axeitado. 
- Resolve ecuacións matriciais 
empregando o método máis axeitado. 
- Analiza rangos de matrices con 
parámetros.  
- Aplica as propiedades dos 
determinantes para simplificar cálculos 
ou para calcular determinantes de 
matrices asociadas a outra cuxo 
determinante é coñecido (a inversa, un 
múltiplo dela, unha transformada por 
sumar combinacións lineares de filas, 
etc.) 

Do 29 de 
setembro 
ao 8de 
outubro 
(6 días) 

§ Representación matricial dun 
sistema: discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais. Método 
de Gauss. 
§ Regra de Cramer.  
§ Aplicación á resolución de 
problemas. 

3 Sistemas de 
ecuacións lineais 

- Sistemas de ecuacións lineais. 
Expresión tradicional e expresión 
matricial. Transformación dun 
sistema noutro equivalente. 
- Estudo do carácter dun sistema 
segundo o número e tipo de 
solucións que ten. Teorema de 
Rouché-Fröbenius. 
- Interpretación xeométrica no 
caso dos sistemas lineais con tres 
incógnitas. 
- Resolución de sistemas de 
ecuacións lineais polo método de 
Gauss.  
- Resolución de sistemas de 
ecuacións lineais pola regra de 
Cramer, cando sexa posible. 
- Resolución de sistemas de 
ecuacións lineais como ecuacións 
matriciais, cando sexa posible. 
- Sistemas homoxéneos. 
- Sistemas con parámetros. 

- Estuda o carácter dun sistema de 
ecuacións e o resolve polo método 
máis axeitado, cando é compatible. 
- Estuda o carácter dun sistema de 
ecuacións con parámetros, segundo os 
valores destes, e o resolve nos casos 
de compatibilidade polo método máis 
axeitado. 
- Recoñece a compatibilidade dos 
sistemas homoxéneos e discrimina o 
tipo segundo o rango da matriz de 
coeficientes. 
- Representamatricialmente un sistema; 
discute as posibles solucións  e 
resólveo, cando é posible, empregando 
o método de Gauss ou a regra de 
Cramer.  
- Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, 
estuda e clasifica o sistema de 
ecuacións lineais formulado, resólveo 
nos casos en que sexa posible 
(empregando o método máis axeitado), 

Do 13 ao 
26 de 
outubro 
(8 días) 
 
 
 
1º Parcial 
ÁLXEBRA 
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e aplícao para resolver problemas 

§ Vectores no espazo tridimensional.  
§ Operacións.  
§ Base, dependencia e independencia 
lineal.  
§ Produto escalar, vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 

4 Vectores libres no 
espazo.  

- Vectores libres no espazo. Suma 
e produto por escalares. 
Combinacións lineais. 
- Dependencia e independencia 
lineal.  
- Bases e dimensión. Bases 
ortogonais. Base ortonormal. 
- O espazo vectorial dos vectores 
libres do espazo. Propiedades. 
- O espazo afín euclídeo. 
- Produto escalar de dous 
vectores. Propiedades. 
Interpretación xeométrica. Produto 
entre si dos vectores da base 
ortonormal do espazo. Produto 
escalar de dous vectores con 
compoñentes na base ortonormal. 
- Módulo un vector. Ángulo que 
forman dous vectores. Paralelismo 
e perpendicularidade de vectores. 
- Produto vectorial de dous 
vectores no espazo. Propiedades. 
Interpretación xeométrica. Produto 
entre si dos vectores da base 
ortonormal do espazo. Produto 
vectorial de dous vectores con 
compoñentes na base ortonormal. 
- Módulo do produto vectorial. 
Superficie do paralelogramo 
determinado por dous vectores. 
- Produto mixto de tres vectores do 
espazo. Propiedades. 
Interpretación xeométrica.  
- Volume do paralelepípedo 
determinado por tres vectores no 
espazo. Volume do tetraedro. 

-Realiza operacións elementais con 
vectores. 
- Manexa os conceptos de base e de 
dependencia e independencia lineal. 
- Define e manexa as operacións 
básicas con vectores no espazo. 
- Utiliza a interpretación xeométrica das 
operacións con vectores para resolver 
problemas xeométricos. 

Do 27 de 
outubro ao 
8 de 
novembro 
(6 días) 
 
 
 
 
 

§ Ecuacións da recta e o plano no 
espazo. 
§ Paso dunhas formas de ecuación a 
outras. 
§ Identificación dos elementos 
característicos. 

5 A recta e o plano 
no espazo 

- Distintos xeitos de dar a 
ecuacións dunha recta no espazo: 
vectorial, paramétricas, continua e 
forma xeral. Identificación dos 
elementos. 
- Paso dunha forma de ecuacións 
a outras. 
- Distintos xeitos de dar a 
ecuacións dun plano no espazo: 
vectorial, paramétricas, forma 
xeral, canónica e normal. 
Identificación dos elementos. 
- Paso dunha forma de ecuacións 
a outras. 
- Punto que pertence a unha recta 
ou un plano. 

- Sabe dar distintas formas de ecuación 
da recta. 
- Identifica as rectas pola súa ecuación 
e interpreta os elementos que 
interveñen nelas. 
- Sabe pasar dunhas formas de 
ecuación a outras. 
- Sabe dar distintas formas de ecuación 
do plano. 
- Identifica os planos pola súa ecuación 
e interpreta os elementos que 
interveñen nelas. 
- Sabe pasar dunhas formas de 
ecuación a outras. 
- Recoñece se un punto dado pertence 
a unha recta ou a un plano dados. 

Do 9ao 
19de 
novembro 
(6 días) 

§ Posicións relativas (incidencia, 6 Posicións relativas. - Recta e plano: recta contida, - Recoñece as posicións relativas de Do 22 de 
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paralelismo e perpendicularidade entre 
rectas e planos). 
§ Simetrías 

 Simetrías secante ou paralela ao plano. 
- Dúas rectas: Coincidentes, 
secantes, paralelas ou se cruzan. 
- Dous planos: paralelos, secantes 
ou coincidentes. 
- Posicións relativas de tres rectas. 
- Posicións relativas de tres 
planos. 
- Simetrías. 

rectas e planos entre eles. 
- Aplica as condicións de paralelismo e 
perpendicularidade. 
- Interpreta as posicións relativas dos 
planos dun sistema de ecuacións 
lineais con tres incógnitas. 
- Acha elementos simétricos respecto a 
un punto, unha recta ou un plano 
dados. 

novembro 
ao1 de 
decembro 
(6 días) 

§ Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas e volumes). 

7 Relacións métricas - Distancia entre dous puntos. 
- Ángulos: Dúas rectas; recta e 
plano; dous planos. 
- Condicións de paralelismo e 
perpendicularidade. 
- Distancia entre planos paralelos. 
Distancia dun punto a un plano. 
Distancia dunha recta a un plano 
ao cal é paralela. 
- Distancia dun punto a unha recta. 
Distancia entre rectas paralelas.  
- Mínima distancia entre dúas 
rectas que se cruzan. Puntos que 
se atopan á mínima distancia. 
- Cálculo de áreas de 
paralelogramos e triángulos e de 
volumes de paralelepípedos e 
tetraedros. 

- Calcula distancias entre puntos, 
rectas e planos. 
- Calcula ángulos entre rectas e planos. 
- Atopa puntos simétricos respecto a un 
punto, unha recta ou un plano. 
- A topa punto a unha determinada 
distancia cumprindo determinadas 
condicións. 
- Atopa os puntos que se topan á 
mínima distancia entre dúas rectas que 
se cruzan. 
- Calcula áreas de paralelogramos e 
triángulos e volumes de 
paralelepípedos e tetraedros. 
- Resolve problemas métricos en xeral 
mediante rectas e planos. Acha lugares 
xeométricos. 

Do 2 ao 17 
de 
decembro 
(7 días) 
 
 
 
2º Parcial 
XEOMETRÍ
A 

§ Límite dunha función nun punto e no 
infinito. 
§  Continuidade dunha función. Tipos 
de descontinuidade 
§ Teorema de Weierstrass e teorema 
de Bolzano. 
 

8 Funcións. Límites e 
continuidade. 
Teoremas para 
funciónscontinuas. 
  

 

- Funciones: Definicións e 
operacións.  
- Funcións e valor absoluto. 
Funcións definidas a anacos. 
- Límites nun punto. Límites 
infinitos e límites no infinito. 
Infinitésimos. Operacións con 
límites. Casos de indeterminación. 
- Continuidade dunha función nun 
punto; puntos de descontinuidade. 
Intervalos de continuidade dunha 
función. Puntos e tipos de 
descontinuidade. 
- Tendencias infinitas e no infinito. 
Asíntotas. 
- Teoremas para funcións 
continuas en intervalos pechados: 
teorema de Weierstrass sobre o 
acoutamento da función e teorema 
dos puntos intermedios de 
Bolzano. 
 

- Opera con funcións e calcula a 
función inversa respecto da 
composición. 
- Representa funcións elementais con 
soltura e fai a gráfica dunha función 
definida a anacos ou en valores 
absolutos cando está formada por 
funcións elementais. 
- Calcula límites dunha función nun 
punto e límites no infinito, resolvendo 
os casos de indeterminación. 
- Estuda a continuidade dunha función 
valorando o tipo de descontinuidade 
nos puntos nos que se presenten. 
- Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun 
ámbito dos puntos de descontinuidade. 
- Acha as asíntotas de funcións 
estudadas. 

Do 10 ao 
24 de 
xaneiro 
(9 días) 

§ Función derivada.  
§ Teoremas de Rolle e do valor medio.  
§ A regra de L'Hôpital. Aplicación ao 
cálculo de límites. 

9 A función derivada. 
Teoremas para 
funcións 
derivables. 

- Taxa de variación media nun 
intervalo pechado de continuidade. 
- Taxa de variación instantánea. 
Derivada dunha función nun punto. 

- Aplica con soltura as regras de 
derivación para obter funcións 
derivadas. Interpreta xeometricamente 
os resultados e acha rectas tanxentes e 

Do 25 de 
xaneiro ao 
7 de 
febreiro 
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   Interpretación xeométrica. Recta 
tanxente e recta normal a unha 
curva nun punto. 
- A función derivada. Derivada das 
funcións elementais. Regras de 
derivación para as operacións. 
Derivadas sucesivas. 
- Teoremas para funcións 
derivables nun intervalo pechado: 
Teorema de Rolle. Teorema do 
valor medio do cálculo (Teorema 
de Lagrange). 
- Corolario dos teoremas de 
Bolzano e Rolle para a división do 
dominio de funcións derivables en 
intervalos que conteñen, ao sumo, 
unha raíz: aproximacións das 
raíces dunha función derivable. 
- Regra de L’Hôpital para o cálculo 
de límites indeterminados da forma 
0/0. 

normais nun punto de derivabilidade. 
- Aplica os conceptos de límite e de 
derivada á resolución de problemas, 
así como os teoremas relacionados.  
- Acouta e aproxima raíces de funcións 
aplicando os teoremas de Rolle e 
Bolzano. 
- Aplica a regra de L'Hôpital para 
resolver indeterminacións no cálculo de 
límites. 
 

(8 días) 

§ Aplicacións da derivada:  
§ -Representación gráfica de funcións.  
§ -Problemas de optimización. 
§ Diferencial dunha función nun punto. 

10 Aplicacións das 
derivadas. 
Representación 
gráfica de funcións. 
Problemas de 
optimización. 
 

- Monotonía: Crecemento e 
decrecemento. Extremos relativos.  
- Cálculo de máximos e mínimos, 
absolutos e relativos, dunha 
función nun intervalo. 
- Curvatura: Concavidade e 
convexidade. Puntos de inflexión. 
- Estudo analítico completo e 
representación gráfica de funcións. 
- Problemas de optimización. 
- Diferencial dunha función nun 
punto. Interpretación xeométrica. 

- Resolve exercicios e problemas 
relacionados con condicións de 
monotonía, curvatura, extremos 
relativos e puntos de inflexión. 
- Fai un estudo analítico completo 
dunha función a partires da súa 
ecuación e fai a representación gráfica. 
- Formula problemas de optimización 
relacionados coa física, xeometría ou 
coas ciencias experimentais e sociais; 
resólveos e interpreta o resultado 
obtido dentro do contexto. 
- Interpreta xeometricamente a 
diferencial dunha función nun punto. 

Do 8 ao 25 
de febreiro 
(10 días) 
 

§ Primitiva dunha función. 
§  Integral indefinida. Propiedades.  
§ Técnicas elementais para o cálculo 
de primitivas (integrais inmediatas e 
case inmediatas, racionais, por partes e 
por cambios de variable sinxelos). 

11 Primitiva dunha 
función. Integral 
indefinida. Cálculo 
de primitivas. 
 

- Primitiva dunha función. Integral 
indefinida. - Propiedades lineais da 
integración. 
- Integrais inmediatas e case 
inmediatas. 
- Integración de funcións racionais. 
-  Métodos de integración: 
  
- Cambio de variable ou 
substitución. 
- Por partes. 

- Calcula con soltura as integrais 
indefinidas de tipo inmediato e 
racionais sinxelas e aplica métodos 
como substitución ou por partes cando 
é preciso. 
- Atopa unha primitiva concreta cando 
coñece algunha condición inicial. 
- Coñece e aplica as propiedades 
lineais da integración para simplificar o 
proceso. 

Do 1 ao 11 
de marzo 
(8 días) 

§ Integral definida. 
§ Teoremas do valor medio e 
fundamental do cálculo integral. 
§  Regra de Barrow.  
§ Aplicación ao cálculo de áreas de 
rexións planas. 

12 A integral definida - Área baixo unha curva: Regra 
dos trapecios; aproximación por 
rectángulos. Integral definida 
(integral de Riemann). Signo da 
integral. Propiedades. 
- Teorema do valor medio do 
cálculo integral 
- Función integral. Teorema 

- Entende o mecanismo para calcular 
áreas baixo unha curva nun intervalo 
por partición do mesmo en intervalos 
infinitesimais e sumando áreas de 
trapecios ou rectángulos. 
- Entende e resolve exercicios 
aplicando o teorema do valor medio do 
cálculo integral. 

Do 14 ao 
24 de 
marzo 
(7 días) 
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fundamental do cálculo integral: 
derivada da función integral. 
- Regra de Barrow para o cálculo 
de integrais definidas. 
- Integral e área. Cálculo mediante 
integrais definidas das seguintes 
áreas: área baixo unha curva nun 
intervalo onde a función é positiva; 
área sobre unha curva nun 
intervalo onde a función é 
negativa; área baixo unha curva 
nun intervalo onde a función 
cambia de signo; área dun recinto 
delimitado por dúas funcións 
continuas que se cortan. 

- Entende o teorema fundamental do 
cálculo e resolve problemas 
empregándoo. 
- Aplica a regra de Barrow para o 
cálculo de integrais definidas. 
- Emprega as integrais definidas para 
calcular áreas. 
 

 
3º Parcial 
ANÁLISE 
 
 

§ Sucesos. Operacións con sucesos. 
Asignación de probabilidades a 
sucesos mediante a regra de Laplace e 
a partir da súa frecuencia relativa. 
Axiomática de Kolmogorov. 
§  Aplicación da combinatoria ao 
cálculo de probabilidades. 
§ Experimentos simples e compostos. 
Probabilidade condicionada. 
Dependencia e independencia de 
sucesos. 
§ Teoremas da probabilidade total e 
de Bayes. Probabilidades iniciais e 
finais e verosimilitude dun suceso 

13 Álxebra de Boole 
de sucesos. 
Probabilidade 

- Sucesos. Operacións con 
sucesos. Álxebra de Boole de 
sucesos. 
- Asignación de probabilidades a 
sucesos mediante a regra de 
Laplace e a partir da súa 
frecuencia relativa.  
- Axiomática de Kolmogorov. 

§ - Aplicación da combinatoria ao 
cálculo de probabilidades. 

§ - Experimentos simples e 
compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 
- Teoremas da probabilidade total 
e de Bayes. - Probabilidades 
iniciais e finais e verosimilitude dun 
suceso. 

- Forma o espazo de sucesos dunha 
experiencia aleatoria. Opera cos 
sucesos. Coñece e aplica as 
propiedades das operacións. Identifica 
o complementario. 
- Asigna probabilidades a sucesos: pola 
lei de grandes números e pola regra de 
Laplace. Aplica combinatoria para 
calcular probabilidades.  
- Coñece e aplica as condicións que 
debe cumprir unha probabilidade 
(axiomática de Kolmogorov) e as 
propiedades que delas derivan.  
- Resolve problemas de probabilidade 
condicionada e sabe estudar a 
independencia ou a dependencia de 
sucesos. Fai táboas de dobre entrada. 
- Fai táboas con experiencias 
compostas, dependentes ou 
independentes. Fai diagramas de 
árbore.  
- Calcula probabilidades a partir dos 
sucesos que constitúen unha partición 
do espazo mostral (probabilidades 
totais) 
- Calcula a probabilidade final dun 
suceso aplicando a fórmula de Bayes 
- Distingue probabilidades iniciais e 
finais e a verosimilitude dun suceso. 
- Asigna probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples e 
compostos (utilizando a regra de 
Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de reconto e a axiomática da 
probabilidade), así como a sucesos 
aleatorios condicionados (teorema de 
Bayes), en contextos relacionados co 
mundo real. 

 Do 25 de 
marzo ao 6 
de abril 
(7 días) 

§ Variables aleatorias discretas 
(distribución de probabilidade, media, 

14 Variables aleatorias 
discretas e 

-  Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidade. 

- Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución 

Do 7 de 
abril ao 6 
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varianza e desviación típica) e 
continuas (función de densidade e 
función de distribución). 
§ Distribución binomial. 
Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades. 
§ Distribución normal. Tipificación da 
distribución normal. Asignación de 
probabilidades nunha distribución 
normal. 
§ Cálculo de probabilidades mediante 
a aproximación da distribución binomial 
pola normal. 
§ Identificación das fases e tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e 
descrición de traballos relacionados 
coa estatística e o azar, interpretando a 
información e detectando erros e 
manipulacións. 

continuas. 
Distribución 
binomial. 
Distribución normal 

Media, varianza e desviación 
típica. 
- Variables aleatorias continuas. 
Función de densidade e función de 
distribución. 
- A distribución binomial. 
Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades. 
- A distribución normal. Tipificación 
da distribución normal. Asignación 
de probabilidades nunha 
distribución normal. 
- Cálculo de probabilidades 
mediante a aproximación da 
distribución binomial pola normal. 

binomial, obtén os seus parámetros e 
calcula a súa media e desviación típica. 
- Calcula probabilidades asociadas a 
unha distribución binomial a partir da 
súa función de probabilidade, da táboa 
da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica. 
- Coñece as características e os 
parámetros da distribución normal e 
valora a súa importancia no mundo 
científico. 
- Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución 
normal a partir da táboa da distribución 
ou mediante calculadora, folla de 
cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 
- Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución 
binomial a partir da súa aproximación 
pola normal, valorando se se dan as 
condicións necesarias para que sexa 
válida. 
- Utiliza un vocabulario axeitado para 
describir situacións relacionadas co 
azar e elabora análises críticas sobre 
traballos relacionados coa 
probabilidade e/ou a estatística 
aparecidos en medios de comunicación 
e noutros ámbitos da vida cotiá. 

de maio 
(12 días) 
 
 
4º Parcial 
PROBABILI
DADE 
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4.6 Matemáticas aplicadas ás cc.ss. II de 2º bacharelato 

Introdución 
As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar a realidade e expresar os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis 
complexo; contribúen de forma especial á comprensión dos fenómenos da realidade social, de natureza económica, histórica, xeográfica, artística, política, 
sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e abstraer. O mundo actual está en continua e rápida transformación, polo que se fai imprescindible 
a aprendizaxe de métodos xerais de análise social que poidan aplicarse en contextos diversos. Nesta contorna, as matemáticas adquiren un papel relevante como 
ferramenta adecuada para adquirir e consolidar o coñecemento, desenvolven a capacidade de reflexionar e razoar acerca dos fenómenos sociais e proporcionan 
instrumentos adecuados para a representación, modelización e contraste das hipóteses expostas acerca do seu comportamento. Hoxe en día, as matemáticas 
constitúen a ferramenta principal para converter os feitos observables en coñecemento e información. Máis aínda, a utilización dunha linguaxe formal, como é o das 
matemáticas, facilita a argumentación e explicación dos devanditos fenómenos e a comunicación dos coñecementos con precisión. As matemáticas teñen un 
carácter instrumental como base para o progreso na adquisición de contidos doutras disciplinas. Por exemplo, en Economía, a Teoría Económica explica os 
fenómenos económicos cunha base matemática. A Teoría de Xogos ou Teoría da Decisión son outro exemplo das aplicacións neste campo. En Socioloxía e 
Ciencias Políticas empréganse cada vez con maior frecuencia a análise de enquisas, entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución das 
matemáticas a outras áreas como a Xeografía, a Historia ou a arte onde as matemáticas tiveron unha recoñecida influencia. As matemáticas tamén contribúen á 
formación intelectual dos alumnos, o que lles permitirá desenvolverse mellor tanto no ámbito persoal como social. Hai que resaltar tamén o valor formativo das 
matemáticas en aspectos tan importantes como a procura da beleza e a harmonía, o estímulo da creatividade ou o desenvolvemento de capacidades persoais e 
sociais que contribúen a formar cidadáns autónomos, seguros de si mesmos, decididos e emprendedores, capaces de afrontar os retos e abordar os problemas con 
garantías de éxito. O ensino desta materia non debe desvincularse da súa aplicación á interpretación dos fenómenos sociais, polo que ademais de centrarse na 
adquisición do coñecemento dos contidos de matemáticas e os seus procedementos de cálculo, análise, medida e estimación, debe dirixirse cara á adquisición da 
habilidade de interpretar datos, seleccionar os elementos fundamentais, analizalos, obter conclusións razoables e argumentar de forma rigorosa. A resolución de 
problemas convértese en obxectivo principal. O proceso debe cultivar a habilidade para entender diferentes formulacións e implementar plans prácticos, revisar os 
procedementos de procura de solucións e expor aplicacións do coñecemento e as habilidades matemáticas a diversas situacións da vida real; sobre todo, débese 
fomentar a autonomía para establecer hipótese e contrastalas, e para deseñar diferentes estratexias de resolución ou extrapolar os resultados obtidos a situacións 
análogas. O uso de ferramentas tecnolóxicas terá un papel esencial no currículo da materia, tanto para a mellor comprensión de conceptos ou na resolución de 
problemas complexos, como para contrastar con maior rigor as hipóteses propostas e presentar e comunicar os resultados obtidos. Ademais, estas ferramentas 
contribúen á preparación para a aprendizaxe ao longo da vida e apoian o traballo fose da aula. Procurarase unha atención personalizada ao alumnado, xa que esta 
proporciona a oportunidade de potenciar as súas fortalezas e corrixir as súas debilidades. Fomentarase o razoamento, a experimentación e a simulación, que 
promoven un papel activo do alumnado. 
A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II é a continuación á materia Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. Estrutúrase en torno a catro 
bloques de contido: "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Análise", e "Estatística e probabilidade"; o bloque de "Procesos, 
métodos e actitudes en matemáticas" é común aos dous cursos e transversal: débese desenvolver simultaneamente ao resto de bloques de contido. Os outros 
tresconstitúen bloques específicos nas probas de acceso á Universidade por iso a materia será avaliada en 3 partes, unha por bloque, non coincidindo 
necesariamente coasdatas de avaliación. 
Introdúcese o tema 9, pois o curso pasado non se deu o cálculo de probabilidades nin as distribucións de probabilidade. Só serán introducidas as continuas, 
centrándose na Normal. 

 

CONTIDOS UD TÍTULO DESCRICIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

§ Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas. 
§ Estratexias e procedementos postos 
en práctica: relación con outros 
problemas coñecidos, modificación de 
variables e suposición do problema 
resolto. 
§ Análise dos resultados obtidos: 
revisión das operacións utilizadas, 
coherencia das solucións coa situación, 
revisión sistemática do proceso, 
procura de outras formas de resolución 
e identificación de problemas 
parecidos. 
§ Elaboración e presentación oral e/ou 

0 Procesos, métodos 
e actitudes en 
matemáticas. 
Obxectivos 
específicos e 
desenvolvemento 
das competencias 
clave.  
 
 
 

-Este bloque está presente en 
tódalas unidades didácticas pois 
fai referencia ao modo de traballar 
as matemáticas. 
-Fai referencia aos procedementos 
empregados polo alumnado tanto 
no seu método de estudo como na 
súa perseveranza e os 
mecanismos empregados á hora 
de facer exercicios e na resolución 
de problemas. 
-Trátase do xeito de traballar tanto 
individualmente como en equipo, 
busca de información, formulación 
e resolución de problemas, 
presentación de resultados, 

- Coñece os contidos da materia e os 
aplica na resolución de exercicios e 
problemas. 
- Emprega unha linguaxe axeitada. 
- Na resolución de problema, fai 
esquemas, organiza datos, distingue 
entre datos e incógnitas, formula os 
problemas coa linguaxe matemática 
axeitada, expresa as solucións 
adecuadamente, comproba as 
solucións e analiza se poden ser 
correctas, reflexiona sobre os 
resultados e asigna as unidades 
correctas. 
- Busca problemas similares, resolve 
subproblemas, comeza por casos 

Ao longo de 
todo o 
curso 
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escrita de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución dun 
problema, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 
§ Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 

-- Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
-- Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
-- Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico.  
-- Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
-- Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
-- Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 

§ Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou 
contextos do mundo das matemáticas, 
de xeito individual e en equipo. 
§ Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 
§ Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o 
procedemento, os resultados e as 
conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido. 
§ Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 
§ Contextualización histórica. A 
evolución do pensamento e da 
matemática. Aportación das distintas 
civilizacións. A situación actual.  
§ As matemáticas na nosa vida. 
§ Relación da Matemática con outras 
ciencias: Tecnoloxía, Física, Química, 
Bioloxía, Ecoloxía e Medio Ambiente, 
Enxeñerías, Ciencias Sociais... 

actitude fronte aos problemas e 
dificultades, etc.  

particulares, procura regularidades e 
leis... 
-Na planificación dos problemas é 
coidadoso/a e ordenado/a buscando a 
comprensión do enunciado e do que se 
pide e hai que procurar. 
- Formula proxectos e fai investigacións 
matemáticas nos distintos campos da 
materia. Elabora informes e é quen de 
expoñelos con claridade e defendendo 
as súas propostas. 
- Matematiza e modeliza en contextos 
de realidade e en contextos 
matemáticos. 
- Realiza as súas tarefas (na clase e en 
casa), tanto as que son de xeito 
individual como en equipo. 
- Investiga e emprega os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos para 
realizar as tarefas e os traballos ou 
proxectos. 
- Ten confianza nas súas capacidades 
para afrontar os problemas e trata de 
aprender  dos seus erros e de superar 
as dificultades. 

§ Estudo das matrices como 1 Matrices e - Matriz, notación matricial, - Dispón en forma de matriz Do 12ao 28 
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ferramenta para manexar e operar con 
datos estruturados en táboas. 
Clasificación de matrices. 
§ Operacións con matrices. 
§ Rango dunha matriz. Cálculo por 
Gauss. 
§ Determinantes ata orde 3. 
§ Matriz inversa. Cálculo por Gauss ou 
pola adxunta da trasposta. 
§ Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades na 
resolución de problemas en contextos 
reais. 

§  

determinantes de 
matrices cadradas 

dimensión dunha matriz. Matrices 
de información e matrices que 
describen unha relación. 
- Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e operar 
con datos estruturados en táboas. 
Clasificación de matrices. 
- Igualdade de matrices. 
- Operacións con matrices: suma, 
diferenza, produto por un escalar e 
produto de matrices. 
- Propiedades das operacións. 
- Rango dunha matriz. Método de 
Gauss para calcular o rango 
dunha matriz. 
- Cálculo da matriz inversa dunha 
matriz regular polo método de 
Gauss 
- Determinantes ata orde 3. 
- Cálculo da matriz inversa dunha 
matriz cadrada regular polo 
método do adxunta da trasposta. 
- Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades 
na resolución de problemas en 
contextos reais. 

información procedente do ámbito 
social para poder resolver problemas 
con maior eficacia e emprega a 
linguaxe axeitada. 
- Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito 
manual e co apoio de medios 
tecnolóxicos. 
- Calcula a matriz inversa dunha dada 
por distintos métodos. 
- Calcula determinantes de matrices 
cadradas de ata orde 3. 
- Entende o concepto de rango dunha 
matriz e o aplica para determinar a 
existencia ou non da matriz inversa. 
- Resolve problemas diversos 
utilizando matrices, as súas 
operacións e propiedades.  
 

de 
setembro  
(10 días) 

§ Representación matricial dun 
sistema de ecuacións lineais: discusión 
e resolución de sistemas de ecuacións 
lineais (ata tres ecuacións con tres 
incógnitas). Método de Gauss. 
§ Resolución de problemas das 
ciencias sociais e da economía. 
 

2 Sistemas de 
ecuacións lineais 

- Sistemas de ecuacións lineares: 
Notación ordinaria e matricial. 
Sistemas homoxéneos. 
- Solución dun sistema. Sistemas 
equivalentes. Criterios de 
equivalencia. 
- Discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais (ata 
tres ecuacións con tres 
incógnitas). Método de Gauss. 
- Método da matriz inversa para a 
resolución de sistemas. Ecuacións 
matriciais sinxelas.  
- Resolución de problemas das 
ciencias sociais e da economía. 

- Discute e resolve, cando é 
compatible, sistemas de ecuacións 
lineais, ata tres ecuacións con tres 
incógnitas, polo método de Gauss. 
- Aplica as técnicas de resolución de 
sistemas de ecuacións lineares. 
- Formula alxebricamente as 
condicións de problemas de tipo lineal 
en contextos reais;   resolve o sistema 
de ecuacións lineais formulado, nos 
casos que sexa posible,  (como 
máximo de tres ecuacións e tres 
incógnitas) e da con claridade a 
solución do problema. 
 

Do 29 de 
setembro 
ao 14 de 
outubro 
(9 días) 

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

3 Programación 
lineal 

- Inecuacións lineares e sistemas 
de inecuacións lineares. 
- Interpretación xeométrica: 
semiplanos e recintos.  
- Conxunto de restricións. Rexión 
factible. Función obxectivo. 
Optimización 
- Existencia e unicidade de 
solución nun problema de 
programación lineal. 
 

- Capta as ideas básicas da 
programación lineal e domina a súa 
linguaxe propia. 
- Domina as técnicas de representación 
de rexións factibles; obtén os seus 
vértices e atopa a solución óptima. 
-Resolve problemas de programación 
lineal a partir dun enunciado xeral.  
- Aplica as técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para 
resolver problemas de optimización de 
funcións lineais que están suxeitas a 
restricións, e interpreta os resultados 

Do 17ao 28 
de outubro  
(8 días) 
 
1º Parcial 
ÁLXEBRA 
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obtidos no contexto do problema. 

§ Límites de funcións: nun punto e no 
infinito. 
§ Límites infinitos. 
§ Operacións con límites. Operacións 
con infinitos e infinitésimos. Casos de 
indeterminación. 
§ Continuidade nun punto e nun 
intervalo. Estudo da continuidade en 
funcións elementais e definidas a 
anacos. 
§ Descontinuidades: tipos. 
§ Asíntotas 
 

4 Límites e 
continuidade 

- Repaso do concepto de función. 
Variables. Dominio e percorrido. 
Cortes cos eixes. 
- Límite dunha función nun punto. 
Límites laterais.  
- Límite dunha función no infinito 
(se procede). 
- Límites finitos e infinitos. 

§ - Operacións con límites. 
Operacións con infinitos e 
infinitésimos. Casos de 
indeterminación. 
- Continuidade dunha función nun 
punto. Continuidade lateral. 
- Continuidade nun intervalo 
aberto. Continuidade nun intervalo 
pechado. 
- Descontinuidades: tipos. 
- Función acoutada. Extremos 
absolutos.   
- Asíntotas. 

- Modeliza con axuda de funcións 
problemas formulados nas ciencias 
sociais e descríbeos mediante o 
estudo da continuidade, tendencias, 
ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 
- Calcula as asíntotas de funcións 
sinxelas racionais, exponenciais e 
logarítmicas. 
- Estuda a continuidade nun punto 
dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de 
límite. 
- Analiza continuidades por intervalos 
dentro do dominio da función. 
- Descobre descontinuidades e 
analiza de que tipo son. 

Do 2 ao 18 
de 
novembro 
(10 días) 
 
 

§ Taxa de variación media e taxa de 
variación instantánea. 
§ Función derivada. 
§ Derivada de funcións elementais. 
§ Regras de derivación. 
§ Recta tanxente a unha curva nun 
punto. 

§  

5 Derivadas. 
Funcións 
derivables 

- Taxa de variación media dunha 
función nun intervalo. 
- Taxa de variación instantánea 
dunha función nun punto. Derivada 
nun punto. 
- Función derivada dunha función. 
Regras de derivación. Operacións 
con derivadas. 
- Derivada de funcións elementais. 
- Pendente dunha recta. Recta 
tanxente a unha curva nun punto. 
- Derivabilidade nun intervalo. 
- Continuidade e derivabilidade. 

- Calcula a taxa de variación media 
dunha función nun intervalo.  
- Calcula a derivada dunha función 
nun punto, aplicando a definición. 
- Determina a función derivada dunha 
función aplicando a definición para 
casos elementais. 
- Calcula a función derivada dunha 
función dada aplicando as regras de 
derivación. 
- Aplica o concepto de derivada e as 
regras de derivación na resolución de 
problemas.  
- Determina a ecuación da recta 
tanxente a unha curva nun punto. 
- Estuda a derivabilidade dunha 
función nun punto e nun intervalo. 

Do 21 de 
novembro 
ao 13 de 
decembro 
(10 días) 
 

§ Aplicacións das derivadas ao estudo 
de funcións polinómicas, racionais e 
irracionais sinxelas, exponenciais e 
logarítmicas.  
§ Estudo e representación gráfica de 
funcións polinómicas, racionais, 
irracionais, exponenciais e logarítmicas 
sinxelas a partir das súas propiedades 
locais e globais. 
§ Problemas de optimización 
relacionados coas ciencias sociais e a 
economía. 
 

6 Aplicacións das 
derivadas. 
Representación 
gráfica de funcións 
 

- Monotonía: función crecente e 
decrecente nun punto e nun 
intervalo.Máximos e mínimos 
relativos. 
- Curvatura: función cóncava e 
convexa.Puntos de inflexión. 
- Estudo analítico de funcións 
sinxelas: dominio e percorrido; 
puntos e tipos de descontinuidade; 
asíntotas; intervalos de monotonía; 
extremos relativos; puntos de 
inflexión; simetrías. 
- Representación gráfica de 
funcións sinxelas. 
- Problemas de optimización. 
 

- Estuda os intervalos de monotonía 
dunha función derivable. 
- Estuda o tipo de curvatura dunha 
función ata dúas veces derivable. 
- Determina os máximos e mínimos 
relativose os puntos de inflexión 
dunha función. 
- Aplica o cálculo de extremos 
relativos e absolutos, nun intervalo, á 
resolución de problemas de 
optimización.  
- Fai o estudo analítico e a 
representación gráfica de funcións 
sinxelas, con orde e certa precisión. 
- Representa funcións e obtén a 
expresión alxébrica a partir de datos 
relativos ás súas propiedades locais 

Do 14 de 
decembro 
ao 24 de 
xaneiro 
(13 días) 
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ou globais, e extrae conclusións en 
problemas derivados de situacións 
reais. 
- Formula problemas de optimización 
sobre fenómenos relacionados coas 
ciencias sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do 
contexto. 

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

7 Integración - Primitivas dunha función. Cálculo 
de primitivas. Integrais inmediatas. 
- Integración de funcións racionais. 
- Métodos de integración: cambio 
de variable. Integración por partes. 
- Integral definida: Regra de 
Barrow. 
- Cálculo de áreas baixo unha 
función ou entre dúas funcións. 

- Calcula primitivas dunha función e 
entende que se diferencian nunha 
constante.  
- Recoñece as integrais inmediatas. 
- Integra funcións racionais onde o 
denominador é de ata segundo grao. 
- Coñece e aplica métodos de 
integración como cambio de variable 
ou integración por partes. 
- Aplica a regra de Barrow ao cálculo 
de integrais definidas de funcións 
elementais inmediatas. 
- Aplica o concepto de integral 
definida para calcular a área de 
recintos planos delimitados por unha 
ou dúas curvas. 

Do 25 de 
xaneiroao 
10de 
febreiro 
(10 días) 
 
 
2º Parcial 
ANÁLISE 

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

8 Cálculo de 
probabilidades. 
Probabilidade 
condicionada 

- Experimentos aleatorios e 
deterministas. Espazo mostral dun 
experimento aleatorio.  
- Sucesos dun experimento 
aleatorio. Espazo de sucesos. 
Tipos de sucesos: elementais, 
compostos, certo, imposible, 
contrario. 
- Unión de sucesos. Intersección 
de sucesos. Sucesos 
incompatibles. Álxebra de Boole 
de sucesos. 
- Experimentos compostos. 
Espazo composto. 
- Lei dos grandes números. 
- Probabilidade. Equiprobabilidade. 
Lei de Laplace. 
- Definición axiomática ou de 
Kolmogorov. Propiedades. 
Probabilidade condicionada. 
Sucesos dependentes e 
independentes. 
Probabilidade composta. Teorema 
da probabilidade composta. 
Teorema da probabilidade total. 
Teorema de Bayes. 

- Domina os conceptos de espazo 
mostral, suceso e espazo de sucesos 
dun experimento aleatorio, e no seu 
caso os procesos de construción. 
- Fai operacións con sucesos e aplica 
propiedades das álxebras de Boole. 
- Calcula a probabilidade de sucesos 
en experimentos simples e compostos 
mediante a regra de Laplace, as 
fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de 
reconto. 
- Calcula probabilidades de sucesos a 
partir dos sucesos que constitúen 
unha partición do espazo mostral. 
- Calcula probabilidades 
condicionadas por distintos métodos, 
como a restrición do espazo mostral 
segundo a condición, a utilización de 
táboas de continxencia ou a 
aplicación da definición. 
- Determina a dependencia ou 
independencia de sucesos e calcula a 
probabilidade da intersección de 
sucesos, segundo os casos. 
- Obtén a probabilidade total dun 
suceso, identificando, en primeiro 
lugar, os sucesos que forman un 
sistema completo e posteriormente 
utilizando a técnica do diagrama de 
árbore. 
- Aplica o teorema de Bayes para 
modificar a probabilidade asignada a 

Do 13 de 
febreiro ao 
7 de marzo 
(10 días) 
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un suceso (probabilidade inicial) a 
partir da información obtida mediante 
a experimentación (probabilidade 
final), empregando os resultados 
numéricos obtidos na toma de 
decisións en contextos relacionados 
coas ciencias sociais. 
- Calcula as probabilidades a 
posteriori coa axuda dos diagramas 
de árbore ou táboas de continxencia. 
- Resolve unha situación relacionada 
coa toma de decisións en condicións 
de incerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións. 

§ Distribucións de probabilidade. 
§ Distribucións continuas: A normal.  
§ Tipificación da distribución normal.  
§ Asignación de probabilidades nunha 
distribución normal. 
 

9 Distribución normal - Distribucións de probabilidade. 
- Función de densidade asociada 
a unha variable aleatoria 
continua.Función de distribución 
dunha variable aleatoria continua. 
- Distribución normal. 
Características dunha distribución 
normal. 
- Cálculo de áreas baixo a curva 
normal. 
- Distribución normal tipificada. 
- Cálculo de probabilidades 
utilizando a táboa da distribución 
normal tipificada. 
- Tipificación dunha variable 
aleatoria normal. 

- Recoñece a relación que hai entre o 
polígono de frecuencias e a amplitude 
das clases dun histograma. 
- Identifica a función de densidade e a 
función de distribución dunha variable 
aleatoria continua. 
- Coñece as características da 
distribución normal e o valor das áreas 
baixo a curva normal. 
- Identifica unha distribución normal 
tipificada e sabe utilizar as táboas da 
distribución normal tipificada para 
calcular probabilidades. 
- Sabe tipificar unha variable aleatoria 
normal coñecidas a media e a 
desviación típica. 

Do 8 ao 22 
de marzo 
(8 días) 

§ Poboación e mostra. Métodos de 
selección dunha mostra. Tamaño e 
representatividade dunha mostra. 
§ Estatística paramétrica. Parámetros 
dunha poboación e estatísticos obtidos 
a partir dunha mostra. Estimación 
puntual. 
§ Media e desviación típica da media 
mostral e da proporción mostral.  
§ Distribución da media mostral nunha 
poboación normal.  
§ Distribución da media mostral e da 
proporción mostral no caso de mostras 
grandes. 
Identificación das fases e das tarefas 
dun estudo estatístico. Elaboración e 
presentación da información estatística. 
Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística e o azar, 
interpretando a información e 
detectando erros e manipulacións. 

10 Mostraxe - Poboación, mostra, mostraxe. 
- Mostraxe aleatoria simple. 
Mostraxe aleatoria estratificada. 
Mostraxe aleatoria sistemática. 
Mostraxe por conglomerados e 
áreas. 
- Distribución na mostraxe dunha 
proporción. 
- Distribución na mostraxe da 
media. 
- Distribución na mostraxe das 
sumas mostrais. 
- Distribución na mostraxe da 
diferenza de medias. 
- Teorema central do límite.  

- Coñece os métodos do mostraxe 
estatística e extrae mostras dunha 
poboación. Valora a representatividade 
dunha mostra a partir do seu proceso 
de selección. 
- Sabe determinar as distribucións 
mostrais de proporcións, medias, 
sumas mostrais e diferenzas de 
medias. 
- Calcula estimadores puntuais para a 
media, varianza, desviación típica e 
proporción poboacionais, e aplícao a 
problemas reais. 
- Calcula probabilidades asociadas á 
distribución da media mostral e da 
proporción mostral, aproximándoas 
pola distribución normal de 
parámetros axeitados a cada 
situación, e aplícao a problemas de 
situacións reais. 

Do 23 de 
maarzoao 
14 de abril 
(9 días) 

§ Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre confianza, 

11 Intervalos de 
confianza 

- Parámetro, estatístico e 
estimador. 
- Estimación puntual. 

- Estima parámetros poboacionais a 
partir dos correspondentes 
parámetros mostrais. 

Do 17 de 
abril ao 4 
de maio 
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erro e tamaño mostral. 
§ Intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución normal 
con desviación típica coñecida. 
§ Intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución de 
modelo descoñecido e para a 
proporción no caso de mostras 
grandes. 

Estimadoresinsesgados e 
estimadores eficientes. Estimador 
por intervalo. 
- Intervalo de confianza. 
Coeficiente ou nivel de confianza. 
- Nivel de significación ou risco. 
Valor crítico. - Marxe de erro ou 
erro máximo. 
- Intervalo de confianza para o 
parámetro p dunha distribución 
binomial. 
- Intervalo de confianza para a 
media poboacional. 
- Intervalo de confianza para a 
diferenza de medias. 
- Tamaño da mostra.  

- Describe procedementos estatísticos 
que permiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación 
cunha fiabilidade ou un erro 
prefixados, calculando o tamaño 
mostral necesario e construíndo o 
intervalo de confianza para a media 
dunha poboación normal 
condesviación típica coñecida e para 
a media e proporción poboacional, 
cando o tamaño mostral é 
suficientemente grande. 
- Determina o tamaño mínimo dunha 
mostra dependendo do erro máximo 
admitido e da confianza. 
- Aprecia como a partir de mostras de 
tamaño reducido pódense inferir 
resultados fiables para unha 
poboación, por grande que sexa. 

(10 días) 
 
 
 
3º Parcial 
PROBABILI
DADE  
E 
ESTATÍSTI
CA 
INFERENC
IAL 
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5. Unidades Didácticas  

5.1 Matemáticas 2º ESO 

BLOQUE Unidades Didácticas CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos e 
actitudes en 
matemáticas. 
 

0 - Interesarse polo coñecemento científico, matemático, tecnolóxico, artístico ea súa evolución histórica. 
- Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. 
- Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
- Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para 
facer predicións. 
- Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros 
contextos, etc. 
- Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 
- Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da realidade. 
- Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando 
a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 
- Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
- Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
- Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender diso para situacións similares futuras. 
- Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 
- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou en outras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

BLOQUE 2:  
Números e Álxebra 
 

1: Nos Naturais  e 
divisibilidade 
2:  Nos Enteiros 
3: Fraccións enos 
decimais 
4: Proporcionalidade 
numérica 
5: Expresións 
alxébricas 
6: Ecuacións 
7: Sistemas de 
ecuacións lineais 

 - Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, as súas operacións e as súas propiedades, 
para recoller, transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
- Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e 
operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 
- Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da 
secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de 
cálculo mental. 
- Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias que 
permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a 
coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 
- Empregar porcentaxes resolver problemas, utilizando diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención 
e uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun 
problema a partir de outros coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e 
magnitudes directamente proporcionais. 
- Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis xerais que os rexen, utilizando a 
linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu comportamento ao 
modificar as variables, e operar con expresións alxébricas. 
- Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación de ecuacións de 
primeiro grao, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados 
obtidos. 

BLOQUE 3: Xeometría 
 

8: Triángulos e 
teorema de Pitágoras 
9: Semellanza e 

- Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras (cadrados de números e ternas pitagóricas) e o 
significado xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre os lados), e empregalo para resolver problemas 
xeométricos. 
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proporcionalidade 
xeométrica 
10: Corpos 
xeométricos 
11: Volume 

- Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou razón de semellanza e a razón entre 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 
- Construír figuras semellantes mediante o teorema de Tales empregando instrumentos da xeometría. 
- Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar 
os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con 
planos, corpos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 
- Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 
- Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas da xeometría do espazo para a resolución de 
problemas de lonxitudes, áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando a linguaxe matemática axeitada, 
e expresar o procedemento seguido na resolución. 

BLOQUE 4: Funcións 
 

12: Funcións - Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación), 
pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en función do contexto. 
- Comprender o concepto de función, e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funcionais. 
- Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas para resolver problemas. 

BLOQUE 5:  
Estatística 
e Probabilidade 
 

13: Estatística 
14: Azar e 
probabilidade 
 

- Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese dunha poboación e recoller, 
organizar e presentar datos relevantes para respondelas, utilizando os métodos estatísticos apropiados e as 
ferramentas adecuadas, organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os parámetros 
relevantes e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos. 
- Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros 
relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan ás preguntas formuladas previamente sobre a 
situación estudada. 
- Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen as 
matemáticas para analizar e facer predicións razoables acerca do comportamento dos aleatorios a partir das 
regularidades obtidas ao repetir un número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa 
probabilidade. 
- Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia relativa e como medida de incerteza 
asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a experimentación. 

 

ACTIVIDADES: Todas as actividades propostas nas distintas Unidades Didácticas van encamiñadas á adquisición dos obxectivos e competencias e estándares de 
aprendizaxe avaliables aquí expostos. 
As actividades a realizar consistirán fundamentalmente en: 
1.- Realización de exercicios de afianzamento dos contidos estudades. 
2.- Resolución de problemas da vida cotiá que sexan próximos a eles.  
3.- Todo isto verase reforzado coa realización de proxectos que axuden ao desenvolvemento das competencias. Os proxectos serán extraídos da Editorial 
Santillana: "Desenvolve as túas competencias" ou proxectos similares doutra editorial. Estes proxectos están baseados en pequenosfragmentos literarios e 
pretenden, ademais de facer matemáticas, fomentar a curiosidade pola lectura. O alumnado deberá facer a lo menos un destes proxectos no primeiro trimestre e 
outro no terceiro trimestre. 
4.- Lectura dun libro para o proxecto lector. Este curso, para este nivel, recoméndase o libro: "Arquímedes el Despistado" de Luís BlancoLaserna. Poden acceder a 
el a través da Aula Virtual ou na Biblioteca do instituto. 
 
PROXECTOS (mínimo dous ao longo do curso):  

1.- Números enteiros: "El contable hindú" (David Leavitt) 
2.- Fraccións: "Perfume de hielo" (YokoOgawa) 
3.- Potencias e raíces: "Raíces cuadradas" (NikitaLalwani) 
4.- Números decimais: "El péndulo de Foucault" (Umberto Eco) 
5.- Expresións alxébricas ”Véase: Amor” (David Grossman) 
6.- Ecuacións de 1º e 2º grao: "Alféreces provisionales"  (Pedro Maestre) 
7.- Sistemas de ecuacións "El anillo de Rocamadour" (Michael D. Beil) 
8.- Proporcionalidade numérica "El abuelo que saltó por la ventana y se largó (J. Jonasson)" 
9.- Proporcionalidade xeométrica: "Hypatia" (Pedro Gálvez) 
10.- Figuras planas e áreas: "Los pilares de la Tierra" (KenFollet) 
11.- Corpos xeométricos: áreas:  "El asesinato de Pitágoras" (Marcos Chicot) 
12.- Volume de corpos xeométricos: "Las cenizas de Ángela" (FrankMcCourt) 
13.-Funcións:  "La ciudad rosa y roja" (CarloFrabetti) 
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14.- Estatística e Probabilidade: "El curioso incidente del perro a medianoche" (MarkHaddon) 
 
PROXECTO LECTOR:   Como mínimo un libro ao longo do curso. Este ano recoméndase: 

"Arquímedes el Despistado", de Luís BlancoLaserna 

5.2 Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO 

BLOQUE Unidades Didácticas CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos e 
actitudes en 
matemáticas. 
 

0 - Interesarse polo coñecemento científico, matemático, tecnolóxico, artístico ea súa evolución histórica. 
- Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. 
- Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
- Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para 
facer predicións. 
- Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros 
contextos, etc. 
- Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 
- Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da realidade. 
- Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando 
a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 
- Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
- Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
- Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender diso para situacións similares futuras. 
- Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 
- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou en outras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

BLOQUE 2:  
Números e Álxebra 
 

1:  Nos Reais 
2: Linguaxe alxébrica 
3: Ecuacións e 
inecuacións 
4: Sistemas de 
ecuacións e 
inecuacións 
 
 

- Coñecer os tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das súas propiedades máis 
características (divisibilidade, paridade, infinitude, proximidade, etc.). 
- Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria e con outras materias do ámbito 
educativo. 
- Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, as súas 
operacións e as súas propiedades. 
- Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e sistemas 
para resolver problemas matemáticos e de contextos reais. 

BLOQUE 3: Xeometría 
 

5: Semellanza e 
trigonometría 
6: Vectores. Xeometría 
analítica da recta no 
plano 

- Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e internacional, así como as relacións e as 
razóns da trigonometría elemental, para resolver problemas trigonométricos en contextos reais. 
- Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuadas, e aplicando as unidades de medida. 
- Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría analítica plana para representar, 
describir e analizar formas e configuracións xeométricas sinxelas. 
 

BLOQUE 4: Funcións 7: Funcións - Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode representalas, e 
aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o 
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 8: Funcións 
elementais 
9: Límites e 
continuidade 

estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 
- Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais 
asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu comportamento, a evolución e os posibles 
resultados finais. 

BLOQUE 5:  
Estatística 
e Probabilidade 
 

10: Estatística 
unidimensional e 
bidimensional 
11: Combinatoria e 
probabilidade 
 

- Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos máis usuais, en 
distribucións unidimensionais e bidimensionais, utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou computador), e valorando cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas. 
- Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos medios de comunicación, valorando a súa 
representatividade e a súa fiabilidade. 
- Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de probabilidades e 
técnicas de reconto axeitadas. 
- Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os diagramas de árbore, as 
táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias. 
- Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, 
analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais 
(IGE, INE, etc.). 
- Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso asociado a un experimento aleatorio sinxelo, calculando 
a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os diagramas de árbore, e 
identificando os elementos asociados ao experimento. 

 
 
ACTIVIDADES: Todas as actividades propostas nas distintas Unidades Didácticas van encamiñadas á adquisición dos obxectivos e competencias e estándares de 
aprendizaxe avaliables aquí expostos. 
As actividades a realizar consistirán fundamentalmente en: 
1.- Realización de exercicios de afianzamento dos contidos estudades. 
2.- Resolución de problemas da vida cotiá que sexan próximos a eles.  
3.- Todo isto verase reforzado coa realización de proxectos que axuden ao desenvolvemento das competencias.  
4.- Lectura dun libro para o proxecto lector. Este curso, para este nivel, recoméndase: "Planilandia", de Edwin A. Abbott, ou "El hombre que calculaba" ,de 
MalbaTahan. 
 
TÍTULOS DOS PROXECTOS (mínimo dous ao longo do curso): 
1. Números reales. Porcentajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . El asesinato de Pitágoras (Marcos Chicot)  
2. Potencias y radicales. Logaritmos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . Cansados de estar muertos (Juan Bonilla)  
3. Polinomios y fracciones algebraicas . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Alféreces provisionales (Pedro Maestre)  
4. Ecuaciones e inecuaciones . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . El contable hindú (David Leavitt) 
5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .   La conferencia. El plagiosostenible (Pepe Monteserín)  
6. Áreas y volúmenes. Semejanza . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . Viajes de Gulliver (JonathanSwift)  
7. Trigonometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .El ritual de los Musgrave (ArthurConanDoyle)  
8. Vectores y rectas . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .El anillo de Rocamadour (Michael D. Beil) 
9. Funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  La función Delta (Rosa Montero) 
10. Funciones polinómicas y racionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   El curioso incidente del perro a medianoche (MarkHaddon) 
11. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas . . . . . . . . Nubosidad variable (Carmen Martín Gaite)  
12. Estadística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . El amor dura tres años (FrédéricBeigbeder)  
13. Combinatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .El código Da Vinci (Dan Brown)  
14. Probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La muerte lenta de Luciana B. (GuillermoMartínez) 
 
PROXECTO LECTOR:   Como mínimo un libro ao longo do curso. Este ano recoméndasealgún dos seguintes: 
"Planilandia",de Edwin A. Abbott. 
"El hombre que calculaba", de MalbaTahan.  
 
 
 
 



 

Páx54 de 80 

 

 
 

5.3 Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO 

BLOQUE Unidades Didácticas CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos e 
actitudes en 
matemáticas. 
 

0 - Interesarse polo coñecemento científico, matemático, tecnolóxico, artístico ea súa evolución histórica. 
- Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. 
- Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
- Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para 
facer predicións. 
- Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros 
contextos, etc. 
- Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 
- Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da realidade. 
- Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando 
a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 
- Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
- Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
- Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender diso para situacións similares futuras. 
- Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 
- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou en outras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

BLOQUE 2:  
Números e Álxebra 
 

1: Nos Reais 
2:  Proporcionalidade 
numérica 
3: Polinomios 
4: Ecuacións e 
sistemas de ecuacións 

- Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades e aproximacións, para 
resolver problemas relacionados coa vida diaria e outras materias do ámbito educativo, recollendo, 
transformando e intercambiando información. 
- Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 
- Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas, utilizando ecuacións de distintos tipos para 
resolver problemas. 

BLOQUE 3: Xeometría 
 

5: Perímetros, áreas e 
volumes 
6: Semellanza. 
Aplicacións 

- Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuados, e aplicando a unidade de medida máis acorde coa 
situación descrita. 
- Utilizar aplicacións informáticas de xeometría dinámica, representando corpos xeométricos e comprobando, 
mediante interacción con ela, propiedades xeométricas. 

BLOQUE 4: Funcións 
 

7: Funcións 
elementais  
8: Funcións e gráficas 
 

- Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode representalas, e 
aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o 
estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 
- Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais 
asociadas a situacións reais, obtendo información sobre o seu comportamento, a súa evolución e os posibles 
resultados finais. 

BLOQUE 5:  
Estatística 

9: Estatística e 
probabilidade 

- Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, 
analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais 
(IGE, INE, etc.). 
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e Probabilidade 
 

- Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos máis usuais, en 
distribucións unidimensionais, utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de 
cálculo), valorando cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas. 
- Calcular probabilidades simples e compostas para resolver problemas da vida cotiá, utilizando a regra de 
Laplace en combinación con técnicas de reconto como os diagramas de árbore e as táboas de continxencia. 

 
 
ACTIVIDADES: Todas as actividades propostas nas distintas Unidades Didácticas van encamiñadas á adquisición dos obxectivos e competencias e estándares de 
aprendizaxe avaliables aquí expostos. 
As actividades a realizar consistirán fundamentalmente en: 
1.- Realización de exercicios de afianzamento dos contidos estudades. 
2.- Resolución de problemas da vida cotiá que sexan próximos a eles.  
3.- Todo isto verase reforzado coa realización de proxectos que axuden ao desenvolvemento das competencias.  
4.- Lectura dun libro para o proxecto lector. Este curso, para este nivel, recoméndase: "Planilandia", de Edwin A. Abbott, ou "El hombre que calculaba" ,de 
MalbaTahan. 
 
TÍTULOS DOS PROXECTOS (mínimo dous ao longo do curso):  
1. Números reales. Porcentajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . El asesinato de Pitágoras (Marcos Chicot)  
2. Potencias y radicales. Logaritmos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . Cansados de estar muertos (Juan Bonilla)  
3. Polinomios y fracciones algebraicas . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Alféreces provisionales (Pedro Maestre)  
4. Ecuaciones e inecuaciones . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . El contable hindú (David Leavitt) 
5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .   La conferencia. El plagiosostenible (Pepe Monteserín)  
6. Áreas y volúmenes. Semejanza . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . Viajes de Gulliver (JonathanSwift)  
7. Trigonometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .El ritual de los Musgrave (ArthurConanDoyle)  
8. Vectores y rectas . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .El anillo de Rocamadour (Michael D. Beil) 
9. Funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  La función Delta (Rosa Montero) 
10. Funciones polinómicas y racionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   El curioso incidente del perro a medianoche (MarkHaddon) 
11. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas . . . . . . . . Nubosidad variable (Carmen Martín Gaite)  
12. Estadística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . El amor dura tres años (FrédéricBeigbeder)  
13. Combinatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .El código Da Vinci (Dan Brown)  
14. Probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La muerte lenta de Luciana B. (GuillermoMartínez) 

 
PROXECTO LECTOR:   Como mínimo un libro ao longo do curso. Este ano recoméndase algún dos seguintes: 
"Planilandia",de Edwin A. Abbott. 
"El hombre que calculaba", de MalbaTahan.  
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5.4 Matemáticas II de 2º de bacharelato (ciencias) 

BLOQUE Unidades Didácticas CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos e 
actitudes en 
matemáticas. 
 

0 - Interesarse polo coñecemento científico, matemático, tecnolóxico, artístico ea súa evolución histórica. 
- Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. 
- Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
- Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
- Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución 
dun problema ou nunha demostración, coa precisión e o rigor adecuados. 
- Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 
- Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir da resolución dun problema e o 
afondamento posterior, a xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e o afondamento nalgún 
momento da historia das matemáticas, concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 
- Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado, coa precisión e o 
rigor adecuados. 
- Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións da realidade. 
- Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando 
a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 
- Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
- Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
- Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas para situacións 
similares futuras. 
- Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 
- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou en outras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

BLOQUE 2:  
Números e Álxebra 
 

1: Matrices 
2: Determinantes 
3: Sistemas de 
ecuacións lineares 

- Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar datos e relacións na 
resolución de problemas diversos. 
- Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas 
alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o 
significado das solucións. 
 

BLOQUE 4: Xeometría 
 

4: Vectores libres no 
espazo. 
5: A recta e o plano no 
espazo. Ecuacións. 
6.- Posicións relativas 
7: Relacións métricas 

- Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 
- Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as 
ecuacións da recta e do plano no espazo. 
- Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, calculando o seu 
valor e tendo en conta o seu significado xeométrico. 

BLOQUE 3: Funcións 
 

8: Funcións. Límites e 
continuidade. 
Teoremas para 
funcións continuas. 
9: A función derivada. 
Teoremas para 

- Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan 
diso. 
- Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de 
derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos, de cálculo de límites e de optimización. 
- Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo de primitivas. 
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funcións derivables. 
10: Aplicacións das 
derivadas. 
Representación 
gráfica de funcións. 
Problemas de 
optimización. 
11: Primitiva dunha 
función. Integral 
indefinida. Cálculo de 
primitivas. 
12: A integral definida. 
Teorema do valor 
medio e teorema 
fundamental do 
cálculo integral. Regra 
de Barrow. 
Aplicacións ao cálculo 
de áreas de rexións 
planas. 
 

- Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas 
sinxelas que sexan doadamente representables e, en xeral, á resolución de problemas. 

BLOQUE 5:  
Estatística 
e Probabilidade 
 
 

13: Álxebra de Boole 
de sucesos. 
Probabilidade 
14: Estatística. 
Variables aleatorias 
discretas e continuas. 
A binomial e a normal 
 

- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos (utilizando a regra de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a axiomática da probabilidade), así como a 
sucesos aleatorios condicionados (teorema de Bayes), en contextos relacionados co mundo real. 
- Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade binomial e 
normal, calculando os seus parámetros e determinando a probabilidade de diferentes sucesos asociados. 
- Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, 
analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica informacións estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, en especial os relacionados coas ciencias e outros ámbitos, detectando posibles 
erros e manipulacións tanto na presentación dos datos como na das conclusións. 

 
 
ACTIVIDADES: Todas as actividades propostas nas distintas Unidades Didácticas van encamiñadas á adquisición dos obxectivos e competencias e estándares de 
aprendizaxe avaliables e, como non, a poder rematar o bacharelato cunha boa preparación para acceder á Universidade ou un Ciclo Formativo. Tamén á superación 
das ABAU. 
As actividades a realizar consistirán fundamentalmente en: 
1.- Realización de exercicios de afianzamento dos contidos estudades. 
2.- Resolución de problemas da vida cotiá que sexan próximos a eles.  
3.- Adquisición de métodos e procedementos de traballo matemáticos e científicos en xeral. Será importante facer demostracións e resolver exercicios de tipo 
teórico. 
 
PROXECTO LECTOR:   Neste nivel non será obrigatorio. De todos modos recomendaranse algúns libros:  
"La fórmula preferida del profesor", de YokoOgawa 
"El tío Petros y la congetura de Goldbach", de ApostolosDoxiadis 
"Matemática, ¿estás ahí"?, de Adrián Paenza 
"Todo es cuestión de química" de Deborah García Bello 
"El Teorema" ,de AdamFawer 
" Descifrando Enigma", de  JimOttaviani 
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5.5 Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II de 2º bacharelato 

BLOQUE Unidades Didácticas CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos e 
actitudes en 
matemáticas. 
 

0 - Interesarse polo coñecemento científico, matemático, tecnolóxico, artístico ea súa evolución histórica. 
- Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. 
- Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
- Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución 
dun problema ou nunha demostración, coa precisión e o rigor adecuados. 
- Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 
- Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir da resolución dun problema e o 
afondamento posterior, a xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e o afondamento nalgún 
momento da historia das matemáticas, concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 
- Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado, coa precisión e o 
rigor adecuados. 
- Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións da realidade. 
- Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando 
a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 
- Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
- Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
- Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas para situacións 
similares futuras. 
- Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 
- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou en outras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

BLOQUE 2:  
Números e Álxebra 
 

1: Matrices e 
determinantes 
2: Sistemas  de 
ecuacións lineares 
3: Programación lineal 
 

- Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a linguaxe matricial, e aplicar as 
operacións con matrices como instrumento para o tratamento da devandita información. 
- Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas 
alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e programación lineal bidimensional), 
interpretando criticamente o significado das solucións obtidas. 
 

BLOQUE 3: Funcións 
 

4: Límites e 
continuidade 
5: Derivadas 
6: Funcións derivables 
7: Monotonía e 
curvatura 
8: Representación 
gráfica de funcións 
9: Integración 
 

- Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito obxectivo traducindo a información 
á linguaxe das funcións, e describilo mediante o estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis 
características. 
- Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento dunha función, para 
resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter económico ou social e extraer 
conclusións do fenómeno analizado. 
- Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas 
que sexan doadamente representables, utilizando técnicas de integración inmediata. 
 

BLOQUE 5:  
Estatística 
e Probabilidade 

10: Combinatoria 
11: Cálculo de 
probabilidades 

- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, utilizando a regra de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto persoais, diagramas de árbore ou táboas de 
continxencia, a axiomática da probabilidade e o teorema da probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes 
para modificar a probabilidade asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da información obtida 
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12: Probabilidade 
condicionada 
13: Mostraxe 
14: Intervalos de 
confianza 
 

mediante a experimentación (probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos na toma de 
decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 
- Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros descoñecidos dunha poboación 
cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de 
confianza para a media dunha poboación normal con desviación típica coñecida e para a media e proporción 
poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente grande. 
- Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e representacións adecuadas, e 
analizar de xeito crítico e argumentado informes estatísticos presentes nos medios de comunicación, na 
publicidade e noutros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e 
manipulacións na súa presentación e conclusións. 

 
ACTIVIDADES: Todas as actividades propostas nas distintas Unidades Didácticas van encamiñadas á adquisición dos obxectivos e competencias e estándares de 
aprendizaxe avaliables e, como non, a poder rematar o bacharelato cunha boa preparación para acceder á Universidade ou Ciclo Formativo. Tamén á superación 
das ABAU. 
As actividades a realizar consistirán fundamentalmente en: 
1.- Realización de exercicios de afianzamento dos contidos estudades. 
2.- Resolución de problemas da vida cotiá que sexan próximos a eles.  
3.- Adquisición de métodos e procedementos de traballo. Será importante ver as aplicacións do estudado ás ciencias sociais, a economía, etc. 
 
PROXECTO LECTOR:   Neste nivel non será obrigatorio. De todos modos recomendaranse algúns libros: 
"Todo es cuestión de química" de Deborah García Bello 
"El Teorema", de AdamFawer 
" Descifrando Enigma", de JimOttaviani 
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6. Metodoloxía didáctica 

A metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa 
finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 
Este curso a metodoloxía poderá aplicarse de modo "presencial" ou "non presencial".  

METODOLOXÍA PRESENCIAL:  Preténdese que a metodoloxía sexa presencial durante todo o curso académico para todo (ou case todo) o alumnado. 
 
As estratexias metodolóxicas que permiten traballar por competencias baséanse na planificación do que se pretende acadar, tendo claros os obxectivos, os 
recursos, os métodos didácticos e como avaliar a aprendizaxe. Os métodos didácticos han de elixirse en función das metas propostas,  do que se ten na aula e do 
material e recursos tecnolóxicos dos que se dispoña na casa. A natureza mesma da materia de matemáticas, as condicións socioculturais, a dispoñibilidade de 
recursos e as características do alumnado condicionan o proceso de ensino - aprendizaxe, polo que será necesario axustarse a estes condicionantes. 
Debe enfocarse á realización de tarefas ou situacións -problema, planificadas cun obxectivo concreto, que o alumnado as resolva facendo un uso adecuado 
dos distintos tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores; así mesmo, débese ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e 
estilos de aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 
Para favorecer o desenvolvemento das competencias do alumnado hai que axustarse ao seu nivel competencial inicial, secuenciando despois o ensino de 
modo que se parta de aprendizaxes más simples para avanzar gradualmente ata outras máis complexas. Hai que motivar facendo que o papel do alumno sexa 
activo e autónomo, para que sexa consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. Hai que provocar neles curiosidade e necesidade por adquirir os 
coñecementos, as destrezas e as actitudes e valores presentes nas competencias. Para iso, moitas veces fan falta axudas e recursos de todo tipo, material e 
humano. 
Para potenciar a motivación é preciso empregar metodoloxías activas e contextualizadas. As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de 
aprendizaxe cooperativo, de xeito que, a través da resolución conxunta das tarefas ou potas en común, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas 
polos seus compañeiros e podan aplicalas a situacións similares. É interesante traballar con proxectos; a aprendizaxe baseada en problemas favorece a 
participación activa, a experimentación e o desenvolvemento das competencias, así como a motivación, ao contribuír decisivamente á transferibilidade das 
aprendizaxes. 
A selección e uso de materiais e recursos didácticos, informáticos e telemáticos constitúe un aspecto esencial da metodoloxía. Os materiais deben estar 
adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos, có obxecto de atender á diversidade. Débese potenciar o uso dunha 
variedade de materiais e recursos, especialmente das Tecnoloxías da Información e a Comunicación coas múltiples posibilidades que ofrecen. 
Polo tanto, para potenciar a aprendizaxe e desenvolvemento de competencias clave empregarase unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha 
aprendizaxe activa e cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo responsabilidades e 
aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades, resolución de exercicios e problemas, en proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos 
aprendidos e en postas en común, o que permitirá fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras habilidades. 
 No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. Os novos coñecementos que se 
deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva 
mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Por isto é preciso adoptar estratexias didácticas e metodolóxicas na 
intervención educativa. 
Por último, é necesaria  unha adecuada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas. 
Vaise traballar moito coa Aula Virtual e outros medios telemáticos. O curso xa empeza tarde e as clases prevense máis curtas do normal (hixiene, protocolos 
COVID) pudendo chegar a ser totalmente virtuais de chegarse a producir outro confinamento. Por iso o alumnado vai ter que traballar dun xeito máis 
individualizado e persoal, con moita responsabilidade, e as clases presenciais serán fundamentalmente para explicacións, organización do traballo e resolución de 
dúbidas. 
Algunhas veces, cando lles sexa requirido, deberán entregar deberes ou traballos de xeito telemático para a súa corrección. A corrección deberán facela eles 
mesmos, cando así se requira, con outra cor para detectar os seus propios erros. 
 
METODOLOXÍA NON PRESENCIAL: 
 
O alumnado que por algunha razón (enfermidade leve, confinamento, etc.) teña que quedar na casa, deberá traballar todo desde aló igualmente, mandando o 
traballo feito para a súa corrección por medios telemáticos. Deste mesmo xeito serían feitos os exames e probas escritas. A intercomunicación será mediante 
correo electrónico, Edixgal e/ou Aula Virtual. 

6.1 Estratexias para alcanzar os estándares de aprendizaxe 

 

Ademais das decisións organizativas sobre espazos, materiais e tempos, os criterios de selección e utilización dos recursos didácticos e temáticos, os criterios 
para determinar os agrupamentos dos alumnos, os apoios na aula, etc., hai uns principios de intervención didáctica que deben ser seguidos: 
- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, facendo unha avaliación inicial e tendo en conta os informes de cursos anteriores. 
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- Asegurar a construción de aprendizaxes significativas. 
    - Facer que o alumnado constrúa aprendizaxes significativas por si mesmo. 
    - Facer que o alumnado modifique progresando os seus esquemas de coñecemento. 
- Incrementar a actividade manipulativa e mental do alumnado. 
 
Todos estes principios psicopedagóxicos xiran en torno á idea de que os alumno/as realicen aprendizaxes significativas e funcionais. Por iso, cando se formula 
como ensinar, débese adoptar unha metodoloxía que asegure que as aprendizaxes sexan verdadeiramente significativas. Para iso deben terse en conta os 
seguintes criterios: 
- O contido debe ser potencialmente significativo, tanto dende o punto de vista da estrutura lóxica da materia coma no que concirne á estrutura psicolóxica do 
alumnado. 
- O proceso de ensino - aprendizaxe debe conectar coas necesidades, intereses, capacidades e experiencias da vida cotiá dos alumnos e as alumnas. Neste 
sentido, a información que recibe o alumno ha de ser lóxica, comprensible e útil. 
- Deben potenciarse as relacións entre as aprendizaxes previas e as novas. A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva adquirindo rigor matemático a 
medida que o alumnado avanza.  
- Os alumnos e as alumnas deben ter unha actitude favorable para aprender significativamente. Así pois, han de estar motivados. 
- As interaccións de profesorado e alumnado e de alumnos con alumnos facilitan a construción de aprendizaxes significativas. Ao mesmo tempo, favorecen os 
procesos de socialización entre os alumnos e as alumnas. 
- É importante que os contidos se agrupen en torno a núcleos de interese para o alumnado e que se aborden dende ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 
Adaptar, tanto os contidos como a metodoloxía, ás características particulares do grupo e así facer rendibles ao máximo os recursos dispoñibles. 
 
Pero, ademais, no caso particular das Matemáticas: 
- Deberanse traballar destrezas numéricas básicas, o cálculo mental e o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias que permitan 
enfrontarse a situacións da vida cotiá.Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na 
adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, ao longo das etapas 
educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas 
ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito 
matemático diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, a 
argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. Dende 
o primeiro curso da ESO iranse introducindo demostracións sinxelas para potenciar a comprensión e o pensamento lóxico-matemático. 
- Debemos conseguir tamén que os alumnos se saiban expresar oral, escrita e graficamente cun vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 
- A resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas. 
- Tamén é importante a proposta de traballos en grupo ante problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión dos alumnos, xa que lles permiten desenvolver 
estratexias de defensa dos seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis axeitada para a situación 
problemática formulada. Sempre hai que estimular a curiosidade e o interese por aprender e saber máis. 
- É importante fomentar o gusto pola matemática; para iso empregaranse estratexias como: xogos, lecturas, participación en concursos, visitas á Feira Matemática 
e ao día da Ciencia na Rúa, grupos de axuda entre alumnos, fomento da participación en eventos matemáticos, etc. 
 
O "modusoperandi" en cada Unidade Didácticae/ou Bloque de contidos podería ser: 
- Breve exposición e introdución ao tema valorando as súas implicacións na vida cotiá e nas ciencias (física, enxeñerías, bioloxía, ciencias sociais, economía, etc). 
Nesta introdución farase referencia a coñecementos anteriores que xa deben ter para que relacionen e sitúen o tema a tratarnunha contorna familiar para ele/as. 
- Introdución, vídeos, lecturas.. e explicación e/ou esquema da parte do tema a tratar cada día. Exercicios resoltosna clase e exercicios propostos para facer na 
casa.  
- Corrección das dúbidas e dos exercicios propostos con anterioridade para ser resoltos polo alumnado e nos que apareceron dificultades. 
- Este mecanismo repetirase ata rematar o tema. Ao final convén que o alumnado faga un resumo do tratado e do aprendido. 
- Hai que deterse máis na explicación das partes novas ou das máis complexas e na resolución de dúbidas e incluír, se o tempo o permite, demostracións sinxelas.  
- Traballos adicionais de aplicación do aprendido. Proxectos. Postas en común. 
- Controis e exames escritos. 

 

6.2 Estratexias para a adquisición das competencias clave 

A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida 
de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 
educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 
As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contextodeterminado. As situacións de aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento 
deberán incorporar tarefas que contextualicen as aprendizaxes e que permitan avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico 
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deberá sustentarse nasreferidas situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os contidos se convertan en coñecementos aplicables coneficacia. Neste deseño é 
responsabilidade do centrodocente e do profesorado a adecuada selección da metodoloxía, que deberá ser variada e adecuada ás características e aos ritmos de 
aprendizaxe dos alumnos e das alumnas. 
(Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia). 
 

MATERIA: Todas as de matemáticas 

COMPETENCIA CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE 

Comunicación lingüística (CCL) - A lectura e comprensión de libros (de texto ou outros) así como de enunciados será esencial na 
materia de matemáticas. 
- Tamén a exposición clara, concisa e precisa de traballos ou de resultados dos exercicios ou dos 
problemas. 
- Así como as técnicas de debate e de defensa dos seus argumentos. 
- Realización de esquemas e resumos. Definicións precisas e claras. 
Todo isto contribuirá enormemente ao desenvolvemento da competencia lingüística. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

- É obvia nesta materia. A matemática, como ciencia do pensamento converxente e diverxente, como 
elemento vehicular clave para outras ciencias (da saúde, da vida  ou sociais) e para as tecnoloxías, 
permite desenvolver estas competencias dun xeito natural. 
- A súa finalidade, a resolución de problemas, contribuirá a un desenvolvemento de case tódalas 
competencias clave. 

Competencia dixital (CD) - O alumno debe traballar ben coa calculadora e empregar programas de cálculo, alxébricos, funcionais, 
xeométricos e estatísticos. 
- Ademais debe buscar información na rede, tratando de discernir o que é válido do que non e sendo 
crítico có atopado. 
- Este curso debe dominar moi ben as TIC: traballarase moitísimo coa Aula Virtual e, é posible, a través 
de videoconferencias, como xa ocorreu no período de confinamento sufrido o curso pasado. A 
comunicación alumno-profesor incrementarase tamén a través do correo electrónico. 

Aprender a aprender (CAA) - A clave da matemática é aprender a aprender: planificando,  estruturando e ordenando datos, 
resolvendo problemas e buscando solucións, establecendo modelos e regras, dando fórmulas xerais, 
interpretando o medio e modelizándoo, etc. 
- Para desenvolver esta competencia é importante que o alumno empece buscando información sobre o 
que vai  a estudar, sobre a orixe histórica do tema e a súa evolución ao longo dos séculos. Despois debe 
ler o tema e tratar de ver que sabe del e que non, e que se pretende có seu estudo, buscando as 
aplicacións para a vida cotiá e as ciencias. Ao rematar o estudo da unidade didáctica, debe ir ao índice e 
descubrir que aprendeu e se todo o ten claro, e facer un resumo conciso indicando que foi o novo que 
aprendeu e, se hai fórmulas ou regras, detectar se as ten interiorizadas e aprendidas. Debe resolver 
exercicios e problemas de aplicación, buscando estratexias, establecendo regras e sacando conclusións. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) - A matemática aparece en tódolos campos da sociedade: Na importancia de pagar impostos dun xeito 
responsable e solidario, pois son un beneficio para todos que permiten que haxa servizos públicos, 
infraestruturas...; na bolsa; no comercio;  na economía dun país; ata na regulación semafórica; nas 
contas bancarias; na compra diaria con consumo responsable; na economía doméstica; na ecoloxía e 
control das especies; na medicina e investigación; no ocio; na planificación dunha viaxe; no traballo e, en 
xeral, en todas e cada unha das facetas da nosa vida. E, como non, no nivel intelectual e de 
desenvolvemento dun país. Os países que invisten máis en I + D son os que menos sofren as crises 
económicas e as situacións difíciles. 
- Ademais o hábito de estudo, espírito de traballo individual e en equipo, a colaboración e solidariedade, 
o comportamento social na clase e fóra dela, a hixiene persoal e o respecto as normas de convivencia 
esixidas diariamente, contribuirán á formación cívica e social do individuo. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) Isto é inherente ao propio método de facer matemáticas:  
- Hai que ter iniciativa nas estratexias de resolución de problemas e busca de solucións aos problemas.  
- Tamén na realización de proxectos. 
- E na exposición de resultados e defensa dos propios argumentos con mente crítica. 
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Conciencia e expresións culturais (CCEC) - A matemática estivo presente na evolución humana e nas súas manifestacións (sociais, políticas, 
filosóficas, de estratexia militar, de desenvolvemento e comprensión do mundo físico, artísticas, 
musicais, científicas, tecnolóxicas, biolóxicas, astronómicas) dende o principio, como xa quedou patente 
en toda a programación. Os distintos períodos da arte clásica, as construcións en Exipto, a estrutura 
social e coñecementos de astronomía de Mesopotamia ou do imperio Inca, a arte e cultura científica do 
Renacemento, as leis da perspectiva, o cubismo ... non se poden explicar sen o número áureo, a 
trigonometría, a xeometría ou o cálculo. As escalas musicais, amónicas ou cromáticas, estúdanse 
matematicamente (natural, pentatónica, dodecafónica, temperada de Bach,...). As escolas filosóficas 
como as da antiga Grecia (Pitagórica, Academia de Platón) ou a de Descartes, foron inseparablemente 
centros de saber matemático. A lóxica, é unha ciencia que comparten matemáticas e filosofía. A 
enxeñería (dende as máquinas e dispositivos de Arquímedes, pasando por Leonardo Da Vinci, ata os 
nosos días) ten un fundamento preciso de cálculo matemático. A economía, as investigacións de 
laboratorio, os cálculos estatísticos e probabilísticos (predicións meteorolóxicas ou electorais).... todo 
son matemáticas. 

 

6.3 Materiais e recursos didácticos 

NOTA: Os libros de texto que se especifican teñen carácter orientativo e de apoio ao estudo. O libro non é a programación didáctica. O que se vai ter en conta á hora 
da avaliación do alumnado é o que consta na presente programación. 

De tódolos xeitos o libro parécenos un elemento esencial para consulta e estudo ademais de servir como elemento de referencia para poñer exercicios e problemas. 
E no período de confinamento reveláronse claves para o estudo do alumado nas súas casas. 

Pero non esquezamos que hoxe en día hai outras maneiras de acceder á información e ao estudo. Nas redes atópanse cantidade de elementos moi didácticos e 
interesantes e o alumnado pode acceder a elas para completar a súa comprensión e estudo. 

Se algún tema ou parte del non aparece no libro de texto poderá ser dado por apuntes ou por outro medio (dixital, etc.). 

O alumnado que por algunha circunstancia (enfermidade, confinamento, expulsión temporal,...) non poida asistir ás clases presenciais, deberá seguir o ritmo (se as 
súas circunstancias de saúde llo permiten) dun modo telemático: lle será colgado material na Aula Virtual, Edixgal..., resolverá os exercicios que se lle propoñan e 
deberá devolver o traballo resolto,para a súa corrección, pola mesma canle ou por correo electrónico. 

 

MATERIA / MÓDULO CURSO / CICLO LIBROS DE TEXTO E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Matemáticas 2º ESO 2º ESO  

Acceso á Plataforma Edixgal (o libro de texto de Edebé será o principal nesta plataforma) 
Material extraído de libros de texto doutras editoriais (Anaya, Vicens Vives...) 
Acceso á Aula Virtual do Instituto. 
Material de debuxo e calculadora. 
Material xeométrico e dominós. 
Libros de ACIS ou de primaria, segundo necesidade. 
Caderno cuadriculado. 

Matemáticas 4º ESO orientadas ás 
ensinanzas  académicas (3A) 

4º ESO 

LIBRO: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO .  
ED: TEIDE.      ISBN: 978-84-307-9141-5 
Acceso ao libro dixital 
Material de debuxo e calculadora, Internet, material xeométrico, dominós, etc. 
Material colgado na Aula Virtual do instituto. 
Boletíns de exercicios. 
Caderno cuadriculado. 

Matemáticas 4º ESO orientadas ás 
ensinanzas aplicadas (3B) 4º ESO 

LIBRO: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO .  
ED: SANTILLANA.      ISBN: 978-84-680-4006-6 
Acceso ao libro dixital. 
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Material de debuxo e calculadora, Internet, material xeométrico, dominós, etc. 
Material colgado na Aula Virtual do instituto. 
Boletíns de exercicios. 
Caderno cuadriculado. 

Matemáticas 2º Bach Científico 2º BACH II 

Libro:  Matemáticas II 
Ed: Anaya. ISBN: 978-84-698-1277-8 
Material de debuxo e calculadora, Internet, etc. 
Material colgado na Aula Virtual do instituto. 
Boletíns de exercicios. 

Matemáticas 2º Bach Aplicadas CCSS 2º BACH CCSS II 

Libro:  Matemáticas Aplicadas  CCSS II 
Ed: Anaya. ISBN: 978-84-698-1280-8 
Material de debuxo e calculadora, Internet, etc. 
Material colgado na Aula Virtual do instituto. 
Boletíns de exercicios. 

ACIs ESO 

Matemáticas Nivel 1: 978-84-9700-828-0 
Ed: Aljibe 
Matemáticas. Nivel 2: 978-84-9700-464-0 
Ed: Aljibe 
Ademais: fichas e outro tipo de material manipulativo. 
Caderno cuadriculado. 

Matemáticas pendentes Todos os niveis 
Material do curso anterior. 
Boletíns de exercicios. 
Material proposto na Aula Virtual. 

6.4 Plan de reforzo e recuperación de aprendizaxes non adquiridas no curso 2021-22 

Na ESO en principio non se vai impoñer un plan de reforzo especial para recuperación de aprendizaxes non adquiridas no curso anterior pois os bloques de contido 
son os mesmos e o que se fará será empezar a impartir a materia dos bloques que non se deron dun xeito máis básico. 

Tamén en Matemáticas Aplicadas ás CCSS II haberá que introducir o tema de "Funcións de distribución de probabilidade continuas: a Normal" para poder manexar 
as táboas, xa que o curso anterior non se impartiu dito tema. 

7. Elementos que garanten unha avaliación obxectiva 

MATERIA CURSO 

MATEMÁTICAS ESO 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL  

-   Procedemento incluído no apartado 8. da programación 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

- Observación directa do traballo realizado día a día na aula e fóra dela (saídas ao encerado, participación activa, realización de tarefas 
encomendadas...). O control de realización de tarefas, traballos e deberes diarios farase a través da aula virtual, do correo electrónico ou polos 
cadernos. Prefírense os medios telemáticos pois quedan rexistrados día a día. 

- Controis realizados ao longo de cada trimestre e exames globais trimestrais (que en principio realizaranse en papel e de xeito presencial). A nota 
quedará rexistrada no propio exame ao cal terá acceso o/a alumno/a pois o exame será ensinado despois da corrección para a avaliación por parte 
do alumnado dos erros cometidos. No caso de confinamento, os exames quedarán rexistrados na rede (aula virtual ou correo electrónico). 
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- Entrega de traballos e control sobre lectura de libros. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL  
Cada alumna/o que non supere unha avaliación (1ª ou 2ª) terá a oportunidade de recuperala ao inicio da seguinte avaliación a través dunha proba escrita 
baseada nos mínimos das unidades didácticas traballadas ata dita avaliación. Unha nota igual ou superior a 4,6 puntos significará que esa avaliación estará 
superada. 

O alumnado coa 3ª avaliación suspensa terá dereito na última semana de clases en xuño a unha recuperación cunha proba escrita baseada nos mínimos das 
unidades didácticas traballadas ao longo do curso que terá un valor do 100%. Unha nota igual ou superior a 4,6 puntos significará que esa avaliación estará 
superada. 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

Os mínimos esixibles teñen que ver coa asimilación dos contidos impartidos e coas competencias e destrezas adquiridas así como có traballo 
realizado. Nos criterios de avaliación e cualificación aparecen como van ser avaliados cada un destes puntos. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Control diario sobre o traballo realizado polo/a alumno/a na aula (saídas ao encerado, participación activa) e/ou na casa: O/A alumno/a debe 
traballar tanto nas clases (presenciais e/ou virtuais) como na casa nas tarefas que se propoñan (deberes, lectura de libros, proxectos...). A 
corrección das tarefas farase na aula ou de modo telemático (cando o presenten  dese xeito). O traballo realizado na casa quedará rexistrado ben 
no correo, ben na Aula Virtual, pois o alumnado sabe que estes son medios para o control das tarefas. A Aula Virtual, Edixgal e o correo 
electrónico serán as canles de contacto para a proposta de tarefas, entrega das mesmas, consulta de dúbidas, foros, etc. 

- Controis e exames escritos (presenciais e/ou virtuais): Faranse exames trimestrais (a lo menos un) para avaliar a comprensión persoal do 
estudado e traballado. Neles irá indicada a nota que corresponde a cada exercicio ou apartado. Coas probas escritas poderán avaliaranse, 
ademais dos coñecementos e destrezas adquiridos, outras competencias clave desenvolvidas. Preténdese que as probas sexan presenciais. De 
non ser posible, faranse por videoconferencia, debendo estar o alumnado conectado con cámara e bo acceso a Internet. Non deberá perder a 
conexión en ningún momento e mandará o exame escaneado ou fotografado (cunha boa calidade e lexible) no mesmo momento de rematar. 
Caso de fallar a conexión, ese exame quedará invalidado debendo facer outro o antes posible.  

Se alguén ten problemas para a conexión telemática, deberá informar ao Instituto para tratar de emendar este contratempo. 

NOTA: Nos exames de 2º da ESO poderá estar permitido o uso de calculadora nalgúns exames a criterio do profesorado. No resto dos niveis si 
poderá empregarse calculadora NON PROGRAMABLE pero ningún outro material informático e/ou telemático de apoio. De detectarse calquera 
axuda externa, o exame quedará invalidado. 

- Control de lectura de libros e presentación de proxectos e traballos: Na ESO o alumnado deberá facer un proxecto por trimestre ou ben ler un 
libro. Na presente programación detállase o que hai que facer en cada nivel. A presentación dos traballos farase de xeito virtual. Sobre o libro 
farase un exame-cuestionario. 

En xeral: Control de procedementos e destrezas adquiridos e das competencias clave desenvolvidas. En realidade este control vai implícito en 
todo o exposto anteriormente. 

Nocaso particular das ACIS: 
     - Tendo en conta que se trata dunha adaptación curricular significativa, os referentes serán os criterios de avaliación e cualificación fixados 
nela (para cada alumno, de xeito individualizado).  

- Probas escritas (exames). Pode resultar moi difícil para este tipo de alumnado facer exames de modo telemático de chegar a presentarse esta 
eventualidade.  

- Traballos/tarefas escritas ou orais presentadas na aula (traballo diario). 

Todos os elementos avaliables aparecen reflectidos nos propios exames (as notas e correcciónsfeitas sobre eles), nas aulas virtuais e correos 
(pois quedan todos gardados), e tamén no caderno do profesor ounastablets e ordenadores dos profesores. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN CONTINUA 

Na 1ª avaliación:      A nota da avaliación será A1   (Para aprobar ha de ser maior ou igual que 4,6) 

Controis e exames realizados sobre os estándares de aprendizaxe avaliables ao longo do primeiro trimestre:  ata o 75%.  

Proxectos en grupo, traballos individuais e/ou plan lector: ata un 10%  

Traballo diario, tanto na aula como na casa, envío de tarefas propostas, control de deberes realizados (ben mediante a aula virtual, correo 
electrónico ou control de cadernos): ata un 15%. 

              De todo isto resulta unha nota que chamaremos A1: 
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𝐴! =
25
100

(𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠) +
50
100

(𝑛𝑜𝑡𝑎	𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒	𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙) +
10
100 (𝑝𝑟𝑜𝑥𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠/	𝑝𝑙𝑎𝑛	𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)

+
15
100 (𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠	𝑒	𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠) 

 

Na 2ª avaliación:    Avalíase tendo en conta A1 e B. A nota da avaliación será A2   (Para aprobar ha de ser maior ou igual que 4,6) 

Notas de controis e exames realizados no 2º trimestre:  ata o 75%.  

Proxectos en grupo, traballos individuais e/ou plan lector: ata un 10%  

Traballo diario, tanto na aula como na casa, envío de tarefas propostas, control de deberes realizados (ben mediante a aula virtual, correo 
electrónico ou control de cadernos): ata un 15%. 

              De todo isto resulta unha nota que chamaremos B: 

𝐵 =
25
100

(𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠) +
50
100

(𝑛𝑜𝑡𝑎	𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒	𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙) +
10
100 (𝑝𝑟𝑜𝑥𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠/	𝑝𝑙𝑎𝑛	𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)

+
15
100 (𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠	𝑒	𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠) 

 Agora faise unha media ponderada tendo en conta tamén a nota da 1ª avaliación. Así obtense A2  (nota da 2ª avaliación):     A2=  "!#$%
&

 

 NOTA: Isto garante unha avaliación continua pois no exame global trimestral incluirase a materia do 1º e do 2º trimestre e ademais á hora de 
puntuar tense en conta a nota da 1ª avaliación. De aprobar a 2ª avaliación, quedará recuperada a primeira, caso de estar suspensa. 

 

 Na 3ª avaliación:   Avalíase tendo en conta A1 , A2 e C. A nota da avaliación será A3   (Para aprobar ha de ser maior ou igual que 4,6) 

Notas de controis e exames realizados no terceiro trimestre:  ata o 75%.  

Proxectos en grupo, traballos individuais e/ou plan lector: ata un 10%  

Traballo diario, tanto na aula como na casa, envío de tarefas propostas, control de deberes realizados (ben mediante a aula virtual, correo 
electrónico ou control de cadernos): ata un 15%. 

              De todo isto resulta unha nota que chamaremos C: 

𝐶 =
25
100

(𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠) +
50
100

(𝑛𝑜𝑡𝑎	𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒	𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙) +
10
100 (𝑝𝑟𝑜𝑥𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠/	𝑝𝑙𝑎𝑛	𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)

+
15
100 (𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠	𝑒	𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠) 

     Agora faise unha media ponderada tendo en conta tamén as nota da 1ª e 2ªavaliación. Así obtense A3  (nota da 3ª avaliación):   A3=  
"!#$""#&'

(
 

NOTA: Isto garante unha avaliación continua pois no exame global incluirase a materia impartida ao longo do curso e ademais, á hora de puntuar, 
téñense en conta as notas dos trimestres anteriores. A nota final de curso non pode ser inferior á nota da 3ª avaliación. 

 

CASO DAS ACIS: 

A avaliación farase polo/a seu/súa profesor/a coa axuda do/a P.T. Neste tipo de alumnado o traballo diario será valorado ata nun 40 % e os 
exames ata nun 60%. Polas súas características non se lle esixirán outros conceptos. 

 

OBSERVACIÓNS XERAIS: 

- O carácter progresivo das matemáticas e a interrelación evidente entre os seus bloques fan que o alumnado deba ter presente en todo 
momento os coñecementos impartidos con anterioridade, mesmo en cursos anteriores, pois pódese precisar de coñecementos previos en 
calquera momento. 

- Nos exames non estará permitido o uso do tippex, lapis, bolígrafo borrable ou calquera outro elemento de corrección que poida dar lugar a erros 
no momento dunha posible reclamación. No caso de equivocacións, tacharase o que está mal e volverase  a facer noutro sitio. O que estea 
tachado non será corrixido. 

- Nos exames de 2º da ESO poderá estar permitido o uso de calculadora nalgúns exames a criterio do profesorado. No resto dos niveis si poderá 
empregarse calculadora NON PROGRAMABLE pero ningún outro material informático e/ou telemático de apoio. De detectarse calquera axuda 
externa ou copia, o exame quedará invalidado sen dereito a repetición do mesmo. 
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- Os estándares de aprendizaxe valoraranse tanto nos traballos entregados como nas probas escritas e no traballo diario na clase e na casa. 
Distintos tipos de exercicios permitirán avaliar o progreso nos coñecementos e destrezas matemáticas, o seu dominio lingüístico, o seu interese 
por aprender, a súa iniciativa emprendedora, o seu dominio das tecnoloxías, a súa creatividade, etc. 

- No boletín de notas aparece un número enteiro que se obterá do seguinte xeito: Ata  (n + 0,6) se porá por truncamento (n). A partires de aí, por 
redondeo (n + 1) 

- As notas ás que se fai referencia en cada avaliación son as dos exames ou as ponderadas, non as que aparecen no boletín de notas e na acta 
final, que se poñen por truncamento ou redondeo á unidade enteira máis próxima (como se explica anteriormente) e poden non coincidir. 

- A nota final será, como mínimo a da terceira avaliación. 

 Para aprobar unha avaliación hai que ter como mínimo un 4,60 sobre 10, tendo en conta as consideracións anteriores. 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

Cada alumna/o que non supere unha avaliación (1ª ou 2ª) terá a oportunidade de recuperala ao inicio da seguinte avaliación a través dunha proba 
escrita baseada nos mínimos das unidades didácticas traballadas ata dita avaliación. Unha nota igual ou superior a 4,6 puntos significará que esa 
avaliación estará superada. 

O alumnado coa 3ª avaliación suspensa terá dereito na última semana de clases en xuño a unha recuperación cunha proba escrita baseada nos 
mínimos das unidades didácticas traballadas ao longo do curso que terá un valor do 100%. Unha nota igual ou superior a 4,6 puntos significará 
que esa avaliación estará superada. 

 

MATERIA CURSO 

MATEMÁTICAS BACHARELATO 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL  

-   Procedemento incluído no apartado 8. da programación 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

- Observación directa do traballo realizado día a día na aula e fóra dela (saídas ao encerado, participación activa, realización de tarefas 
encomendadas...). O control de realización de tarefas, traballos e deberes diarios farase a través da aula virtual, do correo electrónico ou polos 
cadernos. Prefírense os medios telemáticos pois quedan rexistrados día a día. 

- Controis realizados ao longo de cada trimestre e exames globais trimestrais (que en principio realizaranse en papel e de xeito presencial). A 
nota quedará rexistrada no propio exame ao cal terá acceso o/a alumno/a pois o exame será ensinado despois da corrección para a avaliación 
por parte do alumnado dos erros cometidos. No caso de confinamento, os exames quedarán rexistrados na rede (aula virtual ou correo 
electrónico). 

- Entrega de traballos e control sobre lectura de libros. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terádereito a 
realizar unha proba extraordinaria entre os días 20 e 22 de xuño de 2023.  

En 2º de bacharelato, no período comprendido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das probas 
extraordinarias, organizarase a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realización da ABAU e das probas extraordinarias. 

- Na avaliación extraordinaria se terá en conta só o resultado dun exame, no caso de 2º BACH debe superar o 4,5. O alumno terácoñecemento 
da puntuación e valoración de cada exercicio do exameou de cada apartado do mesmo, se é o caso. 

 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

Os mínimos esixibles teñen que ver coa asimilación dos contidos impartidos e coas competencias e destrezas adquiridas así como có traballo 
realizado. Nos criterios de avaliación e cualificación aparecen como van ser avaliados cada un destes puntos. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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- Control diario sobre o traballo realizado polo/a alumno/a na aula (saídas ao encerado, participación activa) e/ou na casa: O/A alumno/a debe 
traballar tanto nas clases (presenciais e/ou virtuais) como na casa nas tarefas que se propoñan (deberes, lectura de libros, proxectos...). A 
corrección das tarefas farase na aula ou de modo telemático (cando o presenten  dese xeito). O traballo realizado na casa quedará rexistrado ben 
no correo, ben na Aula Virtual, pois o alumnado sabe que estes son medios para o control das tarefas. A Aula Virtual e o correo electrónico serán 
as canles de contacto para a proposta de tarefas, entrega das mesmas, consulta de dúbidas, foros, etc. 

- Controis e exames escritos (presenciais e/ou virtuais): Faranse exames trimestrais (a lo menos un) para avaliar a comprensión persoal do 
estudado e traballado. Neles irá indicada a nota que corresponde a cada exercicio ou apartado. Coas probas escritas poderán avaliaranse, 
ademais dos coñecementos e destrezas adquiridos, outras competencias clave desenvolvidas. Preténdese que as probas sexan presenciais. De 
non ser posible, faranse por videoconferencia, debendo estar o alumnado conectado con cámara e bo acceso a Internet. Non deberá perder a 
conexión en ningún momento e mandará o exame escaneado ou fotografado (cunha boa calidade e lexible) no mesmo momento de rematar. 
Caso de fallar a conexión, ese exame quedará invalidado debendo facer outro o antes posible.  

Se alguén ten problemas para a conexión telemática, deberá informar ao Instituto para tratar de emendar este contratempo. 

- Control de lectura de libros e presentación de proxectos e traballos. 

En xeral: Control de procedementos e destrezas adquiridos e das competencias clave desenvolvidas. En realidade este control vai implícito en 
todo o exposto anteriormente. 

Todos os elementos avaliables aparecen reflectidos nos propios exames (as notas e correccións feitas sobre eles), nas aulas virtuais e correos 
(pois quedan todos gardados), e tamén no caderno do profesor ounas tabletas e ordenadores dos profesores. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN CONTINUA 

 

1º BACHARELATO:   Valoraranse os seguintes criterios: 

     Na 1ª avaliación:  NOTA:  A1  (Para aprobar ha de ser maior ou igual que 4,6) 

Controis e exames realizados ao longo do curso académico sobre os estándares de aprendizaxe avaliables:  ata o 80%.  

 
O 20% restante sairá do traballo diario (do que quedará constancia nos envíos ao correo ou pola aula virtual), realización de exercicios propostos, 
presentación de traballos, participación, etc.  

              De todo isto resulta unha nota que chamaremos A1  

 

 

Na 2ª avaliación:    NOTA: A2   (Para aprobar ha de ser maior ou igual que 4,6) 

Controis e exames realizados ao longo do curso académico sobre os estándares de aprendizaxe avaliables:  ata o 80%.  

 
O 20% restante sairá do traballo diario, realización de exercicios propostos, presentación de traballos, participación, etc.  

              De todo isto resulta unha nota que chamaremos B 

               Agora obtense A2  coa seguinte media ponderada:         A2 =  "!#$%
&

 

 

 Na 3ª avaliación:     NOTA: A3   (Para aprobar ha de ser maior ou igual que 4,6) 

Controis e exames realizados ao longo do curso académico sobre os estándares de aprendizaxe avaliables:  ata o 80%.  

 
O 20% restante sairá do traballo diario, realización de exercicios propostos, presentación de traballos, participación, etc.  

              De todo isto resulta unha nota que chamaremos C 

Agora obtense A3 coa seguinte media ponderada:         A3 =  "!#$""#&'
(

 

2·
3

Media das notas dos controis Nota exame+

2·
3

Media das notas dos controis Nota exame+

2·
3

Media das notas dos controis Nota exame+
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OBSERVACIÓNS XERAIS: 

- O carácter progresivo das matemáticas e a interrelación evidente entre os seus bloques fan que o alumnado deba ter presente en todo 
momento os coñecementos impartidos con anterioridade, mesmo en cursos anteriores, pois pódese precisar de coñecementos previos en 
calquera momento. 

- Nos exames non estará permitido o uso do tippex, lapis, bolígrafo borrable ou calquera outro elemento de corrección que poida dar lugar a erros 
no momento dunha posible reclamación. No caso de equivocacións, tacharase o que está mal e volverase  a facer noutro sitio. O que estea 
tachado non será corrixido. 

- Poderá empregarse calculadora NON PROGRAMABLE pero ningún outro material informático e/ou telemático de apoio. De detectarse calquera 
axuda externa ou copia, o exame quedará invalidado sen dereito a repetición do mesmo. 

- Os estándares de aprendizaxe valoraranse tanto nos traballos entregados como nas probas escritas e no traballo diario na clase e na casa. 
Distintos tipos de exercicios permitirán avaliar o progreso nos coñecementos e destrezas matemáticas, o seu dominio lingüístico, o seu interese 
por aprender, a súa iniciativa emprendedora, o seu dominio das tecnoloxías, a súa creatividade, etc.   

- No boletín de notas aparece un número enteiro que se obterá do seguinte xeito: Ata  (n + 0,6) se porá por truncamento (n). A partires de aí, por 
redondeo (n + 1) 

- As notas ás que se fai referencia en cada avaliación son as dos exames ou as ponderadas, non as que aparecen no boletín de notas e na acta 
final, que se poñen por truncamento ou redondeo á unidade enteira máis próxima (como se explica anteriormente) e poden non coincidir. 

- A nota final será, como mínimo a da terceira avaliación. 

 Para aprobar unha avaliación hai que ter como mínimo un 4,60 sobre 10, tendo en conta as consideracións anteriores. 

 

2º BACHARELATO: MATEMÁTICAS APLICADAS II 

 

En Matemáticas Aplicadas II faranse, como mínimo, tres probas, unha por cada Bloque de contido (procuraranse facer recuperacións, de ser 
preciso e si a temporalización o permite).  

Tendo en conta a distribución temporal da programación, e o valor dos bloques nas ABAU, os criterios de cualificación serán os seguintes: 

     Na  1ª avaliación:    Nota do Bloque de ÁLXEBRA. 

     Na  2ª avaliación:    ( Nota do Bloque de ÁLXEBRA + Nota do Bloque de ANÁLISE) : 2 

 

         Na   3ª avaliación:   	&	·	+,-.	Á012345	#	&	·	+,-.	5+Á0672	#	$·	(+,-.	94:353606;5;2	<	=2:4Í5	;2	?:7=457	)
A

 

 

§ Para aprobar unha avaliación hai que ter como mínimo un 4,50 sobre 10. 

 

 2º BACHARELATO: MATEMÁTICAS II 

 

En Matemáticas II faranse, como mínimo, catro probas diferentes, unha por cada Bloque de contido (procuraranse facer recuperacións, de ser 
preciso e si a temporalización o permite).  

 

Tendo en conta a distribución temporal da programación, e o valor dos bloques nas ABAU, os criterios de cualificación serán os seguintes: 

     Na  1ª avaliación:    Nota do Bloque de ÁLXEBRA. 

     Na  2ª avaliación:    (2 · Nota do Bloque de ÁLXEBRA + 2 · Nota do Bloque de XEOMETRÍA) : 4 

    Na   3ª avaliación:    (2 · Nota ÁLXEBRA + 2 · Nota XEOMETRÍA + 2 · Nota ANÁLISE + 2 · Nota PROBABILIDADE) : 8 

 

§ Para aprobar unha avaliación hai que ter como mínimo un 4,50 sobre 10. 
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AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: 

§ Terase en conta só o resultado dun exame. 

       2º BACH: a nota debe superar o 4,5. 

O alumnado terácoñecemento da puntuación e valoración de cada exercicio do exameou de cada apartado do mesmo, se é o caso. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

PROCEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
Nos primeiros da ESO hai que facer unha valoración dos coñecementos previos e o nivel do alumnado así como o seu interese polo estudo en xeral e as 
matemáticas en particular. Os informes de cursos anteriores indicarannos tamén se o/a alumno/a tivo ACIS, apoios específicos, se ten aprobadas as 
matemáticas de todos os cursos de primaria, etc.  
Nos primeiros cursos da ESO farase unha proba na primeira semana para ter unha idea máis precisa. A observación na aula tamén é fundamental para avaliar o 
grao de coñecemento previo, a participación, cooperación e a actitude do alumnado con respecto á materia de matemáticas. 
O alumnado que ven doutros países non sempre trae informes fiables có que a valoración só se pode obter mediante unha proba escrita que se soefacerdesde  
o Departamento de Orientación. 
      
- Data prevista: Primeira semana do curso ou primeira semana da incorporación do alumno/a ao instituto 
- Proba: Proba escrita sobre contidos básicos do curso anterior. 
- Mecanismo para informar á familia: Transmite o titor/a despois da xuntanza da avaliación inicial do profesorado do grupo ou primeira xuntanza despois da 
incorporación do alumno/a. 
- Consecuencias do resultado da proba: Para o alumnado co resultado excelente actividades de ampliación, para alumnado con deficiencias detectadas na proba 
medidas de reforzo, ata aplicar, como medida extraordinaria, adaptación curricular. 
 

MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO PARA O ALUMNADO QUE NON RESPONDA GLOBALMENTE AOS OBXECTIVOS PROGRAMADOS 
 

Segundo a ORDE de 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolveol Decreto 229/2011, de 7 de decembro, polo que se regula a atención ádiversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidaed Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas naLei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 
educación, haberá que prestar especial atención ao alumnado que necesita unha atención individualizada debido ássúas características diferenciadoras, o cal 
lograremos a través da adopción de medidas ordinarias e extraordinarias de atención ádiversidade. 
 
Medidas ordinarias 
Son todas as que faciliten a adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seusobxectivos, dos contidosnin dos criterios de avaliación, ás 
características do alumnado. 
 
Medidas extraordinarias 
Como medidas extraordinarias de atención ádiversidade, realizaranse adaptación curriculares individualizadas, que afectan a elementos prescritivos do 
currículo para o alumnado NEE (con necesidades educativas especiais) e, excepcionalmente para o restante alumnado con necesidade específica de apoio 
educativo. Esta medida adoptarase cando o informe psicopedagóxico resultante da avaliaciónpsicopedagóxico se entenda como a máis idónea para atender as 
necesidades educativas dunha alumna/o e despois da aplicación doutras medidas de atención ádiversidade. As adaptación curriculares suporán a modificación, 
ampliación, reduciónou supresión de parte ou todos os elementos prescritivos do currículo, e adaptaranseao nivel de competencia curricular do alumno/a.  
 
Dependendo do nivel as medidas en matemáticas poden ser de diferente tipo (estas medidas só son de aplicación na ESO): 
- Se un grupo é moi conflitivo e con moi baixo nivel poderíase decidir por non dar a materia programada e incidir en conceptos básicos ou mesmo en proxectos 
educativos que incrementen o interese do alumnado.  
- Empregaranse materiais de apoio e se farán exercicios de outro nivel educativo (método válido tamén para alumnos coas matemáticas pendentes). Neste 
curso o material de apoio non pode ser manipulativo có cal botaríase man de programas na rede, Aula Virtual ou boletíns. 
- É imprescindible un profesor de psicoloxía terapéutica, sobre todo para atender aos alumnos con ACIS ou dificultades especiais. 
- Serían desexablesagrupamentos específicos (de haber dispoñibilidade de profesorado) 

 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO para alumnado da ESO que permanece no mesmo curso 

Cando unha alumna ou un alumno de educación secundaria obrigatoriapermaneza un ano máis no mesmo curso debe seguir un plan específico personalizado, 
que ten como finalidade adaptar as condicións curriculares ás necesidades da alumna ou do alumno, para tratar de superar as dificultades detectadas. 
Este plan elaborarao o equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor, e desenvolveraseao longo de todo o curso.  
O plan específico personalizado debe incluír, cando menos:  

a) Identificación da alumna ou do alumno.  
b) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso.  
c) Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior. 

      d) Estratexiasmetodolóxicas que se utilizarán no seudesenvolvemento.  
e) Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan 
f) De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias.  
g) Acreditación da información á familia.  

En cada sesión de avaliaciónfarase o seguimento do plan específico personalizado e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que procedan. Ao final do 
curso, na mesma sesión de avaliación, informarase sobre o seudesenvolvemento e o seuaproveitamento. 
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En matemáticas empregaranse materiais de apoio para este alumnado que permanece no mesmo curso. Neste curso o material de apoio non pode ser 
manipulativo có cal botaríase man de programas na rede, Aula Virtual ou boletíns. 

 

 

 
 

9. Plan de reforzo de materias sen superar 

 

MATERIA 

Matemáticas 1º ESO, Matemáticas 2º ESO, Matemáticas 3º ESO (Académicas e Aplicadas), Matemáticas Aplicadas I e Matemáticas I 1º BACH. 
 
NOTA: A materia obxecto de recuperación corresponde á impartida no Instituto Urbano Lugrís no curso 2021-2022e que, en calquera caso, figura na programación 
e namemoria final do curso pasado e que se publicitará na Aula Virtual debidamente. 

PLAN DE REFORZO 

Ao  alumnado que non teña superada a materia do curso anterior realizaráselle un plan de reforzo individualizado que teña en conta as particularidades de cada 
alumna ou alumno destinatarios. O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia do alumno ou alumna, e baixo as directrices deste 
departamento didáctico. O departamento velará pola realización do plan por parte da alumna/o. Este plan incluirá, cando menos:  

a) Identificación da alumna/o 
b) Información relevante sobre a materia/s sen superar. 
c) Currículo para desenvolver, especificando os criterios da avaliación. 
d) Estratexiasmetodolóxicas que se utilizarán no seudesenvolvemento.  
e) Recursos necesarios para o seudesenvolvemento.  
f) Tarefas para realizar, coa debida temporización 
g) Seguimento e avaliación.  
h) Acreditación da información á familia.  

 
En cada sesión de avaliaciónfarase o seguimento dos plans de reforzo e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que procedan. Para superar a materia 
pendente, a alumna/o deberá obteravaliación positiva no plan de reforzo correspondente.  
 
Para traballar a materia pendente o alumnado disporá de material de apoio na Aula Virtual ou facilitado polo/a profesor/a de referencia, e poderá contar coa axuda 
do profesorado do departamento para solucionar as dúbidas ao longo do curso. 
Nos casos nos que un/a alumno/a non poida seguir o ritmo normal da clase e o seu profesor/a o estime oportuno por pensar que aproveitaría mellor o tempo, se lle 
podería  permitir traballar a materia pendente na hora de clase habitual. 
O alumnado tamén superará a materia pendente se aproba dúas avaliacións do curso actual. 

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

As probas de avaliación da materia pendente do curso anterior basearanse na memoria final de curso presentada polo profesorado do curso anterior e que se 
corresponde cos mínimos impartidos. 
En calquera caso, desde o mes de outubro estará colgada na Aula Virtual toda a información sobre a materia que entra.O alumnado coa materia de Matemáticas 
Pendente do curso anterior terá acceso a un curso específico na Aula Virtual. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

PENDENTES NA ESO: 
- Haberá dúas probas parciais en decembro e marzo: De aprobar ditas probas o alumnado quedará liberado da materia pendente e poda dedicarse por completo á 
materia do seu curso actual. 
- De non aprobar ditas probas, no mes de xuño haberá un exame no que o alumnado pendente deberá mostrar ter adquiridos os conceptos e destrezas non 
acadadas no curso anterior. Este exame será virtual se a situación así o require. 
- O alumnado tamén superará a materia pendente se aproba dúas avaliacións do curso actual. Neste caso, a nota que lle figuraría na pendente sería de 5. De 
querer nota superior debe realizar o exame. 
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NO BACHARELATO: 
- Para facilitar o remate dos estudos de bacharelato, o alumnado disporá dunha proba en xaneiro na que entrará todo o contido da materia que entrou no exame 
extraordinario do curso 2021-202. De aprobar este exame o alumnado quedará liberado da materia de 1º e poderá dedicarse por completo á de 2º.  
- De non aprobar este exame disporá doutra oportunidade en abril-maio, nunha data posta pola Xefatura de Estudos. 
- De non aprobar nesta convocatoria terá unha extraordinaria, no mes de xuño. 
 
OBSERVACIÓN: O alumnado terá coñecemento da puntuación e valoración de cada exercicio do exame ou de cada apartado do mesmo, se é o caso. 

10. Elementos transversais 

Os elementos transversais traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, ORAL E ESCRITA 

- A lectura e comprensión de libros (de texto ou outros) así como de enunciados será esencial na materia de matemáticas. 
- Tamén a exposición clara, concisa e precisa de traballos ou de resultados de exercicios e problemas. 
- Así como as técnicas de debate e de defensa dos seus argumentos. 
- Participación no Plan lector do Centro e outras actividades da Biblioteca. 

CONTRIBUCIÓN ÁS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

- Na nova normalidade, a comunicación profesor - alumno a través da Aula Virtual ou de coreo electrónico é constante, tanto para información xeral, foros, 
exercicios, datas de exames, vídeos, etc. 
- Os alumnos deberán buscar información na rede en cada tema. Deben facelo de xeito crítico e contrastando as fontes. 
- Ademais deberán facer proxectos con axuda das TICS. 
- Uso de Pizarras Dixitais (Xeoxebra, etc.). 

CONTRIBUCIÓN AO EMPRENDEMENTO 

- A realización de proxectos e a resolución de problemas, indicando e analizando as posibles solucións, a busca de erros, o debate,... son elementos que 
contribúen ao emprendemento e iniciativa persoal. 

CONTRIBUCIÓN Á EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL E EDUCACIÓN EN VALORES 

- A educación cívica e constitucional vai implícita na esixencia de comportamento e actitude na aula, tamén nas planificacións dos proxectos e nos enunciados dos 
exercicios. 
- A educación en valores debe ir implícita na propia labor docente, dando exemplo na aula e fóra dela. Tamén nos exercicios propostos e nos proxectos que se 
deben traballar. 

CONTRIBUCIÓN PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA: 
VIOLENCIA DE XÉNERO, VIOLENCIA CONTRA PERSOAS CON DISCAPACIDADE, VIOLENCIA TERRORISTA, RACISMO, XENOFOBIA 

O IES Urbano Lugrís de A Coruña está especialmente involucrado na loita contra a intransixencia, a discriminación de calquera tipo, o acoso, etc. Normalmente hai 
cantidade de actividades, conferencias, exposicións, debates... para mellorar a educación global do/a alumno/a como persoa e para preparalo/a para a súa 
inserción na vida social e laboral. 
Pero ademais nas aulas e fóra delas esíxese o respecto aos demais, ás distintas ideoloxías, cores ou relixións. Valórase a cultura e o coñecemento como 
ferramenta para erradicar prexuízos. A historia da humanidade nos mostra que as cousas non son como algúns as contan; as manifestacións violentas contra os 
diferentes amosan inseguridade e descoñecemento.  

CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

- O Departamento de Matemáticas desenvolverá actividades encamiñadas a fomentar a lectura e coa finalidade de que o alumnado mellore aspectos como a 
comprensión lectora, a ortografía e a expresión oral. Entre elas, lectura en alto e comprensiva do libro de texto e doutros libros, lectura comprensiva de enunciados 
e exposición pública de proxectos. 
- Ademais colaborará cós proxectos da Biblioteca: "Plan lector",  "A hora de ler", e calquera outro que se propoña. 
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- Haberá lectura obrigada dun libro en cada grupo da ESO. Cada nivel ten indicados os libros recomendados para esa idades. Pero a lista pódese ampliar: 

 

LIBRO AUTOR 

El teorema AdamFawer 

Matemática, ¿estás ahí? AdrianPaenza 

¿Odias las matemáticas? AlejandraVallejo-Nágera 

La sorpresa de los números AnnaCerasoli 

Los diez magníficos AnnaCerasoli 

MisterCuadrado AnnaCerasoliEd: Maeva 

'Este no es un libro de mates' Anna Weltman.........................................................................Blume 

La luz que no puedes ver AnthonyDoerrEditorial: SUMA. ISBN: 9788483657614 

Crónicas matemáticas Antonio J. Durán..........................................................................Crítica 

El tío Petros y la conjetura de Goldbach Apóstolos Doxiadis 

Cómo explicar física cuántica con un gato zombi  Big Van, científicos sobre ruedas (Javier Santaolalla y otros) ........Alfaguara 

Póngame un kilo de matemáticas Carlos AndradasSM. Ed. "Barco de vapor"-"Saber" 

El ojoperezoso CarloFrabetti 

El libro del genio matemático CarloFrabetti 

Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números CarloFrabetti 

La incógnita Newton CatherineShaw 

Que las matemáticas te acompañen Clara Grima ................................................................................Ariel 

Vitaminas matemáticas ClaudiAlsina 

Programa como un genio (1 y 2) Coder Kids.................................................................................Vicens Vives 

Mal de escuela Daniel Pennac 

La poesía de los números Daniel Tammet..........................................................BlackieBooks 

Las aventuras del jovenEinstein David Blanco 

El contable hindú David Leavitt 

No tocar (sobre covid-19) Deborah García Bello........................................................................Paidós 
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Que se le van las vitaminas Deborah García Bello........................................................................Paidós 

Todo es cuestión de química Deborah García BelloEditorial: PAIDOS IBERICA - ISBN: 9788449331886 

El imperio de las cifras y los números DenisGuedj 

El teorema del loro DenisGuedj 

Inteligencia matemática  Eduardo Sáenz de CabezónPlataforma editorial 

Planilandia Edwin A. Abbott 

Ojalá no hubiera números EstebanSerrano 

Tu hijo puede ser un genio de las mates Fernando Blasco y J Medina.......................Ediciones Martínez Roca 

La clase FrançoisBégaudeau 

Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo:  
50 Héroes inspiradores de carne y hueso 

G.L. Marvel ..................................................................................Duomo 

La soledad de los números primos GiordanoPaoloEd: Salamandra 

Este cuerpo es humano Grassa Toro.........................................................................Thule Ediciones 

El diablo de los números HansMagnusEnzensberger 

Cómo cortar un pastel IanStewart 

Mentes maravillosas Ian Stewart ....................................................... Crítica 

Cien preguntas básicas sobre la ciencia Isaacasimov 

Experimentos para entender el mundo Javier Fernández Panadero..........................................Páginas de espuma 

¿Por qué la nieve es blanca?: La ciencia para todos Javier Fernández Panadero..........................................Páginas de espuma 

Mara Turing y El Despertar de los Hackers Javier Padilla.........................................................................Samarcanda 

Juegos de ingenio y entretenimiento matemático Jean-PierreAlem 

Nuevosjuegos de ingenio y entre. mate. Jean-PierreAlem 

El sello del algebrista JesúsMaeso de la T 

Descifrando Enigma Jim Ottaviani 

Un matemático lee el periódico John Allen Paulos 

La Magia de los números Jordi Deulofeu..........................................................Gedisa ed. 

El asesinato del profesor de matemáticas JordiSierra y Fabra 
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Fibonacci: El soñador de números JosephD’Agnese 

Matemática recreativa y otrosjuegos de ingenio Juan A. Argüelles Rodríguez 

El Ocho KatherineNeville 

Juegos de ingenio I y II KenRussell y PhilipCarter 

Los números de la vida Kit Yates......................................................BlackieBooks 

Alicia en el pais de las maravillas LewisCarroll 

Alicia a través del espejo LewisCarroll 

La cuadratura del círculo LluisSegarra 

El juego de Ada: Matemáticas el las matemáticas Lourdes Figueiras y otras 

Arquímedes el despistado Luís BlancoLaserna 

El hombre que calculaba MalbaTahan 

Matemática divertida y curiosa MalbaTahan 

El asesinato de Pitágoras Marcos Chicot 

En busca de la solución Mariano Mataix 

El curioso incidente del perro a medianoche MarkHaddon 

Mujeres matemáticas Marta Macho Stadler y otras.................    ED. S.M. 

Inspiración ajá Martin Gardner 

Matemática para divertirse Martin Gardner 

Paradojasajá Martin Gardner 

Pasatiempos matemáticos Martin Gardner 

Nuevospasatiempos matemáticos Martin Gardner 

Pifias matemáticas Matt Parker .................................................. Ed: Crítica 

El recreo de la matemáticas Melani Urbano                                                     Saralejandría ed. 

Juegos matemáticos Miguel Calabria García 

365 acertijos y retos de ingenio Miguel Capó 

La gran novela de las matemáticas  Mickaël Launay...........................................................................Paidós 
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Vivir, sentir y amar las matemáticas  Nieves Gomis y otras................................... Aljibe 

Mujeres científicas de todos los tiempos Nuria Solsona i Pairo 

Juegos de ingenio P.Vivès 

Cuentos y cuentas de los matemáticos Rafael Rez Vidal  y M.C. RezRigual 

'Robotmanía: Todo lo que tienes que saber para fabricar tu propio robot'  Raúl Lapeira y Andreu Marsal..............          ........B de Blok (ediciones B) 

¿La dama o el tigre? RaymondSmullyan 

¿Cómo se llama este libro? RaymondSmullyan 

Alicia en el pais de las adivinanzas RaymondSmullyan 

La selva de los números Ricardo Gómez 

La vida secreta de las ecuaciones Rich Cochrane........................................ Larousse 

Lo que Einstein no sabía Robert L. Wolke 

Lo que Einstein le contó a subarbero Robert L. Wolke 

Lo que Einstein le contó a sucocinero Robert L. Wolke 

Los Simpson y las matemáticas Simon Singh.....................................................Ariel 

La puerta de los tres cerrojos (trilogía) Sonia Fernández Vidal................................................................Destino 

La fórmula preferida del profesor YokoOgawa 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

AsNormas de Organización e Funcionamento do IES Urbano Lugrís de A Coruña son de obrigado cumprimento para todos os membros da comunidade educativa. 
Nelas establécense os criterios da actuación no caso de condutas contrarias á convivencia ou para a resolución de conflitos. Trátase tamén o tema de prevención 
tanto do acoso escolar como da violencia de xénero ou a xenofobia. 

No caso de condutas disruptivas dentro da aula, intentarase corrixilas dentro dela, recolocando aos alumnos e mesmo dándolles tarefas diferentes das que estean 
traballando no resto do grupo. Serían unhas medidas de atención á diversidade para alumnos que xeran conflitos. De persistir na súa actuación, poderán ser 
expulsados da aula para ser atendidos por un profesor de garda; se lles asignarán tarefas para realizar que terán que entregar ao remate da hora lectiva. Tamén 
poderán ser enviados con tarefa á aula de convivencia, na hora do recreo. De non cumprir coa súa obriga e non ser efectivas as medidas propostas, poderáselles 
abrir un parte de incidencias ou amoestacións que será entregado á/ó titor/a para a súa tramitación previo aviso á Dirección.  

Cando os feitos conflitivos teñan lugar fóra da hora de clase pero dentro do recinto escolar, calquera membro da comunidade educativa que os observe pode 
actuar, dentro das súas competencias. Cando non se vexan capaces de intervir poderán solicitar a intervención dalgún membro da Dirección. 
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Cando os feitos conflitivos teñan lugar fóra do recinto escolar pero na súa orixe ou nas súas consecuencias se poda ver afectada a normal convivencia no centro, a 
Dirección poderá intervir no asunto e calquera profesor terá competencia para tratar de resolver o conflito. 

No caso de acoso escolar, seguirase o Protocolo Xeral de intervención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso publicado pola consellería de Educación. 

Para previr a violencia de xénero e a xenofobia o mellor método é a educación dentro da aula e fóra dela. Estes temas están tratados dabondo no punto sobre os 
contidos transversais.  De tódolos xeitos, de detectarse algún conflito, a Dirección do centro informará ao Servizo de Inspección Educativa para que dite as 
medidas oportunas.  

No caso de que o centro dispoña dun Equipo de Mediación de Conflitos, cando o conflito teña lugar entre alumnos ou ben entre alumnos e profesor/a, calquera das 
partes implicadas poderá solicitar a súa intervención.  

11. Actividades complementarias e extraescolares 

 

Este curso as actividades programadas non teñen garantías de poder ser levadas a cabo pola situación especial que estamos a vivir. De ser posible, serían 
desexables algunhas das seguintes: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADE CURSO OBXECTIVO TEMPORALIZACIÓN 

Canguro Matemático Todos os niveis 
Participar resolvendo problemas de xeito 
individual. Unha tarde 

Rally Matemático sen fronteiras (organizado por 
Igaciencia) ESO Competir resolvendo problemas en equipo. Unha tarde 

Olimpíada Matemática 2º ESO e 2º Bacharelato Competir resolvendo problemas individualmente. Unha tarde 

Día da muller (8 de marzo) 
Día de p e da Matemática (14 de marzo) 
Semana Cultural 
Día escolar das Matemáticas (12 de maio) 

Todo o instituto 

Divulgar o papel da muller na ciencia. 
Homenaxear aos números irracionais. 
Participar na Semana Cultural do IES 
Lembrar a importancia da matemática. 

Unha semana de marzo 
Outra semana de marzo 
Outra semana de marzo 
Unha semana de maio 

Feira Matemática Todos os niveis Facer matemáticas Un día (sábado maio) 

Día da Ciencia na rúa Todos os niveis Facer ciencia en xeral Un día (domingo maio) 

Matemaxia Todos os niveis Desfrutar e facer desfrutar coa matemática O último trimestre 

Estalmat 1º ESO Detectar talento para as matemáticas Un sábado (tercer trimestre) 

Concurso Incubadora de Sondaxese Experimentos 
(Sgapeio) 1º-2º ESO Participar en concursos en grupo Todo o curso 

Exposicións Todo o instituto Chamar a atención sobre algúns temas Todo o curso 

Club de ciencia Todo o instituto 
Desfrutar aprendendo. Desenvolvemento das 
capacidades STEM Todo o curso 

 
NOTA: Todas as actividades propostas, en principio,  realízanse fora do horario lectivo dos alumnos. Caso de coincidir algunha coas clases, solicitarase o permiso 
correspondente. De aparecer algunha actividade interesante que fose posible realizar, da Fundación Barrié, do Concello etc., solicitaríase con tempo. 
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12. Dotación e xestión económica 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISIÓN DE GASTOS 

Ata novembro:     273,30€ Cadernos de exercicios, libros de texto, materiais de reforzo e ampliación... 
 

 

13. Seguimento e avaliación da programación. Indicadores de logro para avaliar proceso de ensino e práctica 
docente 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

- Ao longo do curso farase un seguimento do cumprimento da temporalización e secuenciación dos contidos da programación didáctica. A análise deste 
seguimento, ten que servir para facer os cambios necesarios que permitan mellorar a programación no que se refire á temporalización, contidos e grao de 
consecución dos obxectivos. 
- A capacidade de seguimento da Programación por parte dos/as alumnos/as así coma os resultados das avaliacións nos darán pistas de como o proxecto 
educativo está sendo eficaz e, se é necesario, permitirá ir adaptándoo ás necesidades do alumnado nas aulas.  
- Obviamente a clase impártese para os alumnos/as; preténdese que aprendan matemáticas e que collan gusto facéndoas. Non ten sentido avanzar na 
programación se non se van acadando os obxectivos mínimos propostos. Periodicamente a programación se reformula, adaptándoa ao nivel de comprensión do 
alumnado. O importante non é "dar moito" senón dalo ben. Preténdese que os coñecementos que se adquiran queden afianzados e suficientemente razoados. 
Ademais de entender hai que adquirir destrezas e desenvolver capacidades, practicando moito e de xeito lóxico. Os alumnos de hoxe en día teñen dificultades 
enormes de concentración o que prexudica a aprendizaxe da matemática. Para solucionar este problema, fai falta tempo e paciencia o que retarda o 
desenvolvemento dun programa.  
- Por todas estas razóns, en función da marcha dos grupos respectivos, o profesorado do departamento resérvase a potestade de cambiar a orde dos temas 
programados e, incluso, suprimir algún deles en favor de impartir unha materia considerada máis básica ou fundamental de cara aos cursos vindeiros. 
- Tamén se avaliará o grao de cumprimento do plan lector e o plan de integración das TICS ao final de cada avaliación.   
- O Seminario de Matemáticas ten o costume de reunirse con moita periodicidade así como de poñer conxuntamente as probas de avaliación finais e as de 
carácter extraordinario ou de pendentes. Isto permite un alto grao de consenso e ir avaliando a propia programación dun xeito constante para corrixir os erros que 
se vaian detectando nela. 
- Neste curso que ven, polas características do anterior e polo que se espera, é posible que haxa que ir facendo moitas modificacións na programación. Do que 
vaia acontecendo darase debida conta nas reunións do Departamento e todo figurará reflectido nas Actas correspondentes. 
- As reunións do Departamento serán preferiblemente presenciais, pero de non ser posible as comunicacións faranse de modo telemático. 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO - APRENDIZAXE DO ALUMNADO 

No plano individual, para avaliar o proceso de aprendizaxe dos alumnos, existe o portfolio dixital (e-portfolio); este fai referencia ao conxunto de evidencias que 
mostran o desenvolvemento, evolución e logros dos estudantes no seu proceso de aprendizaxe. A práctica do portfolio dixital nos ámbitos educativos entronca de 
maneira directa por unha banda, coa teoría da 'aprendizaxe constructivista', que afirma que o coñecemento é elaborado polo propio aprendiz a partir dunha 
secuencia de aprendizaxe na que a través do cambio conceptual reestrutura o seu modelo mental, e por outro co chamado 'aprendizaxe significativa', que defende 
que as tarefas ou actividades propostas ao alumnado deben partir dos intereses, aptitudes e actitudes do alumnado e estar relacionadas cos contidos previos que 
posúe. 
Teranse en conta os seguintes criterios: 

- Datos informativos sobre o estudante, sobre o seu historial docente e sobre a súa situación persoal e familiar. 
- Táboa de contidos e destrezas que se pretenden acadar. 
- Obxectivos que o estudante ha de alcanzar e que han de corresponderse coas competencias contempladas no currículo. 
- Criterios de avaliación que se terán en conta e que así mesmo han de corresponderse cos detallados no currículo. 
- Rúbricas que se elaboraran sobre a base destes criterios e vanse a utilizar no proceso de avaliación, se é o caso. 
- Criterios utilizados para seleccionar evidencias pertinentes, evitando unha acumulación de traballos sen criterios definidos para a súa selección. 
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- Evidencias (traballos do estudante). 
- Reflexión do alumno sobre as evidencias presentadas. 
- Enquisas sobre a idoneidade do proceso de ensino - aprendizaxe: aprende, entende ao profesor, lle resulta interesante e útil o que fai, etc. 
- Valoración e avaliación realizada polo titor. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PRÁCTICA DOCENTE E MEDIDAS DE MELLORA 

Para avaliar e mellorar a práctica docente e mesmo esta programación deben terse en conta unha serie de puntos entre os que poderíamos destacar: 
- Consulto a programación ao longo do curso escolar. 
- Analizo dentro da programación as competencias básicas e fundamentais da materia. 
- Emprego ferramentas de avaliación para medir os coñecementos e as competencias adquiridas. 
- Á hora de facer a programación e facer o seu seguimentoteñoen conta o entorno e o tipo de alumnado. 
- Dou a coñecer aos alumnos e alumnas os obxectivos, metodoloxía, criterios de avaliación, etc. 
- Introduzo na programación desenvolvida ao longo do curso temas de interese para o alumnado. 
- Fago a programación pensando en traballar as competencias. 
- Teñovariacións posibles da programación ou varios modelos para adaptarme ás circunstancias. 
- Á hora de facer a programación teño en conta o libro de texto que vaimanexar o alumnado. 
- Coincide o programado có que se fai despois, na medida do posible e se as circunstancias o permiten. 
- Cotexo a miñamateriacon outras da mesma área para enriquecela e reforzala. 
- Se tivesen que facerme una substitución, atoparían toda a información namiña programación sobre obxectivos, competencias, recursos, temporalización, 
criterios de avaliación, actividades complementarias, atención ádiversidade, etc. 
- Fago enquisas ao alumnado para avaliar o seu grao de satisfacción, comprensión e interesepolamateria. 
- Fago seguimento periódico do desenvolvemento da materiacon outros profesores do departamento que imparten a mesma no mesmo nivel. 

 

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

María del Rosario Valiña Miñones 
María Díaz Díaz (Sustituta desde xaneiro: Berta Orgueira Lema) 
María Elena Segade Pampín 
Miguel García Álvarez (Xefe do Departamento) 
 
Esta programación está aprobada polo Departamento, dita aprobación figura 
na acta do Departamento do 28 de febreiro de 20023. 
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