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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Centro. 

O I.E.S. de Vilalonga esta  emprazado nunha zona rural, no lugar da Salgueira, parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra), e 

comezou  a su a actividade en novembro de 1980 como instituto de Formacio n Profesional. En 1989 fundiuse baixo a denominacio n actual co 

Instituto de Bacharelato que se creara ao seu caro n. 

A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Cientí fico-Tecnolo xico e de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos 

Formativos de Grao Medio (Xestio n Administrativa e Electromeca nica de Vehí culos) e Superior (Administracio n e Finanzas), a Formacio n 

Profesional Ba sica (Mantemento de Vehí culos e servizos Administrativos) ate  a ensinanza de adultos (Nivel II de Educacio n Secundaria de 

Adultos e a Oferta Modular do Ciclo Medio de Xestio n Administrativa).  

1.2 Alumnado. 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do 

Centro nos demais cursos. No primeiro grupo ato pase o alumnado de 1º de ESO, que prove n maioritariamente dos tres centros adscritos de 

Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla), mentres que en 1º de Bacharelato a procedencia e  do noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do 

IES de Mean o e do centro concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do alumnado tame n e  do propio Centro e o 

resto ten distinta orixe: Sanxenxo, Mean o, O Grove e mesmo Pontevedra. Nos restantes cursos de ESO, Bacharelato e Ciclos o alumnado e  o que 

prosegue os seus estudos, ao que ocasionalmente se suma algu n outro que cambia de centro por diversos motivos. 

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na falta de esforzo e de valoracio n do estudo favorecidas polas 

du as actividades econo micas ma is influentes nos concellos de orixe, que son a vitiviní cola e a de servizos no turismo. Deste xeito, a ligazo n do 

alumnado a estas actividades reduce, ao longo do curso e sobre todo na convocatoria extraordinaria de setembro, o seu rendemento acade mico 

como resultado da importancia que no a mbito familiar se lle concede ao din eiro como meta social. Esta dificultade faise ma is patente na 

secundaria obrigatoria e no 1º curso de Bacharelato porque este alumnado amosa problemas de aprendizaxe por non ter desenvolvidas as 

habilidades necesarias para o estudo dado que lles custa traballo aprender e non esta n afeitos a esforzarse. Por outra parte, os casos de 

indisciplina tenden a reducirse nos u ltimos anos e esta n localizados case exclusivamente nos primeiros cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º 

de ESO e FPB). 
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1.3 Obxectivos secundaria adaptados ao contexto do centro e do alumnado 

 Obxectivos da educación obrigatoria 

A educacio n secundaria obrigatoria contribuira  a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, con ecer e exercer os seus dereitos no respecto a s demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperacio n e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no dia logo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comu ns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadaní a democra tica. 

Nun contexto socio-educativo marcado pola disparidade de niveis econo micos e educativos nas familias, o cal repercute de maneira directa no 

aprendizaxe dos alumnos e alumnas, e  fundamental acadar estes obxectivos que son o fundamento dunha comunidade cohesionada que 

favoreza un ambiente o ptimo a aprendizaxe e o desenvolvemento. 

b) Partindo da devandita heteroxeneidade socio-educativa, o noso centro debe actuar como corrector de ditas desigualdades para o cal un 

obxectivo primordial e   desenvolver e consolidar ha bitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condicio n necesaria para 

unha realizacio n 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 discriminacio n das persoas por razo n 

de sexo ou por calquera outra condicio n ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supon an discriminacio n entre homes 

e mulleres, así  como calquera manifestacio n de violencia contra a muller. Nunha conxuntura cunha marcada desigualdade de acceso ao traballo 

entre homes e mulleres, así  como a descompensacio n manifesta do seu salario, o noso centro educativo debe atender especialmente a fortalecer 

os valores de igualdade de dereitos e desbotar calquera actitude machista xa dende o propio proceso educativo, ensinando una mensaxe de 

igualdade desde una institucio n estatal fortalecendo a que as familias enví an aos alumnos e alumnas ou, no caso de que esta mensaxe non 

chegue desde o a mbito  familiar, actuar como corrector de dita situacio n. Debemos lembrar que o peso da sociedade tradicional patriarcal na 

contorna do noso centro e  aí nda moi notable nalgu ns casos. 

d) Fortalecer as su as capacidades afectivas en todos os a mbitos da personalidade e nas su as relacio ns coas demais persoas, así  como rexeitar a 

violencia, os prexuí zos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. O noso centro e  pioneiro en Galicia 

na introducio n do programa TEI (Titorizacio n entre iguais) encamin ado a consecucio n de dito obxectivo. 

e) Desenvolver destrezas ba sicas na utilizacio n das fontes de informacio n, para adquirir novos con ecementos con sentido crí tico. Adquirir unha 

preparacio n ba sica no campo das tecnoloxí as, especialmente as da informacio n e a comunicacio n. O acceso competente a s posibilidades da 
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oferta educativa e profesional ví a Educacio n secundaria obrigatoria comeza coa adquisicio n de estas capacidades (tanto a de este epí grafe coma 

a dos catro seguintes) polo que debemos pon er especial celo en preparar aos nosos alumnos e alumnas para a su a adquisicio n. 

f) Concibir o con ecemento cientí fico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así  como con ecer e aplicar os me todos para 

identificar os problemas en diversos campos do con ecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espí rito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participacio n, o sentido crí tico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisio ns e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con correccio n, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castela , textos e mensaxes complexas, e iniciarse 

no con ecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou ma is linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Con ecer, valorar e respectar os aspectos ba sicos da cultura e da historia propias e das outras persoas como ví a fundamental a hora de 

construí r climas de acollemento e cohesio n grupal fundamentais a hora de previr conflitos e favorecer así  un contexto de aprendizaxe plural. 

Da mesma maneira incluí r aquí  o patrimonio artí stico e cultural. Con ecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes a  cultura e a  

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Con ecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os ha bitos de coidado e sau de 

corporais, e incorporar a educacio n fí sica e a pra ctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Con ecer e valorar a 

dimensio n humana da sexualidade en toda a su a diversidade. Valorar criticamente os ha bitos sociais relacionados coa sau de, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuí ndo a  su a conservacio n e a  su a mellora. 

n) Apreciar a creacio n artí stica e comprender a linguaxe das manifestacio ns artí sticas, utilizando diversos medios de expresio n e 

representacio n. 

n ) Con ecer e valorar os aspectos ba sicos do patrimonio lingu í stico, cultural, histo rico e artí stico de Galicia, para poder apreciar de maneira ma is 

inmediata os exemplos que se atopan dentro do a mbito xeogra fico e poboacional do centro educativo e a su a riqueza, o cal redunda no 

fortalecemento da autoestima do alumnado así  como fortalece igualmente seus ví nculos con dito espazo. Participar na su a conservacio n e na 

su a mellora, e respectar a diversidade lingu í stica e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara ao exercicio deste dereito. 
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o) Nun contexto socioecono mico claramente marcado por una oposicio n entre os nu cleos propiamente rurais e pesqueiros cun alto nu mero de 

familias galegofalantes fronte os nu cleos de maior extensio n centrados na actividade turí stica de maiorí a castelanfalantes, os alumnos e 

alumnas han de con ecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de 

Galicia, e como medio de relacio n interpersoal e expresio n de riqueza cultural neste devandito contexto plurilingu e, que permite a comunicacio n 

con outras linguas, en especial coas pertencentes a  comunidade luso fona, unas das poucas comunidades emigrantes que posu en representacio n 

no noso centro. 
 

1.4. Distribución de materias entre profesorado  

No presente curso acade mico o Departamento esta  constituí do por: 

Cinco  profesores con praza definitiva      Dous profesores provisionais 

•   Prol Trin anes, Esther         · Alfaya Rivera, Yolanda 

•  Gonza lez Regal, Lucí a (Xefa de Departamento)    ·    Sayar Barciela, Beatriz que comparte con Economí a 

• Acha Paz, Ana Marí a  

• Martí nez Amenedo, Alba Marí a  

• Ferna ndez Villar, Gutier   
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 Materias e cursos que se imparten: 

  Matemáticas en 

•   1º de ESO (tres grupos) 

•   2º de ESO (tres grupos ) 

•   3º de ESO (tres grupos con Mat. Acade micas e un con Aplicadas ) 

•   4º de ESO (dous grupos con Mat. Acade micas e un con Aplicadas) 

•   1º BAC. Cientí fico-Tecnolo xico (tres grupos) 

•   1º BAC- C.C.S.S. (dous grupos) 

•   2º BAC- Cientí fico-Tecnolo xico (dous grupos) 

•   2º BAC- C.C.S.S. (dous grupos) 

 Métodos estatísticos en 

•   2º BAC (dous grupos) 
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 Ámbito de Ciencias Aplicadas II en 

• FP Ba sica 2º Administrativo 

Ámbito de Ciencias Aplicadas I en 

• FP Ba sica 1º Administrativo 

• FP Ba sica 1º Automocio n 

 Reparto dos grupos: 

 O Departamento dispo n de 125 horas para repartir entre os sete membros co  compon en, quedando da seguinte forma: 

 Prol Triñanes, Esther: Matema ticas Aplicadas II (4h+4h) Matema ticas 1ºESO (5h + 5h) Titorí a 1º ESO(1h) 

 González Regal, Lucía: Matema ticasII (4h) Mat Acade micas 4ºESO (4h) Matema ticas 2ºESO (5h + 5h) 

 Acha Paz, Ana: Matema ticasI  (4h+4h+4h) Matema ticas 1ºESO(5h) Titorí a 1º ESO (1h) 

 Martínez Amenedo, Alba María: Matema ticas Aplicadas I (4h+4h)+Mat Aplicadas 3º ESO (4h)+Mat Aplicadas 4º ESO(4h) Me todos 

Estatí sticos (2h) 

Fernández Villar, Gutier: Matema ticas Acade micas 3ºESO (4h+4h+4h)+Matema ticas II(4h)+ Me todos Estatí sticos (2h) + Titorí a 3ºESO (1h) 

Alfaya Rivera, Yolanda: Mat Acade micas 4º ESO(4h)+ Ciencias AplicadasII FPB Adm(7h)+Matema ticas 2ºESO(5h) + Titorí a 2ºESO (1h)  

Sayar Barciela, Beatriz: Ciencias AplicadasI FPB Adm(6h)+Ciencias AplicadasI FPB Auto(6h) 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

O Decreto 86/2015, do 25 de xun o, polo que se establece o currí culo da Educacio n Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade 

Auto noma de Galicia (DOG do 29 de xun o)  establece unha serie de consideracio ns en relacio n con este apartado referidas a  definicio n do 

concepto de ‘competencia’ como a base da renovacio n da pra ctica docente a trave s dun novo enfoque tanto da aprendizaxe como da avaliacio n: 

“Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros 

compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz”. 

As matema ticas na ESO non son so  un fin en si mesmo, seno n un medio para que o alumnado logre a consecucio n de competencias ligadas a  

comunicacio n lingu í stica,   tratamento da informacio n, ao con ecemento e interaccio n co mundo fí sico, ao a mbito social, cidada n, cultural e 

artí stico e a  autonomí a necesaria para actuar con criterio propio e tomar iniciativas, responsablemente, nos diversos aspectos que afecten a 

su a vida, incluí do o campo da aprendizaxe. 

As sete competencias clave son as seguintes: 

CCL: Competencia en Comunicacio n Lingu í stica  

CAA: Competencia en Aprender a Aprender  

CD: Competencia Dixital      

CSC: Competencia Social e Cí vica   

CSIEE: Sentido da Iniciativa e Espí rito Emprendedor  

CCEC: Conciencia e Expresio ns Culturais 
CMCCT: Competencia matema tica e competencias ba sicas en ciencia e tecnoloxí a 

 
Ningue n dubida de que a linguaxe natural, oral e escrita, e  un instrumento de aprendizaxe e de comunicacio n de saberes sen o que dificilmente 

se progresa. E  necesario que todos o alumnado aprenda a verbalizar os conceptos, a facer explí cita unha idea, a redactar un escrito ou a expon er 

un argumento. Adquirir esta competencia supo n aprender lingua cando se usa en situacio ns e contextos de comunicacio n diversos. Un de tales 

contextos e  o que proporciona a a rea de matema ticas. Pero, ademais, a comunicacio n lingu í stica na a rea de matema ticas ten caracterí sticas 

propias como son a su a precisio n, a su a concisio n e a su a falta de ambigu idade, e o dispon er de sí mbolos propios e de diferentes rexistros de 

linguaxe (nume rica, alxe brica, gra fica...) que esta n destinados a conseguir expresar claramente acontecementos presentes na vida cotia . 
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Na sociedade actual impo n ense outras fontes de informacio n, os medios audiovisuais e as TIC, polo que e  necesario que o alumnado adquira as 

habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a informacio n para transformala en con ecemento, mantendo en todo momento unha 

posicio n crí tica. O profesorado non se limitara , polo tanto, a ser a u nica fonte de informacio n, seno n que ten que ensinalo a buscar informacio n 

relevante nos procesos de ensinanza e de aprendizaxe. 

Capacitar as alumnas e os alumnos para que se desenvolvan de forma auto noma nun mundo caracterizado polos avances cientí fico-te cnicos, 

require que adquiran as bases do pensamento cientí fico necesarias para poder interpretar o mundo dos obxectos e dos feno menos cos que 

convivimos. Esa interpretacio n precisa da axuda do con ecemento matema tico tanto na linguaxe e conceptos que utiliza como nas formas de 

argumentacio n e razoamento empregadas para a resolucio n dos problemas, facendo u tiles e pra cticos os con ecementos adquiridos. 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DA MATERIA 
No 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(DOG do 29 de xuño de 2015) pódese ler: 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, 

favorecen a competencia para aprender a aprender 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 noutras disciplinas, nomeadamente no proceso científico e 

tecnolóxico, e como forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome 

de "Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a 

partir de situacións da vida cotiá, doutras 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 matemático 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. 
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O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; 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. 

A este respecto, cómpre sinalar que 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 un, "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. Neste proceso 

están involucradas todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados 

obtidos; a competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na 

medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á 

resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta 

ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e 

das que aínda quedan por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais 

ou artísticos con base matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe destas competencias é desexable 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 ou 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 
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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. 

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. 

No Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008) pódese ler: 

As matemáticas están constituídas na actualidade por un amplo conxunto de coñecementos xurdidos, moitas veces, do traballo da humanidade 

para resolver os problemas que deveñen dos seus intentos de comprender e modificar a realidade física que a rodea. Nun principio as técnicas e 

procedementos utilizados só tiñan sentido pegados aos problemas que resolvían. 

Foi Pitágoras o primeiro en considerar o número como un ente digno de estudo per se, separado do uso que podería dárselle para contar, medir, 

calcular ou resolver problemas. Este é o paso necesario para dotar as matemáticas do carácter abstracto e independente da realidade física que 

teñen como ciencia finalizada. Isto non significa que, unha vez chegados a este punto, desaparezan dunha vez e para sempre os vínculos desta 

ciencia coa parte que atinxe á realidade, pois a historia amósanos exemplos de como estruturas e teorías matemáticas abstractas, aparentemente 

desvinculadas do real, terminan sendo de grande axuda para modelar situacións reais, explicalas e predicir o seu comportamento, utilizando para 

iso os métodos teóricos inherentes aos modelos. Tampouco debemos esquecer que moitas das matemáticas que se fan na actualidade nacen dos 

problemas que lle formulan as outras ciencias e a tecnoloxía. 

No último século as aplicacións das matemáticas á mellora da comprensión do mundo ensancharon o seu campo de acción máis aló do que 

tradicionalmente se lle asignaba. A ciencia e a tecnoloxía comparten con moitas áreas de coñecemento das ciencias sociais, hoxe máis ca nunca, as 

vantaxes que orixina o feito de utilizar as distintas linguaxes matemáticas. 
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Na actualidade, o soporte metodolóxico, simbólico e procedemental propios das matemáticas aplícase para a resolución de variados problemas das 

ciencias sociais. Non só naqueles cun marcado carácter cuantitativo como os demográficos ou económicos, senón tamén noutros que son difíciles 

de analizar sen a axuda de modelos matemáticos. 

 Esta vertente do saber matemático, o seu carácter abstracto e a orixe física de moitas das súas teorías, ten que poñerse de manifesto nas actividades 

que desenvolvan esta programación. 

Os contidos prese ntanse nesta programacio n cun nesgo conceptual, pero o profesorado non debe esquecer que o con ecemento matema tico 

consiste tame n no dominio da «su a forma de facer», que se pon de manifesto nos criterios de avaliacio n. As tarefas ma is concretas a que estes 

aluden preve n unhas matema ticas onde o peso recae nos procedementos e onde tame n esta n presentes as actitudes. 

Unha versio n do xeito de facer matema ticas proporcio naa a resolucio n de problemas, onde case sempre e  necesario comezar pon endo exemplos 

concretos que aclaren a situacio n problema tica, ou buscando contra-exemplos, para pasar a utilizar estratexias de ensaio-erro sistema tico, 

executar procedementos algorí tmicos a  man ou coa axuda da calculadora, facer simulacio ns co ordenador, utilizar a intuicio n, contrastar as 

solucio ns atopadas, presentar o traballo realizado dunha forma ordenada e coherente, utilizando o vocabulario te cnico con precisio n, etc., 

ademais de mostrar actitudes que como a perseveranza, a confianza, o respecto polas opinio ns doutras persoas, o recon ecemento dos erros 

cometidos, etc. esta n sempre presentes durante a resolucio n de problemas. 

Deste xeito, as matema ticas contribu en a que o alumnado adquira unha formacio n e unha madurez intelectual e humana, así  como habilidades 

que son de aplicacio n xeral e que lle servira n para enfrontarse a situacio ns novas cun certo grao de autonomí a. 

Entre os medios que pode utilizar o profesorado no decurso do desenvolvemento do seu traballo merecen especial mencio n as calculadoras e 

os programas informa ticos, entre os que cabe destacar os sistemas de a lxebra computacional, os sistemas de xeometrí a dina mica e as follas de 

ca lculo. Todos eles deben utilizarse, ademais de para a realizacio n de ca lculos ou a elaboracio n de gra ficas, como unha axuda no proceso de 

ensinanza de conceptos ou propiedades. 

Moitas veces as alumnas e os alumnos perciben as matema ticas como un conxunto de fo rmulas e me todos carentes de sentido, sen relacio n 

duns cos outros nin con nada que ten a que ver coa su a realidade, o que propicia unha actitude desfavorable cara a  aprendizaxe. Para intentar 

evitalo, parte do labor do profesorado debe consistir en presentar as matema ticas a partir de contextos e actividades variadas, aí nda que logo 

sexa inevitable culminar o seu estudo dunha maneira ma is formal. 
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4. CONCRECIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE 

E  TEMPORALIZACIÓN 
 

 

Fondo amarela e cor negrita para os estándares de aprendizaxe considerados imprescindibles para o presente curso  

 

     4.1 Primeiro da ESO 
Matemáticas 1º ESO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

B1.1. Planificación e expre-

sión verbal do proceso de resolu-

ción de problemas. 

B1.1. Expresar verbalmente e 

de forma razoada o proceso se-

guido na resolución dun problema. 

 MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de 

forma razoada o proceso seguido na reso-

lución dun problema, coa precisión e o ri-

gor adecuados. 

Expresa verbalmente e de 

forma razoada o proceso se-

guido na resolución dun pro-

blema. 

Observación na aula 

R1 
o CCL 

o CMCCT 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos en prác-

tica: uso da linguaxe apropiada

 (gráfica, numérica, al-

xébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de subpro-

blemas, reconto exhaustivo, co-

mezo por casos particulares sin-

xelos, procura de regularidades e 

leis, etc. 

 

B1.2. Utilizar procesos de ra-

zoamento e estratexias de resolu-

ción de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e compro-

bando as solucións obtidas. 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, rela-

cións entre os datos, e contexto do pro-

blema). 

Interpreta o enunciado dos 

problemas relacionando os 

datos e o contexto 

Probas escritas 

R2 e R6 

o CMCCT 

 

 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 

X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B1.3. Reflexión sobre os re-

sultados: revisión das opera-

cións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións 

no contexto da situación, 

procura doutras formas de 

resolución, etc. 

 o MAB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

o Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do 

problema. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT X  

X 
 

X 

o MAB1.2.3. Realiza estimacións e ela-

bora conxecturas sobre os resulta-

dos dos problemas para resolver, va-

lorando a súa utilidade e eficacia. 

o Realiza estimacións e ela-

bora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas 

para resolver, valorando a 

súa utilidade. 

o Probas de esti-
mación. 

o R2 

o CMCCT  
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

o MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurís-

ticas e procesos de razoamento na 

resolución de problemas, reflexio-

nando sobre o proceso de resolu-

ción. 

o Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución 

de problemas, 

reflexionando sobre o pro-

ceso de resolución. 

o Traballo escrito. 

o R2 

o CMCCT 

o CAA 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

o B1.2. Estratexias e proce-

dementos postos en prác-

tica: uso da linguaxe apro-

piada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do problema, 

resolución  de 

subproblemas, reconto ex-

haustivo, comezo por casos  

particulares sinxelos, 

procura de regularidades e 

leis, etc. 

 

o B1.3. Describir e analizar situa-

cións de cambio, para encontrar 

patróns, regularidades e leis ma-

temáticas, en contextos numéri-

cos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabi-

lísticos, valorando a súa utilidade 

para facer predicións. 

o MAB1.3.1. Identifica patróns, regulari-

dades e leis matemáticas en situacións 

de cambio, en contextos numéricos, xe-

ométricos, funcionais, estatísticos e pro-

babilísticos. 

o Identifica patróns, 

regularidades e leis mate-

máticas en situacións de 

cambio, en contextos nu-

méricos, xeométricos, fun-

cionais, estatísticos e pro-

babilísticos. 

o Proxecto 

o R2 
o CMCCT 

o CCEC 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

o MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 

achadas para realizar simulacións e 

predicións sobre os resultados espera-

bles, valorando a súa eficacia e idonei-

dade. 

o Utiliza as leis matemáticas 

achadas para realizar si-

mulacións e predicións  

o Observación na 

aula 

o R1 

o CMCCT    



17 
 

 
 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B1.4. Formulación de pro-

xectos e investigacións ma-

temáticas escolares, en con-

textos numéricos, 

xeométricos, funcionais, es-

tatísticos  e 

probabilísticos, de xeito indi-

vidual e en equipo. Elabora-

ción e presentación dos

 informes 

correspondentes. 

  .    
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

o B1.3. Reflexión sobre os re-

sultados: revisión das opera-

cións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións 

no contexto da situación, 

procura doutras formas de 

resolución, etc. 

o B1.4. Afondar en problemas re-

soltos formulando pequenas va-

riacións nos datos, outras pregun-

tas, outros contextos, etc. 

o MAB1.4.1. Afonda nos problemas 

logo de resolvelos, revisando o pro-

ceso de resolución e os pasos e as 

ideas as importantes, analizando a 

coherencia da solución ou procu-

rando outras formas de resolución. 

o Afonda nos problemas logo 

de resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e os 

pasos e as ideas as impor-

tantes, analizando a cohe-

rencia da solución. 

o Traballo escrito. 

o R2 

o CMCCT  
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

o MAB1.4.2. Formúlase novos problemas 

a partir dun resolto, variando os datos, 

propondo novas preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, formu-

lando casos particulares ou máis xerais 

de interese, e establecendo conexións 

entre o problema e a realidade. 

o Formúlase  novos 

problemas a partir dun re-

solto, variando os datos, 

propondo  novas 

preguntas, resolvendo ou-

tros problemas 

parecidos, formulando ca-

sos particulares ou máis 

xerais de interese, e esta-

blecendo conexións entre 

o problema e a realidade. 

o Traballo escrito. 

o R2 
o CMCCT 

o CAA 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B1.4. Formulación de pro-

xectos e investigacións ma-

temáticas escolares, en con-

textos numéricos, 

xeométricos, funcionais, es-

tatísticos  e 

probabilísticos, de xeito indi-

vidual e en equipo. Elabora-

ción e presentación dos

 informes 

correspondentes. 

o B1.5. Elaborar e presentar infor-

mes sobre o proceso, resultados e 

conclusións obtidas nos procesos 

de investigación. 

o MAB1.5.1. Expón e argumenta o pro-

ceso seguido, ademais das conclu-

sións obtidas, utilizando distintas lin-

guaxes (alxébrica, gráfica, xeomé-

trica e estatístico-probabilística). 

o Expón e argumenta o pro-

ceso seguido, ademais das 

conclusións obtidas, utili-

zando distintas 

linguaxes (alxébrica, 

gráfica, xeométrica e esta-

tístico-probabilística). 

o Observación na 

aula 

o R1 

 

o CCL 

o CMCCT 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e mode-

lización, en contextos da re-

alidade e en contextos mate-

máticos, de xeito individual e 

en equipo. 

o B1.6. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, xeo-

métricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de situa-

cións problemáticas da realidade. 

o MAB1.6.1. Identifica situacións pro-

blemáticas da realidade susceptibles 

de conter problemas de interese. 

o Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

sinxelas susceptibles de 

conter problemas de inte-

rese. 

o Observación na 

aula 

o R1 

o CMCCT 

o CSC 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

o MAB1.6.2. Establece conexións entre 

un problema do mundo real e o 

mundo matemático, identificando o 

problema ou os problemas matemáti-

cos que subxacen nel e os coñece-

mentos matemáticos necesarios. 

o Establece conexións entre 

un problema do mundo real 

e o mundo matemático, 

identificando o problema 

ou os problemas 

matemáticos   que 

subxacen nel e  os 

coñecementos matemáti-

cos necesarios. 

o Proxecto. 

o R2 

o CMCCT 

o CSIEE 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

o MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe o Usa, elabora ou constrúe o Probas escritas o CMCCT    



19 
 

 
 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

  modelos matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun problema 

ou duns problemas dentro do campo 

das matemáticas. 

modelos matemáticos sin-

xelos que permitan a reso-

lución dun problema ou 

duns problemas dentro do

 campo das 

matemáticas. 

o R2 e R6   

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

o MAB1.6.4. Interpreta a solución ma-

temática do problema no contexto da 

realidade. 

o Interpreta a solución mate-

mática do problema no 

contexto da realidade. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

o MAB1.6.5. Realiza simulacións e predi-

cións, en contexto real, para valorar a 

adecuación e as limitacións dos mode-

los, e propón melloras que aumenten a 

súa eficacia. 

o Realiza simulacións e pre-

dicións, en contexto real, 

para valorar a adecuación 

e as limitacións dos mode-

los. 

o Proba de esti-
mación. 

o CMCCT  
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e mode-

lización, en contextos da re-

alidade e en contextos mate-

máticos, de xeito individual e 

en equipo. 

o B1.7. Valorar a modelización ma-

temática como un recurso para re-

solver problemas da realidade co-

tiá, avaliando a eficacia e as limi-

tacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

o MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso 

e obtén conclusións sobre el e os seus 

resultados, valorando outras opinións. 

o Reflexiona sobre o proceso 

e obtén conclusións sobre 

el e os seus resultados, va-

lorando outras opinións. 

o Caderno do 

alumnado 

 

o CMCCT 

o CAA 

o CSC 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e mode-

lización, en contextos da re-

alidade e en contextos mate-

máticos, de xeito individual e 

en equipo. 

o B1.8. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

o MAB1.8.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en matemá-

ticas (esforzo, perseveranza, flexibili-

dade e aceptación da crítica razo-

ada). 

o Desenvolve actitudes axei-

tadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, per-

severanza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razo-

ada). 

o Observación na 

aula, caderno 

alumnado 

o R1 

o CMCCT 

o CSIEE 

o CSC 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

o MAB1.8.2. Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa precisión, o 

o Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

  esmero e o interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. 

precisión, o esmero e o in-

terese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

   
X 

 
X 

 
X 

o MAB1.8.3. Distingue entre problemas 

e exercicios, e adopta a actitude axei-

tada para cada caso. 

o Distingue entre problemas 

e exercicios, e adopta a ac-

titude axeitada para cada 

caso. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

o MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con há-

bitos de formular e formularse pregun-

tas e procurar respostas axeitadas, 

tanto no estudo dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

o Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, 

xunto con hábitos de for-

mular e formularse pregun-

tas e procurar respostas 

axeitadas, tanto no estudo 

dos conceptos como na re-

solución de problemas. 

o Traballo escrito. 

o R2 
o CMCCT 

o CAA 

o CCEC 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

o MAB1.8.5. Desenvolve habilidades so-

ciais de cooperación e traballo en 

equipo. 

o Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e 

traballo en equipo. 

o Observación na 

aula 

o R3 

o CMCCT 

o CSIEE 

o CSC 

 
X 

 
X 

 
X 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as difi-

cultades propias do traballo 

científico. 

o B1.9. Superar bloqueos e insegu-

ridades ante a resolución de situa-

cións descoñecidas. 

o MAB1.9.1. Toma decisións nos pro-

cesos de resolución de problemas, 

de investigación e de matematización 

ou de modelización, valorando as 

consecuencias destas e a súa conve-

niencia pola súa sinxeleza e utili-

dade. 

o Toma decisións nos proce-

sos de resolución de pro-

blemas, de 

investigación e de matema-

tización ou de modeliza-

ción, valorando as conse-

cuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sin-

xeleza e utilidade. 

o Proxecto. 

o R2 
o CMCCT 

o CSIEE 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as difi-

cultades propias do traballo 

científico. 

o B1.10. Reflexionar sobre as deci-

sións tomadas, e aprender diso 

para situacións similares futuras. 

o MAB1.10.1. Reflexiona sobre os proble-

mas resoltos e os procesos desenvolvi-

dos, valorando a potencia e a sinxeleza 

das ideas clave, e apréndeo para situa-

cións futuras similares. 

o Reflexiona sobre os pro-

blemas resoltos e os proce-

sos desenvolvidos, valo-

rando a potencia e a sinxe-

leza das ideas clave, e 

apréndeo para situacións 

futuras similares. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R1 e  R6 

o CMCCT 

o CAA 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e 

organización de datos. 

o Elaboración e creación 

de representacións gráfi-

cas de datos numéricos, 

funcionais ou estatísticos. 

o Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a realización 

de cálculos de tipo numé-

rico, alxébrico ou estatís-

tico. 

o Deseño de simulacións 

e elaboración de predi-

cións sobre 

o B1.11. Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos nu-

méricos, alxébricos ou estatísti-

cos, facendo 

representacións gráficas, 

recreando situacións 

matemáticas mediante 

simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións diversas 

que axuden á comprensión de 

conceptos matemáticos ou á reso-

lución de problemas. 

o MAB1.11.1. Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e utilízaas 

para a realización de cálculos numé-

ricos, alxébricos ou estatísticos, 

cando a dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos manualmente. 

o Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a realización 

de cálculos numéricos, al-

xébricos ou estatísticos, 

cando a dificultade destes 

impida ou non aconselle fa-

celos manualmente. 

o Observación na 

aula ordinaria e 

virtual 

o R4 

o CMCCT 

o CD 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

o MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxi-

cos para facer representacións gráfi-

cas de funcións con expresións alxé-

bricas complexas e extraer informa-

ción cualitativa e cuantitativa sobre 

elas. 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas com-

plexas e extraer informa-

ción cualitativa e cuantita-

tiva sobre elas. 

o Observación na 

aula ordinaria e 

virtual 

o R4 

o CMCCT    
 

 
X 

o MAB1.11.3. Deseña representacións 

gráficas para explicar o proceso se-

guido na solución de problemas, me-

diante a utilización de medios tecno-

lóxicos. 

o Deseña representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na solu-

ción de problemas sinxe-

los, mediante a 

o Proba escrita 

o Observación na 
aula virtual 

o R4 e R6 

o CMCCT    
 

 
X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

situacións matemáticas 

diversas. 

o Elaboración de 

informes e documentos 

sobre os procesos leva-

dos a cabo e os resulta-

dos e as conclusións obti-

dos. 

o Consulta, comunica-

ción  e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da 

información e das ideas 

matemáticas. 

  utilización de medios 

tecnolóxicos. 

     

o MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxec-

tos xeométricos con ferramentas tec-

nolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades 

xeométricas. 

o Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender pro-

piedades xeométricas. 

o Observación na 
aula virtual 

o R4 

o CMCCT    
 

 
X 

o MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxi-

cos para tratar datos e gráficas esta-

tísticas, extraer información e elabo-

rar conclusións. 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para tratar datos e gráficas 

estatísticas, extraer 

información e elaborar con-

clusións. 

o Observación na 

aula virtual 

o R4 

o CMCCT    
 

 
X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e 

organización de datos. 

o Elaboración e creación 

de representacións gráfi-

cas de datos numéricos, 

funcionais ou estatísticos. 

o Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a realización 

o B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación de 

maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e seleccionando infor-

mación salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando docu-

mentos propios, facendo exposi-

cións e argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos apro-

piados para facilitar a interacción. 

o MAB1.12.1. Elabora documentos di-

xitais propios coa ferramenta tecno-

lóxica axeitada (de texto, presenta-

ción, imaxe, vídeo, son, etc.) como re-

sultado do proceso de procura, aná-

lise e selección de información rele-

vante, e compárteos para a súa dis-

cusión ou difusión. 

o Elabora documentos 

dixitais propios coa ferra-

menta tecnolóxica axeitada 

(de texto, presentación, 

imaxe, etc.) como resultado 

do proceso de procura, 

análise e selección de in-

formación relevante, e 

compárteos para a súa dis-

cusión ou difusión. 

o Observación na 

aula dixital 

o  R4 

o CD 

o CCL 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

o MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral dos conti-

dos traballados na aula. 

o Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición 

oral dos contidos traballa-

dos na aula. 

o Observación na 

aula 

o R1 

o CCL  
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

de cálculos de tipo numé-

rico, alxébrico ou estatís-

tico. 

o Deseño de simulacións 

e elaboración de predi-

cións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

Elaboraciónde informes e 

documentos sobre os pro-

cesos levados a cabo e 

os resultados e as con-

clusións obtidos. 

o Consulta, comunica-

cióne compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e das ideas 

matemáticas. 

 o MAB1.12.3. Usa axeitadamente os 

medios tecnolóxicos para estruturar 

e mellorar o seu proceso de aprendi-

zaxe, recollendo a información das 

actividades, analizando puntos fortes 

e débiles do seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

o Usa axeitadamente os me-

dios tecnolóxicos para es-

truturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información 

das actividades, 

analizando puntos fortes e 

débiles do seu proceso 

educativo e establecendo 

pautas de mellora. 

o Observación na 

aula virtual 

o R4 

o CD 

o CAA 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

o MAB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

o Emprega ferramentas tec-

nolóxicas para 

compartir ideas e tarefas. 

o Observación na 

aula dixital 

o  R4 

o CD 

o CSC 

o CSIEE 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 Bloque 2. Números e álxebra  

o B2.1. Números negativos: 

significado e utilización en 

contextos reais. 

o B2.2. Números enteiros: re-

presentación, ordenación na 

recta numérica e opera-

cións. Operacións con cal-

culadora. 

o B2.1. Utilizar números naturais, 

enteiros, fraccionarios e decimais, 

e porcentaxes sinxelas, as súas 

operacións e as súas propieda-

des, para recoller, transformar e 

intercambiar información e resol-

ver problemas relacionados coa 

vida diaria. 

o MAB2.1.1. Identifica os tipos de núme-

ros (naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais) e utilízaos para representar, 

ordenar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

 Identifica os tipos de núme-

ros (naturais, 

enteiros, fraccionarios e de-

cimais) e utilízaos para repre-

sentar, ordenar e interpretar 

axeitadamente a información 

cuantitativa. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  
 
 

X 

 

  

 
 

X 
 

o MAB2.1.2. Calcula o valor de o Calcula o valor de o Probas escritas o CMCCT    
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o B2.3. Fraccións en ámbitos 

cotiáns. Fraccións 

equivalentes. Comparación 

de fraccións. 

Representación, ordenación 

e operacións. 

o B2.4. Números decimais: re-

presentación, ordenación e 

operacións. 

o B2.5. Relación entre frac-

cións e decimais. Conver-

sión e operacións. 

o B2.6. Potencias de números 

enteiros e fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

o B2.7. Cadrados perfectos. 

Raíces cadradas. 

Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

o B2.8. Xerarquía das opera-

cións. 

o B2.9. Elaboración e utiliza-

ción de estratexias para o 

cálculo mental, para o cál-

culo aproximado e para 

o cálculo con calculadora ou 

outros medios tecnolóxicos. 

 expresións numéricas de distintos tipos 

de números mediante as operacións 

elementais e as potencias de expoñente 

natural, aplicando correctamente a xe-

rarquía das operacións. 

expresións numéricas de 

distintos tipos de números 

mediante as operacións 

elementais e as potencias 

de expoñente natural, apli-

cando correctamente a xe-

rarquía das operacións. 

o R2 e R6   
 

 
X 
 

  

 
 

X 
 

o MAB2.1.3. Emprega axeitadamente 

os tipos de números e as súas opera-

cións, para resolver problemas co-

tiáns contextualizados, represen-

tando e interpretando mediante me-

dios tecnolóxicos, cando sexa nece-

sario, os resultados obtidos. 

o Emprega axeitadamente 

os tipos de números e as 

súas    operacións, para 

resolver problemas cotiáns 

contextualizados, repre-

sentando   e in-

terpretando  mediante 

medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  
 
 
 

 
 

 
 

X 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

o B2.10. Divisibilidade dos 

números naturais: criterios 

o B2.2. Coñecer e utilizar 

propiedades e novos significados 

o MAB2.2.1.  Recoñece no-

vos significados e 

 propiedades  dos 

o Recoñece novos 

significados e propiedades 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  X 
 

 



25 
 

 
 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

de divisibilidade. 

o B2.11. Números primos e 

compostos. Descomposi-

ción  dun nú-

mero en factores. 

Descomposición en factores 

primos. 

o B2.12. Múltiplos e divisores 

comúns a varios números. 

Máximo común divisor e mí-

nimo común múltiplo de 

dous ou máis números natu-

rais. 

o B2.13. Potencias de núme-

ros enteiros e fraccionarios 

con expoñente natural: ope-

racións. 

o B2.14. Potencias de base 

10. Utilización da notación 

científica para representar 

números grandes. 

o B2.8. Xerarquía das opera-

cións. 

o B2.9. Elaboración e utiliza-

ción de estratexias para o 

cálculo mental, para o cál-

culo aproximado e para 

o cálculo con calculadora ou 

outros medios tecnolóxicos. 

dos números en contextos de pari-

dade, divisibilidade e operacións

 elementais, 

mellorando así a comprensión do 

concepto e dos tipos de números. 

números en contextos de resolución 

de problemas sobre pari-

dade, divisibilidade e operacións ele-

mentais. 

dos números en contextos 

de resolución de proble-

mas sobre paridade, divisi-

bilidade e operacións ele-

mentais. 

   
 

  

o MAB2.2.2. Aplica os criterios de divi-

sibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para des-

compoñer en factores primos núme-

ros naturais, e emprégaos en exerci-

cios, actividades e problemas con-

textualizados. 

o Aplica os criterios de divi-

sibilidade por 2, 3, 5, 9 e 

11 para descompoñer en 

factores primos números 

naturais, e emprégaos en 

exercicios, actividades e 

problemas contextualiza-

dos. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  
 
 

 
 

 

 
 

X 
 

 

o MAB2.2.3. Identifica e calcula o má-

ximo común divisor e o mínimo co-

mún múltiplo de dous ou máis núme-

ros naturais mediante o algoritmo 

axeitado, e aplícao problemas con-

textualizados. 

o Identifica e calcula o má-

ximo común divisor e o mí-

nimo común múltiplo de 

dous ou máis números na-

turais mediante o algoritmo 

axeitado, e aplícao

 problemas 

contextualizados. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
 

 

 
 

X 
 

 

o MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que in-

terveñen potencias de expoñente natu-

ral e aplica as regras básicas das ope-

racións con potencias. 

o Realiza cálculos nos que 

interveñen potencias de 

expoñente natural e aplica 

as regras básicas das ope-

racións con potencias. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  
 

X 
 
 

  

 

X 
 

o MAB2.2.5. Calcula e inter-

preta adecuadamente o oposto e o 

valor 

o Calcula e interpreta 

adecuadamente o oposto e 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

  absoluto dun número enteiro, com-

prendendo o seu significado e con-

textualizándoo en problemas da vida 

real. 

o valor absoluto dun nú-

mero enteiro, 

comprendendo o seu signi-

ficado  e 

contextualizándoo en pro-

blemas da vida real. 

   

 
 

  

o MAB2.2.6. Realiza operacións de re-

dondeo e truncamento de números 

decimais, coñecendo o grao de apro-

ximación, e aplícao a casos concre-

tos. 

o Realiza operacións de re-

dondeo e truncamento de 

números decimais e aplí-

cao a casos concretos. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT   
 

 
 

 

 

X 
 

o MAB2.2.7. Realiza operacións de 

conversión entre números decimais 

e fraccionarios, acha fraccións equi-

valentes e simplifica  fraccións, para 

aplicalo na resolución de problemas. 

o Realiza operacións de 

conversión entre números 

decimais e fraccionarios, 

acha fraccións 

equivalentes e simplifica 

fraccións, para aplicalo na 

resolución de problemas. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT   
 

 
 

 

 
 

X 
 

o MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e 

valora o seu uso para simplificar cálcu-

los e representar números moi grandes. 

o Utiliza a notación científica, 

e valora o seu uso para 

simplificar cálculos e repre-

sentar números moi gran-

des. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

X 
 

o B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

o B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

o B2.3. Desenvolver, en casos sin-

xelos, a competencia no uso de 

operacións combinadas como sín-

tese da secuencia de 

o MAB2.3.1. Realiza operacións com-

binadas entre números enteiros, de-

cimais e fraccionarios, con eficacia, 

mediante o cálculo mental, algorit-

mos 

o Realiza operacións 

combinadas entre números 

enteiros, decimais e frac-

cionarios, con eficacia, 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

 

X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

para o cálculo mental, para 

o cálculo aproximado e para 

o cálculo con calculadora ou 

outros medios tecnolóxicos. 

operacións aritméticas, aplicando 

correctamente a xerarquía das 

operacións ou estratexias de cál-

culo mental. 

de lapis e papel, calculadora ou me-

dios tecnolóxicos, utilizando a nota-

ción máis axeitada e respectando a 

xerarquía das operacións. 

mediante o cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou medios tec-

nolóxicos, utilizando a no-

tación máis axeitada e res-

pectando a xerarquía das 

operacións. 

     

 
 

X 
 

o B2.9. Elaboración e utiliza-

ción de estratexias para o 

cálculo mental, para o cál-

culo aproximado e para 

o cálculo con calculadora ou 

outros medios tecnolóxicos. 

o B2.4. Elixir a forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita ou con 

calculadora), usando diferentes 

estratexias que permitan simplifi-

car as operacións con números 

enteiros, fraccións, decimais e 

porcentaxes, e estimando a cohe-

rencia e a precisión dos resulta-

dos obtidos. 

o MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de 

cálculo mental para realizar cálculos 

exactos ou aproximados, valorando a 

precisión esixida na operación ou no 

problema. 

o Desenvolve estratexias de 

cálculo mental para realizar 

cálculos exactos ou aproxi-

mados, valorando a preci-

sión esixida na operación 

ou no problema. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

X 
 

o MAB2.4.2. Realiza cálculos con nú-

meros naturais, entei-

ros, fraccionarios e decimais, deci-

dindo a forma máis axeitada (mental, 

escrita ou con calculadora), cohe-

rente e precisa. 

o Realiza cálculos con nú-

meros naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, 

decidindo a forma máis 

axeitada (mental, escrita 

ou con calculadora), cohe-

rente e precisa. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  
 

 
X 
 

 
 

 
 

 

 
 

X 
 

o B2.15. Cálculos con porcen-

taxes (mental, 

manual e con calculadora). 

Aumentos e diminucións 

porcentuais. 

o B2.16. Razón, proporción e 

taxa. Taxa unitaria. Factores 

de conversión. Magnitudes 

o B2.5. Utilizar diferentes estrate-

xias (emprego de táboas, obten-

ción e uso da constante de propor-

cionalidade, redución á unidade, 

etc.) para obter elementos desco-

ñecidos nun problema a partir 

doutros coñecidos en situacións 

da vida 

o MAB2.5.1. Identifica e discrimina re-

lacións de proporcionalidade numé-

rica (como o factor de conversión ou 

cálculo de porcentaxes) e emprégaas 

para resolver problemas en situa-

cións cotiás. 

o Identifica e discrimina 

relacións   de 

proporcionalidade numé-

rica (como o factor de con-

versión ou cálculo de por-

centaxes) e emprégaas 

para resolver problemas en 

situacións cotiás. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT   
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

directamente proporcionais. 

Constante de 

proporcionalidade. 

o B2.17. Resolución de pro-

blemas nos que interveña a 

proporcionalidade directa ou 

variacións porcentuais. Re-

partición directamente pro-

porcional. 

real nas que existan variacións 

porcentuais e magnitudes directa-

mente proporcionais. 

       

o B2.18. Iniciación á linguaxe 

alxébrica. 

o B2.19. Tradución de expre-

sións da linguaxe cotiá, que 

representen situacións re-

ais, á alxébrica, e viceversa. 

o B2.20. Significados e propie-

dades dos números en con-

textos diferentes ao do cál-

culo: números triangulares, 

cadrados, pentagonais, etc. 

o B2.21. A linguaxe alxébrica 

para xeneralizar 

propiedades e simbolizar re-

lacións. Obtención de fórmu-

las e termos xerais baseada 

na observación de pautas e 

regularidades. Valor numé-

rico dunha expresión alxé-

brica- 

o B2.6. Analizar procesos numéri-

cos cambiantes, 

identificando os patróns e as leis 

xerais que os rexen, utilizando a 

linguaxe alxébrica para expresa-

los, comunicalos e realizar predi-

cións sobre o seu comportamento 

ao modificar as variables, e operar 

con expresións alxébricas. 

o MAB2.6.1. Describe situacións ou 

enunciados que dependen de canti-

dades variables ou descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou regularidades, 

mediante expresións alxébricas, e 

opera con elas. 

o Describe situacións ou 

enunciados que dependen 

de cantidades variables ou 

descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou re-

gularidades, mediante ex-

presións alxébricas, e 

opera con elas. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT   

 
 

X 
 

 
 
 

 
 

o MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis 

xerais a partir do estudo de procesos 

numéricos recorrentes ou cambiantes, 

exprésaas mediante a linguaxe alxé-

brica e utilízaas para facer predicións. 

o Identifica propiedades e 

leis xerais a partir do es-

tudo de procesos numéri-

cos recorrentes ou cam-

biantes, exprésaas me-

diante a linguaxe alxébrica 

e utilízaas para facer predi-

cións. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT   

 
 
 
 

X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B2.22. Ecuacións de pri-

meiro grao cunha incógnita

 (métodos 

alxébrico e gráfico). Resolu-

ción. Interpretación das so-

lucións. Ecuacións sen solu-

ción. Resolución de proble-

mas. 

o B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica 

para simbolizar e resolver proble-

mas mediante a formulación de 

ecuacións de primeiro grao, apli-

cando para a súa resolución mé-

todos alxébricos ou gráficos, e 

contrastar os resultados obtidos. 

o MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecua-

ción, se un número é solución desta. 

o Comproba, dada unha 

ecuación, se un número é 

solución desta. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

X 
 

 

o MAB2.7.2. Formula alxebricamente 

unha situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro grao, resólvea e 

interpreta o resultado obtido. 

o Formula alxebricamente 

unha situación da vida real 

mediante ecuacións de pri-

meiro grao, resólvea e in-

terpreta o resultado obtido. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
 

X 
 

 Bloque 3. Xeometría  

o B3.1. Elementos básicos da 

xeometría do plano. Rela-

cións e propiedades de figu-

ras no plano: paralelismo e 

perpendicularidade. 

o B3.2. Ángulos e as súas re-

lacións. 

o B3.3. Construcións 

xeométricas  sinxelas: 

mediatriz e bisectriz. Propie-

dades. 

o B3.4. Figuras planas ele-

mentais: triángulo, 

cadrado e figuras poligonais. 

   o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
 
 

X 
 

  
 
 

 
 o B3.1. Recoñecer e describir figu-

ras planas, os seus elementos e 

as súas propiedades característi-

cas para clasificalas, identificar si-

tuacións, describir o contexto fí-

sico e abordar problemas da vida 

cotiá. 

o MAB3.1.1. Recoñece e describe as 

propiedades características dos polí-

gonos regulares (ángulos interiores, 

ángulos centrais, diagonais, apo-

tema, simetrías, etc.). 

o Recoñece e describe as 

propiedades característi-

casdos polígonos regulares 

(ángulos interiores, 

ángulos centrais, 

diagonais, apotema, 

simetrías, etc.). 
 

o MAB3.1.2. Define os elementos ca-

racterísticos dos triángulos, trazando 

estes e coñecendo a propiedade co-

mún a cada un deles, e clasifícaos 

atendendo tanto aos seus lados 

como aos seus ángulos. 

o Define os elementos carac-

terísticos dos 

triángulos, trazando estes e 

coñecendo a propiedade 

común a cada un deles, e 

clasifícaos atendendo 

tanto aos seus lados como 

aos seus ángulos. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
 
 

X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B3.5. Clasificación de trián-

gulos e cuadriláteros. Pro-

piedades e relacións. 

 o MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros 

e os paralelogramos atendendo ao 

paralelismo entre os seus lados opos-

tos e coñecendo as súas propieda-

des referentes a ángulos, lados e dia-

gonais. 

o Clasifica os cuadriláteros e 

os paralelogramos 

atendendo ao paralelismo 

entre os seus lados opos-

tos e coñecendo as súas

  propiedades 

referentes a ángulos, lados 

e diagonais. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
 

X 
 

  
 
 

 
 

o MAB3.1.4. Identifica as propiedades xe-

ométricas que caracterizan os puntos da 

circunferencia e o círculo. 

o Identifica as propiedades 

xeométricas que 

caracterizan os puntos da 

circunferencia e o círculo. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

X 
 

o B3.6. Medida e cálculo de 

ángulos de figuras planas. 

o B3.7. Cálculo de áreas e pe-

rímetros de figuras planas. 

Cálculo de áreas por des-

composición en figuras sim-

ples. 

o B3.8. Circunferencia, 

círculo, arcos e sectores cir-

culares. 

o B3.2. Utilizar estratexias, ferra-

mentas tecnolóxicas e técnicas 

simples da xeometría analítica 

plana para a resolución de proble-

mas de perímetros, áreas e ángu-

los de figuras planas, utilizando a 

linguaxe matemática axeitada, e 

expresar o procedemento seguido 

na resolución. 

o MAB3.2.1. Resolve problemas rela-

cionados con distancias, perímetros, 

superficies e ángulos de figuras pla-

nas, en contextos da vida real, utili-

zando as ferramentas tecnolóxicas e 

as técnicas xeométricas máis apro-

piadas. 

o Resolve problemas 

relacionados   con 

distancias, perímetros, su-

perficies e ángulos de figu-

ras planas, en contextos da 

vida real, utilizando as fe-

rramentas tecnolóxicas e 

as técnicas xeométricas

  máis 

apropiadas. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
 
 

X 
 

  
 
 

 
X 

 

o MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da cir-

cunferencia, a área do círculo, a lonxi-

tude dun arco e a área dun sector circu-

lar, e aplícaas para resolver problemas 

xeométricos. 

o Calcula a lonxitude da cir-

cunferencia, a área do cír-

culo, a lonxitude dun arco e 

a área dun sector circular, 

e aplícaas para resolver

 problemas 

xeométricos. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
 

X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B3.9. Poliedros e corpos de 

revolución: elementos 

característicos  e 

clasificación. Áreas e volu-

mes. 

o B3.3. Analizar corpos xeométricos 

(cubos, ortoedros, prismas, pirá-

mides, cilindros, conos e esferas) 

e identificar os seus elementos

 característicos 

(vértices, arestas, caras, desen-

volvementos  planos, 

seccións ao cortar con planos, 

corpos obtidos mediante sec-

cións, simetrías, etc.). 

o MAB3.3.1. Analiza e identifica as carac-

terísticas de corpos xeométricos, utili-

zando a linguaxe xeométrica axeitada. 

o Analiza e identifica as ca-

racterísticas de corpos xe-

ométricos, utilizando a lin-

guaxe xeométrica 

axeitada. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

X 
 

o MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas 

dos corpos xeométricos, a partir de cor-

tes con planos, mentalmente e utili-

zando os medios tecnolóxicos axeita-

dos. 

o Constrúe seccións sinxelas 

dos corpos xeométricos, a 

partir de cortes con planos, 

mentalmente e utilizando 

os medios tecnolóxicos 

axeitados. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
X 

 
 

o MAB3.3.3. Identifica os corpos xeomé-

tricos a partir dos seus desenvolvemen-

tos planos e reciprocamente. 

o Identifica os corpos xeo-

métricos a partir dos seus 

desenvolvementos planos 

e reciprocamente. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

X 
 

o B3.10. Propiedades, 

regularidades e relacións 

dos poliedros. Cálculo de 

lonxitudes, superficies e vo-

lumes do mundo físico. 

o B3.11. Uso de ferramentas 

informáticas para estudar 

formas, configuracións e re-

lacións xeométricas. 

o B3.4. Resolver problemas que le-

ven consigo o cálculo de lonxitu-

des, superficies e volumes do 

mundo físico, utilizando propieda-

des, regularidades e relacións dos 

poliedros. 

o MAB3.4.1. Resolve problemas da reali-

dade mediante o cálculo de áreas e vo-

lumes de corpos xeométricos, utilizando 

as linguaxes xeométrica e alxébrica 

adecuadas. 

o Resolve problemas da rea-

lidade mediante o cálculo 

de áreas e volumes de cor-

pos xeométricos, utilizando 

as linguaxes xeométrica e 

alxébrica adecuadas. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
 
X 

 
 

 Bloque 4. Funcións  

o B4.1. Coordenadas o B4.1. Coñecer, manexar e o MAB4.1.1. Localiza puntos no plano 

a 

o Localiza puntos no plano a o Probas escritas o CMCCT    
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

cartesianas: representación 

e identificación de puntos 

nun sistema de eixes coor-

denados. 

interpretar o sistema de 

coordenadas cartesianas. 

partir das súas coordenadas e nomea 

puntos do plano escribindo as súas 

coordenadas. 

partir das súas 

coordenadas e nomea pun-

tos do plano escribindo as 

súas coordenadas. 

o R2 e R6   

X 
 

  
 

o B4.2. Concepto de función: 

variable dependente e inde-

pendente. Formas de pre-

sentación (linguaxe habitual, 

táboa, gráfica e fórmula). 

o B4.2. Manexar as formas de pre-

sentar unha función (linguaxe ha-

bitual, táboa numérica, gráfica e 

ecuación, pasando dunhas for-

mas a outras e elixindo a mellor 

delas en función do contexto). 

o MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de re-

presentación dunha función a outras 

e elixe a máis adecuada en función 

do contexto. 

o Pasa dunhas formas de re-

presentación dunha fun-

ción a outras e elixe a máis 

adecuada en función do 

contexto. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT   

 
 

X 
 

 
 

 
 

o B4.2. Concepto de función: 

variable dependente e inde-

pendente. Formas de pre-

sentación (linguaxe habitual, 

táboa, gráfica e fórmula). 

o B4.3. Comprender o concepto de 

función. 

o MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica 

representa ou non unha función. 

o Recoñece se unha gráfica 

representa ou non unha 

función. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT   

 
 

X 
 

 
 

 
 

o B4.3. Funcións lineais. Cál-

culo, interpretación e identi-

ficación da pendente da 

recta. Representacións da 

recta a partir da ecuación e 

obtención da ecuación a 

partir dunha recta. 

o B4.4. Utilización de calcula-

doras gráficas e software es-

pecífico para a construción e

a interpretación de gráficas. 

o B4.4. Recoñecer, representar e 

analizar as funcións lineais, e utili-

zalas para resolver problemas. 

o MAB4.4.1. Recoñece e representa unha 

función lineal a partir da ecuación ou du-

nha táboa de valores, e obtén a pen-

dente da recta correspondente. 

o Recoñece e representa 

unha función lineal a partir 

da ecuación ou dunha tá-

boa de valores, e obtén a 

pendente da recta corres-

pondente. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
 

 
X 

 

o MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha 

recta a partir da gráfica ou táboa de va-

lores. 

o Obtén a ecuación dunha 

recta a partir da gráfica ou 

táboa de valores. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

 
X 

 

o MAB4.4.3. Escribe a ecuación corres-

pondente á relación lineal existente en-

tre dúas magnitudes e 

o Escribe a ecuación corres-

pondente á relación lineal 

existente entre dúas 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

X 
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 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

  represéntaa. magnitudes e represéntaa.      

o MAB4.4.4. Estuda situacións reais sin-

xelas e, apoiándose en recursos tecno-

lóxicos, identifica o modelo matemático 

funcional (lineal ou afín) máis axeitado 

para explicalas, e realiza predicións e si-

mulacións sobre o seu comportamento. 

o Estuda situacións reais 

sinxelas e, apoiándose en 

recursos tecnolóxicos, 

identifica o modelo mate-

mático funcional (lineal ou 

afín) máis axeitado para 

explicalas, e realiza predi-

cións e simulacións sobre o 

seu comportamento. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
 
 
 

X 
 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

o B5.1. Poboación e individuo. 

Mostra. Variables 

estatísticas. 

o B5.2. Variables cualitativas e 

cuantitativas. 

o B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e acu-

muladas. 

o B5.4. Organización en tá-

boas de datos recollidos nu-

nha experiencia. 

o B5.5. Diagramas de barras e 

de sectores. Polígonos de 

frecuencias. 

o B5.1. Formular preguntas axeita-

das para coñecer as característi-

cas de interese dunha poboación 

e recoller, organizar e presentar 

datos relevantes para responde-

las, utilizando os métodos estatís-

ticos apropiados e as ferramentas 

adecuadas, organizando os datos 

en táboas e construíndo gráficas, 

calculando os parámetros rele-

vantes e obtendo conclusións ra-

zoables a partir dos resultados ob-

tidos. 

  o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
 
 
 

X 
 o MAB5.1.1. Comprende o significado de 

poboación, mostra e individuo desde o 

punto de vista da estatística, entende 

que as mostras se empregan para obter 

información da poboación cando son re-

presentativas, e aplícaos a casos con-

cretos. 

Comprende o significado de 

poboación, mostra e indivi-

duo desde o punto de vista 

da estatística, entende que 

as mostras se empregan 

para obter información da 

poboación cando son re-

presentativas, e aplícaos a 

casos concretos. 
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o B5.6. Medidas de tendencia o MAB5.1.2. Recoñece e propón exem-

plos de distintos tipos de variables 

estatísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

o Recoñece e propón exem-

plos de distintos tipos de 

variables estatísticas, tanto 

cualitativas como cuantita-

tivas. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 

X 
 

  

 
 

 
 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

central.  o MAB5.1.3. Organiza datos obtidos 

dunha poboación de variables cuali-

tativas ou cuantitativas en táboas, 

calcula e interpreta as súas frecuen-

cias absolutas, relativas e acumula-

das, e represéntaos graficamente. 

o Organiza datos obtidos 

dunha poboación de 

variables cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, 

calcula e interpreta as súas 

frecuencias absolutas, 

relativas e acumuladas, e 

represéntaos grafica-

mente. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
 

X 
 

  
 
 

 
 

o MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a 

mediana (intervalo mediano) e a moda 

(intervalo modal), e emprégaos para in-

terpretar un conxunto de datos elixindo 

o máis axeitado, e para resolver proble-

mas. 

o Calcula a media aritmética, 

a mediana (intervalo me-

diano) e a moda (intervalo 

modal), e emprégaos para 

interpretar un conxunto de 

datos elixindo o máis axei-

tado, e para resolver pro-

blemas. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
 
 

X 
 

o MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatís-

ticos sinxelos recollidos en medios 

de comunicación e outros ámbitos da 

vida cotiá. 

o Interpreta gráficos 

estatísticos sinxelos 

recollidos en medios de co-

municación e outros ámbi-

tos da vida cotiá. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

 
X 
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o B5.4. Organización en tá-

boas de datos recollidos nu-

nha experiencia. 

o B5.5. Diagramas de barras e 

de sectores. Polígonos de 

frecuencias. 

o B5.2. Utilizar ferramentas tecno-

lóxicas para organizar datos, xe-

rar gráficas estatísticas, calcular 

parámetros relevantes e comuni-

car os resultados obtidos que res-

pondan ás preguntas 

o MAB5.2.1. Emprega a calculadora e fe-

rramentas tecnolóxicas para organizar 

datos, xerar gráficos estatísticos e cal-

cular as medidas de tendencia central. 

o Emprega a calculadora e 

ferramentas tecnolóxicas 

para organizar datos, xerar 

gráficos estatísticos e cal-

cular as medidas de ten-

dencia central. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    
 

X 
 

 
 

 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B5.6. Medidas de tendencia 

central. 

o B5.7. Utilización de calcula-

doras e ferramentas tecnoló-

xicas para o tratamento de 

datos, creación e interpreta-

ción de gráficos e elabora-

ción de informes. 

formuladas previamente sobre a 

situación estudada. 

o MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da in-

formación e da comunicación para co-

municar información resumida e rele-

vante sobre unha variable estatística 

analizada. 

o Utiliza as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

comunicar información re-

sumida e relevante sobre 

unha variable estatística 

analizada. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT  

 
 
 

X 
 

  

 
 

o B5.8. Fenómenos 

deterministas e aleatorios. 

o B5.9. Formulación de con-

xecturas sobre o comporta-

mento  de 

fenómenos aleatorios 

sinxelos e deseño de expe-

riencias para a súa 

o B5.3. Diferenciar os fenómenos 

deterministas dos aleatorios, valo-

rando a posibilidade que ofrecen 

as matemáticas para analizar e fa-

cer predicións razoables

 acerca do 

comportamento dos aleatorios a 

partir das regularidades obtidas 

o MAB5.3.1. Identifica os experimentos 

aleatorios e distíngueos dos determinis-

tas. 

o Identifica os experimentos 

aleatorios e distíngueos 

dos deterministas. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT   

 

X 
 

 

 
 

o MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa 

dun suceso mediante a experimentación. 

o Calcula a frecuencia rela-

tiva dun suceso mediante a 

experimentación. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

o CMCCT    

 
X 
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comprobación. 

o B5.10. Frecuencia relativa 

dun suceso e a súa aproxi-

mación  á 

probabilidade mediante a si-

mulación ou 

experimentación. 

ao repetir un número significativo 

de veces a experiencia aleatoria, 

ou o cálculo da súa probabilidade. 

o MAB5.3.3. Realiza predicións  sobre un 

fenómeno aleatorio a partir do cálculo 

exacto da súa probabilidade ou a aproxi-

mación desta mediante a experimenta-

ción. 

o Realiza predicións sobre 

un fenómeno aleatorio a 

partir do cálculo exacto da 

súa probabilidade ou a 

aproximación desta 

mediante  a 

experimentación. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

 
o CMCCT 

   
 

 
X 

 

o B5.11. Sucesos 

elementais equiprobables e 

non equiprobables. 

o B5.12. Espazo mostral en 

o B5.4. Inducir a noción de proba-

bilidade a partir do concepto de fre-

cuencia relativa e como medida de 

incerteza asociada aos 

o MAB5.4.1. Describe experimentos ale-

atorios sinxelos e enumera todos os resul-

tados posibles, apoiándose en táboas, re-

contos ou diagramas en árbore 

o Describe experimentos 

aleatorios sinxelos e enu-

mera todos os resultados

 posibles, 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

 
o CMCCT 

  

 

X 
 

 
 

 
 

 
 

 Matemáticas 1º ESO  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / pro-

cedementos de ava-

liación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

experimentos sinxelos. Táboas 

e diagramas de árbore sinxe-

los. 

o B5.13. Cálculo de probabili-

dades mediante a regra de 

Laplace en experimentos sin-

xelos. 

fenómenos aleatorios, sexa ou non 

posible a experimentación. 

sinxelos. apoiándose en táboas, re-

contos ou diagramas en ár-

bore sinxelos. 

     

o MAB5.4.2. Distingue entre sucesos ele-

mentais equiprobables e non equipro-

bables. 

o Distingue entre sucesos 

elementais equiprobables 

e non equiprobables. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

 
o CMCCT 

   

X 
 

o MAB5.4.3. Calcula  a  probabilidade de 

sucesos asociados a experimentos sinxe-

los mediante a regra de Laplace, e expré-

saa en forma de fracción e como porcen-

taxe. 

o Calcula a probabilidade de 

sucesos asociados a expe-

rimentos sinxelos mediante 

a regra de Laplace, e ex-

présaa en forma de frac-

ción e como porcentaxe. 

o Probas escritas 

o R2 e R6 

 
 
o CMCCT 

   
 

 
X 
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     4.2 Segundo da ESO 

Esta n marcados en amarelo e negrita os esta ndares de aprendizaxe considerados imprescindibles. 

 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

o B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución de 

problemas. 

o B1.1. Expresar verbalmente, de 

forma razoada, o proceso seguido 

na resolución dun problema. 

o MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razoada, o proceso seguido na 

resolución dun problema, coa precisión 

e o rigor adecuados. 

o Expresa verbalmente, de 

forma razoada, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.2. 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. 

o B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

o B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas. 

o MAB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do 

problema). 

o Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os 

datos, e contexto do 

problema). 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

o Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do 

problema. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAB1.2.3. Realiza estimacións e 

elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas para resolver, 

valorando a súa utilidade e eficacia. 

o Realiza estimacións e 

elabora conxecturas sobre 

os resultados dos problemas 

para resolver, valorando a 

súa utilidade e eficacia. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.2.4. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o 

o Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

proceso de resolución de problemas. sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

o B1.2. 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. 

o B1.4. 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. 

o B1.3. 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. 

o MAB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

o Identifica patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas en situacións 

de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CCEC 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 

achadas para realizar simulacións e 

predicións sobre os resultados 

esperables, valorando a súa eficacia e 

idoneidade. 

o Utiliza as leis matemáticas 

achadas para realizar 

simulacións e predicións 

sobre os resultados 

esperables, valorando a súa 

eficacia e idoneidade. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

o B1.4. Afondar en problemas 

resoltos formulando pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, outros contextos, etc. 

o MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo 

de resolvelos, revisando o proceso de 

resolución e os pasos e as ideas 

importantes, analizando a coherencia 

o Afonda nos problemas logo 

de resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e os 

pasos e as ideas 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

da solución ou procurando outras 

formas de resolución. 

importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

procurando outras formas de 

resolución. 

o MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, 

a partir de un resolto, variando os datos, 

propondo novas preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, 

formulando casos particulares ou máis 

xerais de interese, e establecendo 

conexións entre o problema e a 

realidade. 

o Formúlase novos problemas, 

a partir de un resolto, 

variando os datos, propondo 

novas preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, 

formulando casos 

particulares ou máis xerais 

de interese, e establecendo 

conexións entre o problema 

e a realidade. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o B1.4. 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. 

o B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas 

nos procesos de investigación. 

o MAB1.5.1. Expón e argumenta o 

proceso seguido ademais das 

conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes (alxébrica, 

gráfica, xeométrica e estatístico-

probabilística). 

o Expón e argumenta o 

proceso seguido ademais 

das conclusións obtidas, 

utilizando distintas linguaxes 

(alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística). 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en contextos 

o B1.6. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

o MAB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade susceptibles 

de conter problemas de interese. 

o Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter 

problemas de interese. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

da realidade e en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de 

situacións problemáticas da 

realidade. 

o MAB1.6.2. Establece conexións entre 

un problema do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o problema 

ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

o Establece conexións entre 

un problema do mundo real e 

o mundo matemático, 

identificando o problema ou 

os problemas matemáticos 

que subxacen nel e os 

coñecementos matemáticos 

necesarios. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

o MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

o Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos 

sinxelos que permitan a 

resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.6.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no contexto 

da realidade. 

o Interpreta a solución 

matemática do problema no 

contexto da realidade. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAB1.6.5. Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, para 

valorar a adecuación e as limitacións 

dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

o Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, 

para valorar a adecuación e 

as limitacións dos modelos, e 

propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en contextos 

da realidade e en contextos 

o B1.7. Valorar a modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas da realidade 

cotiá, avaliando a eficacia e as 

limitacións dos modelos utilizados 

o MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e 

obtén conclusións sobre el e os seus 

resultados, valorando outras opinións. 

o Reflexiona sobre o proceso e 

obtén conclusións sobre el e 

os seus resultados, 

valorando outras opinións. 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CAA 

o CSC 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

ou construídos. 

o B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en contextos 

da realidade e en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

o B1.8. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

o MAB1.8.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada). 

o Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica 

razoada). 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CSC 

o CSIEE 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.8.2. Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa precisión, o 

esmero e o interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. 

o Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa 

precisión, o esmero e o 

interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.8.3. Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a actitude axeitada 

para cada caso. 

o Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para cada 

caso. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con 

hábitos de formular e formularse 

preguntas e buscar respostas 

axeitadas, tanto no estudo dos 

conceptos como na resolución de 

problemas. 

o Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, 

xunto con hábitos de 

formular e formularse 

preguntas e buscar 

respostas axeitadas, tanto 

no estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CAA 

o CCEC 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.8.5. Desenvolve habilidades o Desenvolve habilidades o Observación na o CMCCT    
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 

sociais de cooperación e 

traballo en equipo. 

aula o CSIEE 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.6. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

o B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución 

de situacións descoñecidas. 

o MAB1.9.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de problemas, 

de investigación e de matematización 

ou de modelización, valorando as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

o Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación 

e de matematización ou de 

modelización, valorando as 

consecuencias destas e a 

súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.6. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

o B1.10. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas e aprender 

diso para situacións similares 

futuras. 

o MAB1.10.1. Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando a potencia e 

sinxeleza das ideas claves, aprendendo 

para situacións futuras similares. 

o Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os 

procesos desenvolvidos, 

valorando a potencia e 

sinxeleza das ideas claves, 

aprendendo para situacións 

futuras similares. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

o B1.11. 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 

o MAB1.11.1. Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e utilízaas 

para a realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos 

cando a dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos manualmente. 

o Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a realización 

de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos 

cando a dificultade destes 

impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

o CD 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións gráficas de 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

o Deseño de simulacións 

e  elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

o Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a cabo 

e os resultados e as 

conclusións obtidos. 

o Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e das ideas 

matemáticas. 

comprensión de conceptos 

matemáticos ou á resolución de 

problemas. 

funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

 

 

 

 

 

X 

o MAB1.11.3. Deseña representacións 

gráficas para explicar o proceso seguido 

na solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

o Deseña representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na solución 

de problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades 

xeométricas. 

o Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas 

para amosar, analizar e 

comprender propiedades 

xeométricas. 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos 

para tratar datos e gráficas estatísticas, 

extraer información e elaborar 

conclusións. 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para tratar datos e gráficas 

estatísticas, extraer 

información e elaborar 

conclusións. 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación 

o B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación de 

maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e seleccionando 

información salientable en internet 

o MAB1.12.1. Elabora documentos 

dixitais propios (de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 

do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa 

ferramenta tecnolóxica axeitada, e 

o Elabora documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, 

son, etc.), como resultado do 

proceso de procura, análise 

e selección de información 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CD 

o CCL 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

o Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

o Deseño de simulacións 

e  elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

o Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a cabo 

e os resultados e as 

conclusións obtidos. 

o Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e das ideas 

matemáticas. 

ou noutras fontes, elaborando 

documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións 

destes, e compartíndoos en 

ámbitos apropiados para facilitar a 

interacción. 

compárteos para a súa discusión ou 

difusión. 

relevante, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

o MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 

o Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados na 

aula. 

o Observación na 

aula 

o Exposicións de 

traballos 

o CCL  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.12.3. Usa adecuadamente os 

medios tecnolóxicos para estruturar e 

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información das 

actividades, analizando puntos fortes e 

débiles do seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

o Usa adecuadamente os 

medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información das 

actividades, analizando 

puntos fortes e débiles do 

seu proceso educativo e 

establecendo pautas de 

mellora. 

o Observación na 

aula 

o CD 

o CAA 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

o Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir 

ideas e tarefas. 

o Observación na 

aula 

o CD 

o CSC 

o CSIEE 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 Bloque 2. Números e álxebra  
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B2.1. Números enteiros: 

representación, 

ordenación na recta 

numérica e operacións. 

Operacións con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

o B2.2. Fraccións en ámbitos 

cotiáns. Fraccións 

equivalentes. 

Comparación de fraccións. 

Representación, 

ordenación e operacións. 

o B2.3. Números decimais: 

representación, 

ordenación e operacións. 

o B2.4. Relación entre 

fraccións e decimais. 

Conversión e operacións. 

o B2.5. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

o B2.6. Potencias de base 

10. Utilización da notación 

científica para representar 

números grandes. 

o B2.7. Cadrados perfectos. 

Raíces cadradas. 

o B2.1. Utilizar números naturais, 

enteiros, fraccionarios e decimais, 

e porcentaxes sinxelas, as súas 

operacións e as súas 

propiedades, para recoller, 

transformar e intercambiar 

información, e resolver problemas 

relacionados coa vida diaria. 

o MAB2.1.1. Identifica os tipos de 

números (naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) e utilízaos 

para representar, ordenar e interpretar 

axeitadamente a información 

cuantitativa. 

o Identifica os tipos de 

números (naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) e 

utilízaos para representar, 

ordenar e interpretar 

axeitadamente a información 

cuantitativa. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

o MAB2.1.2. Calcula o valor de 

expresións numéricas de distintos 

tipos de números mediante as 

operacións elementais e as potencias 

de expoñente natural, aplicando 

correctamente a xerarquía das 

operacións. 

o Calcula o valor de 

expresións numéricas de 

distintos tipos de números 

mediante as operacións 

elementais e as potencias de 

expoñente natural, aplicando 

correctamente a xerarquía 

das operacións. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

o MAB2.1.3. Emprega axeitadamente 

os tipos de números e as súas 

operacións, para resolver problemas 

cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando 

mediante medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, os resultados 

obtidos. 

o Emprega axeitadamente os 

tipos de números e as súas 

operacións, para resolver 

problemas cotiáns 

contextualizados, 

representando e 

interpretando mediante 

medios tecnolóxicos, cando 

sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

o B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

o B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, para 

o cálculo aproximado e 

para o cálculo con 

calculadora. 

o B2.1. Números enteiros: 

representación, 

ordenación na recta 

numérica e operacións. 

Operacións con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

o B2.2. Fraccións en ámbitos 

cotiáns. Fraccións 

equivalentes. 

Comparación de fraccións. 

Representación, 

ordenación e operacións. 

o B2.3. Números decimais: 

representación, 

ordenación e operacións. 

o B2.4. Relación entre 

fraccións e decimais. 

Conversión e operacións. 

o B2.5. Potencias de 

o B2.2. 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. 

o MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que 

interveñen potencias de expoñente 

natural e aplica as regras básicas das 

operacións con potencias. 

o Realiza cálculos nos que 

interveñen potencias de 

expoñente natural e aplica as 

regras básicas das 

operacións con potencias. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

o MAB2.2.2. Realiza operacións de 

conversión entre números decimais e 

fraccionarios, acha fraccións 

equivalentes e simplifica fraccións, 

para aplicalo na resolución de 

problemas. 

o Realiza operacións de 

conversión entre números 

decimais e fraccionarios, 

acha fraccións equivalentes 

e simplifica fraccións, para 

aplicalo na resolución de 

problemas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

o MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e 

valora o seu uso para simplificar 

cálculos e representar números moi 

grandes. 

o Utiliza a notación científica e 

valora o seu uso para 

simplificar cálculos e 

representar números moi 

grandes. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

o B2.6. Potencias de base 

10. Utilización da notación 

científica para representar 

números grandes. 

o B2.7. Cadrados perfectos. 

Raíces cadradas. 

Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

o B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

o B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, para 

o cálculo aproximado e 

para o cálculo con 

calculadora. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

o B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, para 

o cálculo aproximado e 

para o cálculo con 

calculadora. 

o B2.3. 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. 

o MAB2.3.1. Realiza operacións 

combinadas entre números enteiros, 

decimais e fraccionarios, con 

eficacia, mediante o cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou medios tecnolóxicos, 

utilizando a notación máis axeitada e 

respectando a xerarquía das 

operacións. 

o Realiza operacións 

combinadas entre números 

enteiros, decimais e 

fraccionarios, con eficacia, 

mediante o cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou medios 

tecnolóxicos, utilizando a 

notación máis axeitada e 

respectando a xerarquía das 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

operacións. 

o B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, para 

o cálculo aproximado e 

para o cálculo con 

calculadora. 

o B2.4. Elixir a forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita ou con 

calculadora), usando estratexias 

que permitan simplificar as 

operacións con números enteiros, 

fraccións, decimais e porcentaxes, 

e estimando a coherencia e a 

precisión dos resultados obtidos. 

o MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de 

cálculo mental para realizar cálculos 

exactos ou aproximados, valorando a 

precisión esixida na operación ou no 

problema. 

o Desenvolve estratexias de 

cálculo mental para realizar 

cálculos exactos ou 

aproximados, valorando a 

precisión esixida na 

operación ou no problema. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

o MAB2.4.2. Realiza cálculos con 

números naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, decidindo a 

forma máis axeitada (mental, escrita ou 

con calculadora), coherente e precisa. 

o Realiza cálculos con 

números naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, 

decidindo a forma máis 

axeitada (mental, escrita ou 

con calculadora), coherente 

e precisa. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

o B2.10. Cálculos con 

porcentaxes (mental, 

manual e con calculadora). 

Aumentos e diminucións 

porcentuais. 

o B2.11. Razón, proporción e 

taxa.Taxa unitaria. 

Factores de conversión. 

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionais. Constante 

de proporcionalidade. 

o B2.12. Resolución de 

problemas nos que 

interveña a 

o B2.5. Utilizar diferentes 

estratexias (emprego de táboas, 

obtención e uso da constante de 

proporcionalidade, redución á 

unidade, etc.) para obter 

elementos descoñecidos nun 

problema a partir doutros 

coñecidos en situacións da vida 

real nas que existan variacións 

porcentuais e magnitudes directa 

ou inversamente proporcionais. 

o MAB2.5.1. Identifica e discrimina 

relacións de proporcionalidade 

numérica (como o factor de 

conversión ou cálculo de 

porcentaxes) e emprégaas para 

resolver problemas en situacións 

cotiás. 

o Identifica e discrimina 

relacións de 

proporcionalidade numérica 

(como o factor de conversión 

ou cálculo de porcentaxes) e 

emprégaas para resolver 

problemas en situacións 

cotiás. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

o MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e 

recoñece que interveñen magnitudes 

que non son directa nin inversamente 

proporcionais. 

o Analiza situacións sinxelas e 

recoñece que interveñen 

magnitudes que non son 

directa nin inversamente 

proporcionais. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

proporcionalidade directa 

ou inversa, ou variacións 

porcentuais. Reparticións 

directa e inversamente 

proporcionais 

o B2.13. Tradución de 

expresións da linguaxe 

cotiá que representen 

situacións reais, á 

alxébrica, e viceversa. 

o B2.14. Significados e 

propiedades dos números 

en contextos diferentes ao 

do cálculo (números 

triangulares, cadrados, 

pentagonais, etc.). 

o B2.15. 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. 

o B2.16. Operacións con 

expresións alxébricas 

sinxelas. Transformación e 

equivalencias. Identidades. 

Operacións con polinomios 

o B2.6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando os patróns e 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. 

o MAB2.6.1. Describe situacións ou 

enunciados que dependen de 

cantidades variables ou 

descoñecidas e secuencias lóxicas 

ou regularidades, mediante 

expresións alxébricas, e opera con 

elas. 

o Describe situacións ou 

enunciados que dependen 

de cantidades variables ou 

descoñecidas e secuencias 

lóxicas ou regularidades, 

mediante expresións 

alxébricas, e opera con elas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis 

xerais a partir do estudo de procesos 

numéricos recorrentes ou cambiantes, 

exprésaas mediante a linguaxe 

alxébrica e utilízaas para facer 

predicións. 

o Identifica propiedades e leis 

xerais a partir do estudo de 

procesos numéricos 

recorrentes ou cambiantes, 

exprésaas mediante a 

linguaxe alxébrica e utilízaas 

para facer predicións. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o MAB2.6.3. Utiliza as identidades 

alxébricas notables e as propiedades 

das operacións para transformar 

expresións alxébricas. 

o Utiliza as identidades 

alxébricas notables e as 

propiedades das operacións 

para transformar expresións 

alxébricas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

en casos sinxelos. 

o B2.17. Ecuacións de 

primeiro grao cunha 

incógnita e de segundo 

grao cunha incógnita. 

Resolución por distintos 

métodos. Interpretación 

das solucións. Ecuacións 

sen solución. Resolución 

de problemas. 

o B2.18. Sistemas de dúas 

ecuacións lineais con dúas 

incógnitas. Métodos 

alxébricos de resolución e 

método gráfico. Resolución 

de problemas. 

o B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica 

para simbolizar e resolver 

problemas mediante a formulación 

de ecuacións de primeiro e 

segundo grao, e sistemas de 

ecuacións, aplicando para a súa 

resolución métodos alxébricos ou 

gráficos, e contrastando os 

resultados obtidos. 

o MAB2.7.1. Comproba, dada unha 

ecuación (ou un sistema), se un número 

ou uns números é ou son solución 

desta. 

o Comproba, dada unha 

ecuación (ou un sistema), se 

un número ou uns números é 

ou son solución desta. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o MAB2.7.2. Formula alxebricamente 

unha situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e segundo 

grao, e sistemas de ecuacións lineais 

con dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta o resultado obtido. 

o Formula alxebricamente 

unha situación da vida real 

mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e 

sistemas de ecuacións 

lineais con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o 

resultado obtido. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 Bloque 3. Xeometría  

o B3.1. Triángulos 

rectángulos. Teorema de 

Pitágoras. Xustificación 

xeométrica e aplicacións. 

o B3.1. 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. 

o MAB3.1.1. Comprende os significados 

aritmético e xeométrico do teorema de 

Pitágoras e utilízaos para a procura de 

ternas pitagóricas ou a comprobación 

do teorema, construíndo outros 

polígonos sobre os lados do triángulo 

rectángulo. 

o Comprende os significados 

aritmético e xeométrico do 

teorema de Pitágoras e 

utilízaos para a procura de 

ternas pitagóricas ou a 

comprobación do teorema, 

construíndo outros polígonos 

sobre os lados do triángulo 

rectángulo. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o MAB3.1.2. Aplica o teorema de 

Pitágoras para calcular lonxitudes 

o Aplica o teorema de 

Pitágoras para calcular 

o Probas escritas 

o Observación na 

o CMCCT  
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

descoñecidas na resolución de 

triángulos e áreas de polígonos 

regulares, en contextos xeométricos 

ou en contextos reais 

lonxitudes descoñecidas na 

resolución de triángulos e 

áreas de polígonos 

regulares, en contextos 

xeométricos ou en contextos 

reais 

aula  

 

 

 

X 

 

 

o B3.2. Semellanza: figuras 

semellantes. Criterios de 

semellanza. Razón de 

semellanza e escala. 

Razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de corpos 

semellantes. 

o B3.2. Analizar e identificar figuras 

semellantes, calculando a escala 

ou razón de semellanza e a razón 

entre lonxitudes, áreas e volumes 

de corpos semellantes. 

o MAB3.2.1. Recoñece figuras 

semellantes e calcula a razón de 

semellanza e a razón de superficies e 

volumes de figuras semellantes. 

o Recoñece figuras 

semellantes e calcula a 

razón de semellanza e a 

razón de superficies e 

volumes de figuras 

semellantes. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver 

problemas da vida cotiá sobre planos, 

mapas e outros contextos de 

semellanza. 

o Utiliza a escala para resolver 

problemas da vida cotiá 

sobre planos, mapas e 

outros contextos de 

semellanza. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o B3.3. Poliedros e corpos de 

revolución: elementos 

característicos; 

clasificación. Áreas e 

volumes. 

o B3.3. 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.). 

o MAB3.3.1. Analiza e identifica as 

características de corpos xeométricos 

utilizando a linguaxe xeométrica 

axeitada. 

o Analiza e identifica as 

características de corpos 

xeométricos utilizando a 

linguaxe xeométrica 

axeitada. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas 

dos corpos xeométricos, a partir de 

cortes con planos, mentalmente e 

utilizando os medios tecnolóxicos 

axeitados. 

o Constrúe seccións sinxelas 

dos corpos xeométricos, a 

partir de cortes con planos, 

mentalmente e utilizando os 

medios tecnolóxicos 

axeitados. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o MAB3.3.3. Identifica os corpos 

xeométricos a partir dos seus 

desenvolvementos planos e 

reciprocamente. 

o Identifica os corpos 

xeométricos a partir dos seus 

desenvolvementos planos e 

reciprocamente. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B3.4. Propiedades, 

regularidades e relacións 

dos poliedros. Cálculo de 

lonxitudes, superficies e 

volumes do mundo físico. 

o B3.5. Uso de ferramentas 

informáticas para estudar 

formas, configuracións e 

relacións xeométricas. 

o B3.4. Resolver problemas que 

leven consigo o cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes 

do mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades e 

relacións dos poliedros. 

o MAB3.4.1. Resolve problemas da 

realidade mediante o cálculo de áreas 

e volumes de corpos xeométricos, 

utilizando as linguaxes xeométrica e 

alxébrica axeitadas. 

o Resolve problemas da 

realidade mediante o cálculo 

de áreas e volumes de 

corpos xeométricos, 

utilizando as linguaxes 

xeométrica e alxébrica 

axeitadas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Bloque 4. Funcións  

o B4.1. Concepto de función: 

variable dependente e 

independente; formas de 

presentación (linguaxe 

habitual, táboa, gráfica e 

fórmula); crecemento e 

decrecemento; 

continuidade e 

descontinuidade; cortes 

cos eixes; máximos e 

mínimos relativos. Análise 

e comparación de gráficas. 

o B4.1. 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. 

o MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de 

representación dunha función a outras, 

e elixe a máis adecuada en función do 

contexto. 

o Pasa dunhas formas de 

representación dunha 

función a outras, e elixe a 

máis adecuada en función do 

contexto. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B4.1. Concepto de función: 

variable dependente e 

o B4.2. Comprender o concepto de 

función, e recoñecer, interpretar e 

o MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica 

representa ou non unha función. 

o Recoñece se unha gráfica 

representa ou non unha 

o Probas escritas 

o Observación na 

o CMCCT  
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

independente; formas de 

presentación (linguaxe 

habitual, táboa, gráfica e 

fórmula); crecemento e 

decrecemento; 

continuidade e 

descontinuidade; cortes 

cos eixes; máximos e 

mínimos relativos. Análise 

e comparación de gráficas. 

analizar as gráficas funcionais. función. aula  

 

 

 

X 

o MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e 

analízaa, recoñecendo as súas 

propiedades máis características. 

o Interpreta unha gráfica e 

analízaa, recoñecendo as 

súas propiedades máis 

características. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B4.2. 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. 

o B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para a 

construción e 

interpretación de gráficas. 

o B4.3. Recoñecer, representar e 

analizar as funcións lineais, e 

utilizalas para resolver problemas. 

o MAB4.3.1. Recoñece e representa 

unha función lineal a partir da 

ecuación ou dunha táboa de valores, 

e obtén a pendente da recta 

correspondente. 

o Recoñece e representa unha 

función lineal a partir da 

ecuación ou dunha táboa de 

valores, e obtén a pendente 

da recta correspondente. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha 

recta a partir da gráfica ou táboa de 

valores. 

o Obtén a ecuación dunha 

recta a partir da gráfica ou 

táboa de valores. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB4.3.3. Escribe a ecuación 

correspondente á relación lineal 

existente entre dúas magnitudes, e 

represéntaa. 

o Escribe a ecuación 

correspondente á relación 

lineal existente entre dúas 

magnitudes, e represéntaa. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB4.3.4. Estuda situacións reais 

sinxelas e, apoiándose en recursos 

tecnolóxicos, identifica o modelo 

matemático funcional (lineal ou afín) 

máis axeitado para explicalas, e realiza 

o Estuda situacións reais 

sinxelas e, apoiándose en 

recursos tecnolóxicos, 

identifica o modelo 

matemático funcional (lineal 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

predicións e simulacións sobre o seu 

comportamento. 

ou afín) máis axeitado para 

explicalas, e realiza 

predicións e simulacións 

sobre o seu comportamento. 

 o Probas escritas 

o Observación na aula 

 

o B5.1. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. 

o B5.2. Organización en 

táboas de datos recollidos 

nunha experiencia. 

o B5.3. Diagramas de barras 

e de sectores. Polígonos 

de frecuencias; diagramas 

de caixa e bigotes 

o B5.4. Medidas de 

tendencia central. 

o B5.5. Medidas de 

dispersión. 

o B5.1. 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 axeitadas, 

organizando os datos en táboas e 

construíndo gráficas, calculando 

os parámetros relevantes, e 

obtendo conclusións razoables a 

partir dos resultados obtidos. 

o MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos 

dunha poboación de variables 

cualitativas ou cuantitativas en 

táboas, calcula e interpreta as súas 

frecuencias absolutas, relativas, e 

acumuladas, e represéntaos 

graficamente. 

o Organiza datos, obtidos 

dunha poboación de 

variables cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, 

calcula e interpreta as súas 

frecuencias absolutas, 

relativas, e acumuladas, e 

represéntaos graficamente. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, 

a mediana (intervalo mediano), a 

moda (intervalo modal), o rango e os 

cuartís, elixe o máis axeitado, e 

emprégaos para interpretar un 

conxunto de datos e para resolver 

problemas. 

o Calcula a media aritmética, a 

mediana (intervalo 

mediano), a moda (intervalo 

modal), o rango e os cuartís, 

elixe o máis axeitado, e 

emprégaos para interpretar 

un conxunto de datos e para 

resolver problemas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB5.1.3. Interpreta gráficos 

estatísticos sinxelos recollidos en 

medios de comunicación e outros 

ámbitos da vida cotiá. 

o Interpreta gráficos 

estatísticos sinxelos 

recollidos en medios de 

comunicación e outros 

ámbitos da vida cotiá. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B5.2. Organización en o B5.2. Utilizar ferramentas o MAB5.2.1. Emprega a calculadora e o Emprega a calculadora e o Probas escritas o CMCCT    
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

táboas de datos recollidos 

nunha experiencia. 

o B5.3. Diagramas de barras 

e de sectores. Polígonos 

de frecuencias, diagramas 

de caixa e bigotes 

o B5.4. Medidas de 

tendencia central. 

o B5.5. Medidas de 

dispersión: rango e cuartís, 

percorrido intercuarílico, 

varianza e desviación 

típica. 

o B5.6. Utilización de 

calculadoras e ferramentas 

tecnolóxicas para o 

tratamento de datos, 

creación e interpretación 

de gráficos e elaboración 

de informes. 

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. 

ferramentas tecnolóxicas para organizar 

datos, xerar gráficos estatísticos e 

calcular as medidas de tendencia 

central, o rango e os cuartís. 

ferramentas tecnolóxicas 

para organizar datos, xerar 

gráficos estatísticos e 

calcular as medidas de 

tendencia central, o rango e 

os cuartís. 

o Observación na 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

comunicar información resumida e 

relevante sobre unha variable 

estatística analizada. 

o Utiliza as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

comunicar información 

resumida e relevante sobre 

unha variable estatística 

analizada. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B5.7. Fenómenos 

deterministas e aleatorios. 

o B5.8. Formulación de 

conxecturas sobre o 

comportamento de 

fenómenos aleatorios 

sinxelos e deseño de 

experiencias para a súa 

comprobación. 

o B5.9. Frecuencia relativa 

o B5.3. 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 

o MAB5.3.1. Identifica os experimentos 

aleatorios e distíngueos dos 

deterministas. 

o Identifica os experimentos 

aleatorios e distíngueos dos 

deterministas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB5.3.2. Calcula a frecuencia 

relativa dun suceso mediante a 

experimentación. 

o Calcula a frecuencia relativa 

dun suceso mediante a 

experimentación. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un o Realiza predicións sobre un o Probas escritas o CMCCT    
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 Matemáticas 2º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos / 

procedementos 

de avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

dun suceso e a súa 

aproximación á 

probabilidade mediante a 

simulación ou 

experimentación. 

cálculo da súa probabilidade. fenómeno aleatorio a partir do cálculo 

exacto da súa probabilidade ou a 

aproximación desta mediante a 

experimentación. 

fenómeno aleatorio a partir 

do cálculo exacto da súa 

probabilidade ou a 

aproximación desta 

mediante a experimentación. 

o Observación na 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B5.10. Sucesos elementais 

equiprobables e non 

equiprobables. 

o B5.11. Espazo mostral en 

experimentos sinxelos. 

Táboas e diagramas de 

árbore sinxelos. 

o B5.12. Cálculo de 

probabilidades mediante a 

regra de Laplace en 

experimentos sinxelos. 

o B5.4. 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. 

o MAB5.4.1. Describe experimentos 

aleatorios sinxelos e enumera todos 

os resultados posibles, apoiándose 

en táboas, recontos ou diagramas en 

árbore sinxelos. 

o Describe experimentos 

aleatorios sinxelos e 

enumera todos os resultados 

posibles, apoiándose en 

táboas, recontos ou 

diagramas en árbore 

sinxelos. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB5.4.2. Distingue entre sucesos 

elementais equiprobables e non 

equiprobables. 

o Distingue entre sucesos 

elementais equiprobables e 

non equiprobables. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de 

sucesos asociados a experimentos 

sinxelos mediante a regra de Laplace, e 

exprésaa en forma de fracción e como 

porcentaxe. 

o Calcula a probabilidade de 

sucesos asociados a 

experimentos sinxelos 

mediante a regra de Laplace, 

e exprésaa en forma de 

fracción e como porcentaxe. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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  4.3 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 

 

No Decreto 86/2015, do 25 de xun o, polo que se establece o currí culo da educacio n secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Auto noma de Galicia(DOG do 29 de xun o de 2015) po dese ler: 

A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia clave matemática e en ciencia e tecnoloxía, 

recoñecida pola Unión Europea. Esta competencia consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida 

cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. En concreto, abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de 

xeito matemático; formular e resolver problemas; representar entidades matemáticas; utilizar os símbolos matemáticos; comunicarse 

coas matemáticas e sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por outra banda, o pensamento matemático axuda á 

adquisición do resto de competencias e contribúe á formación intelectual do alumnado, o que permitirá que se desenvolva mellor tanto 

no ámbito persoal como no social. 

A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen os eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das 

Matemáticas. Unha das capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade matemática é a habilidade de formular, propor, 

interpretar e resolver problemas, xa que lles permite ás persoas o emprego dos procesos cognitivos para abordaren e resolveren 

situacións interdisciplinares en contextos reais, o que resulta de máximo interese para o desenvolvemento da creatividade e o pensamento 

lóxico. Neste proceso de resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais da matemática, como é o 

caso da comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; o sentido de iniciativa 

e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o 

problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema e á 

comprobación da solución; a competencia de aprender a aprender, ao proporcionar estratexias de planificación e análise que axudan na 

resolución de problemas, así como actitudes de curiosidade e hábitos de formularse preguntas; a competencia social e cívica, ao implicar 

unha actitude aberta ante diferentes solucións; e a competencia en conciencia e expresións culturais, debido á necesidade de coñecer, 

comprender, apreciar e valorar diferentes manifestacións culturais relacionadas co coñecemento matemático e científico. 
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O alumnado que curse esta materia 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 post-

obrigatorias. 

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 formularon tendo en conta a imprescindible relación entre os devanditos elementos. Todo iso 

xustifica que se organizase en torno aos seguintes bloques para os cursos de terceiro e cuarto de ESO, fortalecendo tanto os aspectos 

teóricos como as aplicacións prácticas en contextos reais: "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. 
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    4.3.1 Terceiro da ESO 

 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

o B1.1. Planificación do 

proceso de resolución de 

problemas. 

o B1.1. Expresar verbalmente, de 

xeito razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema. 

o MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de 

xeito razoado, o proceso seguido na 

resolución dun problema, coa precisión 

e o rigor adecuados. 

o  Expresa verbalmente o 

proceso seguido na 

resolución dun problema. 

o Observación na 

aula 

o  R1 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.2. Estratexias e 

procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do problema, 

resolver subproblemas, 

reconto exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares sinxelos, 

buscar regularidades e leis, 

etc. 

o B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións 

no contexto da situación, 

procura doutras formas de 

resolución, etc. 

o B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas. 

o MACB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do 

problema). 

o  Comprende o enunciado 

dos problemas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R6 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

o Valora a información dun 

enunciado. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R6 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.2.3. Realiza estimacións e 

elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que cumpra 

resolver, valorando a súa utilidade e 

eficacia. 

o Realiza estimacións sobre 

os resultados dos 

problemas que cumpra 

resolver. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R6 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.2.4. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de razoamento 

na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

o Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución 

de problemas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5, R6 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B1.2. 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. 

o B1.4. 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. 

o B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para atopar 

patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

o MACB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

o  Identifica patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

o Observación na 

aula 

o Probas escritas 

o  R5 

o CMCCT 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 

atopadas para realizar simulacións e 

predicións sobre os resultados 

esperables, e valora a súa eficacia e a 

súa idoneidade. 

o Utiliza as leis matemáticas 

atopadas para realizar 

simulacións e predicións 

sobre os resultados 

esperables, e valora a súa 

eficacia e a súa idoneidade. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións 

o B1.4. Afondar en problemas 

resoltos formulando pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, outros contextos, etc. 

o MACB1.4.1. Afonda nos problemas 

logo de resolvelos, revisando o proceso 

de resolución, e os pasos e as ideas 

importantes, analizando a coherencia 

da solución ou procurando outras 

formas de resolución. 

o Afonda nos problemas logo 

de resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e 

analizando a coherencia do 

resultado. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R6 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

no contexto da situación, 

procura doutras formas de 

resolución, etc. 

o MACB1.4.2. Formúlase novos 

problemas, a partir de un resolto, 

variando os datos, propondo novas 

preguntas, resolvendo outros 

problemas parecidos, formulando 

casos particulares ou máis xerais de 

interese, e establecendo conexións 

entre o problema e a realidade. 

o Formúlase novos 

problemas, a partir de un 

resolto e establece 

conexións entre o problema 

e a realidade. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R1, R5 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o B1.4. 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. 

o B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas 

nos procesos de investigación. 

o MACB1.5.1. Expón e defende o 

proceso seguido ademais das 

conclusións obtidas, utilizando as 

linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica 

e estatístico-probabilística. 

o Expón e defende o proceso 

seguido ademais das 

conclusións obtidas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e 

modelización, en contextos 

da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.6. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de 

problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

o MACB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter problemas de 

interese. 

o Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter 

problemas de interese. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R1, R5 

o CMCCT 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.6.2. Establece conexións entre 

un problema do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o problema 

ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel, e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

o Establece conexións entre 

un problema do mundo real 

e o mundo matemático, 

identificando os 

coñecementos 

matemáticos necesarios. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5, R6 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

o  Constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun 

problema dentro do campo 

das matemáticas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MACB1.6.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no contexto 

da realidade. 

o Interpreta a solución 

matemática do problema no 

contexto da realidade. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.6.5. Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, para 

valorar a adecuación e as limitacións 

dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

o Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, 

para valorar a adecuación e 

as limitacións dos modelos, 

e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e 

modelización, en contextos 

da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.7. Valorar a modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas da realidade 

cotiá, avaliando a eficacia e as 

limitacións dos modelos utilizados 

ou construídos. 

o MACB1.7.1. Reflexiona sobre o 

proceso e obtén conclusións sobre el e 

os seus resultados, valorando outras 

opinións. 

o Reflexiona sobre o proceso 

e obtén conclusións sobre 

el e os seus resultados, 

valorando outras opinións. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT 

o CAA 

o CSC 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e 

modelización, en contextos 

da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.8. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

o MACB1.8.1. Desenvolve actitudes 

adecuadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada). 

o Desenvolve actitudes 

adecuadas para o traballo 

en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade 

e aceptación da crítica 

razoada). 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT 

o CSIEE 

o CSC 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

o MACB1.8.2. Formúlase a resolución de o Formúlase a resolución de o Probas escritas o CMCCT    
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 
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Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

retos e problemas coa precisión, o 

esmero e o interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. 

retos e problemas coa 

precisión, o esmero e o 

interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

o Observación na 

aula 

o  R5 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.8.3. Distingue entre problemas 

e exercicios, e adopta a actitude 

axeitada para cada caso. 

o Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para cada 

caso. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con 

hábitos de formular e formularse 

preguntas, e procurar respostas 

adecuadas, tanto no estudo dos 

conceptos como na resolución de 

problemas. 

o Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, 

xunto con hábitos de 

formular e formularse 

preguntas, e procurar 

respostas adecuadas, tanto 

no estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT 

o CAA 

o CCEC 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

o MACB1.8.5. Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 

o Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e 

traballo en equipo. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R3 

o CSC 

o CSIEE 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

o B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución 

de situacións descoñecidas. 

o MACB1.9.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de problemas, 

de investigación e de matematización 

ou de modelización, valorando as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

o Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación 

e de matematización ou de 

modelización, valorando as 

consecuencias destas e a 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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clave 
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T1 T2 T3 

utilidade. súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

o B1.10. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas e aprender 

diso para situacións similares 

futuras. 

o MACB1.10.1. Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando a potencia e 

a sinxeleza das ideas clave, e aprende 

para situacións futuras similares. 

o Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os 

procesos desenvolvidos, 

valorando a potencia e a 

sinxeleza das ideas clave, e 

aprende para situacións 

futuras similares. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R5 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

o Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

o Deseño de 

simulacións e 

o B1.11. Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas, de xeito 

autónomo, 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. 

 

o MACB1.11.1. Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para 

a realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou non 

aconselle facelos manualmente. 

 

o Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a realización 

de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos 

cando a dificultade destes 

impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R4 

o CMCCT 

o CD 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o MACB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer representacións 

gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e cuantitativa 

sobre elas. 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R4 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MACB1.11.3. Deseña representacións 

gráficas para explicar o proceso 

seguido na solución de problemas, 

o Deseña representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT 
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elaboración de predicións 

sobre situacións 

matemáticas diversas. 

o Elaboración de 

informes e documentos 

sobre os procesos 

levados a cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

o Consulta, 

comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

solución de problemas, 

mediante a utilización de 

medios tecnolóxicos. 

o  R5, R6 X X 

o MACB1.11.4. Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades 

xeométricas. 

o Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R4 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento de datos 

e gráficas estatísticas, extraer 

informacións e elaborar conclusións. 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para o tratamento de datos 

e gráficas estatísticas, 

extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R4 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

o Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

o B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación de 

maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e seleccionando 

información salientable en 

internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

o MACB1.12.1. Elabora documentos 

dixitais propios (de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 

do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa 

ferramenta tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa discusión ou 

difusión. 

o Elabora documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, 

son, etc.), como resultado 

do proceso de procura, 

análise e selección de 

información relevante, coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos 

para a súa discusión ou 

difusión. 

o Observación na 

aula 

o  R4 

o CCL 

o CD 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB1.12.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados na aula. 

o Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición 

oral dos contidos 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CCL  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 



66 
 

 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

o Deseño de 

simulacións e 

elaboración de predicións 

sobre situacións 

matemáticas diversas. 

o Elaboración de 

informes e documentos 

sobre os procesos 

levados a cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

o Consulta, 

comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

traballados na aula. o  R1 

o MACB1.12.3. Usa axeitadamente os 

medios tecnolóxicos para estruturar e 

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información das 

actividades, analizando puntos fortes e 

débiles de seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

o Usa axeitadamente os 

medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información 

das actividades, analizando 

puntos fortes e débiles de 

seu proceso educativo e 

establecendo pautas de 

mellora. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o   R4 

o CD 

o CAA 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o MACB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ficheiros e 

tarefas. 

o Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir 

ficheiros e tarefas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R4 

o CD 

o CSC 

o CSIEE 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 Bloque 2. Números e álxebra  

o B2.1. Números racionais. 

Transformación de fraccións 

en decimais e viceversa. 

Números decimais exactos 

e periódicos. Fracción 

xeratriz. 

o B2.2. Operacións con 

o B2.1. Utilizar as propiedades dos 

números racionais, as raíces e 

outros números radicais para 

operar con eles, utilizando a 

forma de cálculo e notación 

adecuada, para resolver 

problemas da vida cotiá, e 

o MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos 

de números (naturais, enteiros e 

racionais), indica o criterio utilizado 

para a súa distinción e utilízaos para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

o Recoñece distintos tipos de 

números (naturais, enteiros 

e racionais)e empregaos 

para representar e 

interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o   R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

X 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

fraccións e decimais. 

Cálculo aproximado e 

redondeo. Cifras 

significativas. Erro absoluto 

e relativo. 

o B2.3. Potencias de números 

racionais con expoñente 

enteiro. Significado e uso. 

o B2.4. Potencias de base 10. 

Aplicación para a expresión 

de números moi pequenos. 

Operacións con números 

expresados en notación 

científica. 

o B2.5. Raíces cadradas. 

Raíces non exactas. 

Expresión decimal. 

Expresións radicais: 

transformación e 

operacións. 

o B2.6. Xerarquía de 

operacións. 

presentar os resultados coa 

precisión requirida. 

o MACB2.1.2. Distingue, ao achar o 

decimal equivalente a unha fracción, 

entre decimais finitos e decimais 

infinitos periódicos, e indica neste caso 

o grupo de decimais que se repiten ou 

forman período. 

o Distingue entre decimais 

finitos e decimais infinitos 

periódicos, e indica neste 

caso o grupo de decimais 

que se repiten ou forman 

período. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz 

correspondente a un decimal exacto 

ou periódico. 

o Acha a fracción xeratriz 

correspondente a un 

decimal exacto ou 

periódico. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.1.4. Expresa números moi 

grandes e moi pequenos en notación 

científica, opera con eles, con e sen 

calculadora, e utilízaos en problemas 

contextualizados. 

o Expresa números moi 

grandes e moi pequenos en 

notación científica e opera 

con eles. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.1.5. Distingue e emprega 

técnicas adecuadas para realizar 

aproximacións por defecto e por exceso 

dun número en problemas 

contextualizados, e xustifica os seus 

procedementos. 

o  Emprega algunha técnica 

para realizar aproximacións 

por defecto e por exceso 

dun número en problemas 

contextualizados. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.1.6. Aplica axeitadamente 

técnicas de truncamento e redondeo en 

problemas contextualizados, 

recoñecendo os erros de aproximación 

en cada caso para determinar o 

procedemento máis adecuado. 

o Aplica axeitadamente  

algunha técnica de 

truncamento e redondeo en 

problemas 

contextualizados. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.1.7. Expresa o resultado dun o Expresa o resultado dun o Probas escritas o CMCCT    
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 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

problema utilizando a unidade de 

medida adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándoo se é necesario 

coa marxe de erro ou a precisión que se 

requiran, de acordo coa natureza dos 

datos. 

problema utilizando a 

unidade de medida 

adecuada, redondeándoo 

se é necesario de acordo 

coa natureza dos datos. 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o MACB2.1.8. Calcula o valor de 

expresións numéricas de números 

enteiros, decimais e fraccionarios 

mediante as operacións elementais e 

as potencias de expoñente enteiro, 

aplicando correctamente a xerarquía 

das operacións. 

o  Aplica correctamente a 

xerarquía das operacións. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.1.9. Emprega números 

racionais para resolver problemas da 

vida cotiá e analiza a coherencia da 

solución. 

o Emprega números racionais 

para resolver problemas da 

vida cotiá. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.1.10. Factoriza expresións 

numéricas sinxelas que conteñan 

raíces, e opera con elas 

simplificando os resultados. 

o Factoriza expresións 

numéricas sinxelas que 

conteñan raíces. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o B2.7. Investigación de 

regularidades, relacións e 

propiedades que aparecen 

en conxuntos de números. 

Expresión usando linguaxe 

alxébrica. 

o B2.8. Sucesións numéricas. 

o B2.2. Obter e manipular 

expresións simbólicas que 

describan sucesións numéricas, 

observando regularidades en 

casos sinxelos que inclúan 

patróns recursivos. 

o MACB2.2.1. Calcula termos dunha 

sucesión numérica recorrente usando a 

lei de formación a partir de termos 

anteriores. 

o Calcula termos dunha 

sucesión numérica por 

algún dos métodos. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R2, R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.2.2. Obtén unha lei de 

formación ou fórmula para o termo 

xeral dunha sucesión sinxela de 

o Obtén unha lei de formación 

ou fórmula para o termo 

xeral dunha sucesión 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CMCCT  
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 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

Sucesións recorrentes 

Progresións aritméticas e 

xeométricas. 

números enteiros ou fraccionarios. sinxela de números enteiros 

ou fraccionarios. 

o R2, R6 X 

o MACB2.2.3. Identifica progresións 

aritméticas e xeométricas, expresa o 

seu termo xeral, calcula a suma dos 

"n" primeiros termos e emprégaas 

para resolver problemas. 

o Identifica progresións 

aritméticas e xeométricas e  

expresa o seu termo xeral e 

calcula a suma dos “n” 

primeiros termos. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.2.4. Valora e identifica a 

presenza recorrente das sucesións 

na natureza e resolve problemas 

asociados a estas. 

o I dentifica a presenza 

recorrente das sucesións na 

natureza e resolve 

problemas sinxelos 

asociados a estas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R5, R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o B2.9. Transformación de 

expresións alxébricas. 

Igualdades notables. 

Operacións elementais con 

polinomios. Factorización 

de polinomios. 

o B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica 

para expresar unha propiedade 

ou relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a 

información salientable e 

transformándoa. 

o MACB2.3.1. Realiza operacións con 

polinomios e utilízaos en exemplos 

da vida cotiá. 

o Realiza operacións con 

polinomios. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.3.2. Coñece e utiliza as 

identidades notables 

correspondentes ao cadrado dun 

binomio e unha suma por diferenza, 

e aplícaas nun contexto axeitado. 

o Coñece e utiliza as 

identidades notables 

correspondentes ao 

cadrado dun binomio e 

unha suma por diferenza. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB2.3.3. Factoriza polinomios de 

grao 4 con raíces enteiras mediante 

o uso combinado da regra de Ruffini, 

identidades notables e extracción do 

factor común. 

o Factoriza polinomios de 

grao 4 con raíces enteiras. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

o B2.9. Transformación de o B2.4. Resolver problemas da vida o MACB2.4.1. Formula alxebricamente o Formula alxebricamente o Probas escritas o CMCCT    
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 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

expresións alxébricas. 

Igualdades notables. 

Operacións elementais con 

polinomios. Factorización 

de polinomios. 

o B2.10. Ecuacións de 

segundo grao cunha 

incógnita. Resolución por 

distintos métodos. 

o B2.11. Resolución de 

ecuacións sinxelas de grao 

superior a dous. 

o B2.12. Resolución de 

sistemas de dúas ecuacións 

lineais con dúas incógnitas 

o B2.13. Resolución de 

problemas mediante a 

utilización de ecuacións e 

sistemas de ecuacións. 

cotiá nos que se precise a 

formulación e a resolución de 

ecuacións de primeiro e segundo 

grao, ecuacións sinxelas de grao 

maior que dous e sistemas de 

dúas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación alxébricas, gráficas 

ou recursos tecnolóxicos, 

valorando e contrastando os 

resultados obtidos. 

unha situación da vida cotiá 

mediante ecuacións e sistemas de 

ecuacións, resólveas e interpreta 

criticamente o resultado obtido. 

unha situación da vida cotiá 

mediante ecuacións e 

sistemas de ecuacións, 

resólveas e interpreta 

criticamente o resultado 

obtido. 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 Bloque 3. Xeometría  

o B3.1. Xeometría do espazo: 

poliedros e corpos de 

revolución. 

o B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

entre elas as tecnolóxicas, 

para estudar formas, 

configuracións e relacións 

xeométricas. 

o B3.1. Recoñecer e describir os 

elementos e as propiedades 

características das figuras planas, 

os corpos xeométricos elementais 

e as súas configuracións 

xeométricas. 

o MACB3.1.1. Coñece as propiedades 

dos puntos da mediatriz dun segmento 

e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas 

para resolver problemas xeométricos 

sinxelos. 

o Coñece as propiedades dos 

puntos da mediatriz dun 

segmento e da bisectriz dun 

ángulo. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB3.1.2. Manexa as relacións 

entre ángulos definidos por rectas 

que se cortan ou por paralelas 

cortadas por unha secante, e resolve 

o Manexa as relacións entre 

ángulos definidos por rectas 

que se cortan ou por 

paralelas cortadas por unha 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

problemas xeométricos sinxelos. secante. 

o MACB3.1.3. Identifica e describe os 

elementos e as propiedades das figuras 

planas, os poliedros e os corpos de 

revolución principais. 

o Identifica os elementos e as 

propiedades das figuras 

planas, os poliedros e os 

corpos de revolución 

principais. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B3.3. Xeometría do plano. 

o B3.4. Teorema de Tales. 

División dun segmento en 

partes proporcionais. 

Aplicación á resolución de 

problemas. 

o B3.5. Xeometría do espazo: 

áreas e volumes. 

 

o B3.2. Utilizar o teorema de Tales 

e as fórmulas usuais para realizar 

medidas indirectas de elementos 

inaccesibles e para obter as 

medidas de lonxitudes, áreas e 

volumes dos corpos elementais, 

de exemplos tomados da vida 

real, representacións artísticas 

como pintura ou arquitectura, ou 

da resolución de problemas 

xeométricos. 

o MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a 

área de polígonos e de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados, aplicando 

fórmulas e técnicas adecuadas. 

o Calcula o perímetro e a área 

de polígonos e de figuras 

circulares aplicando 

fórmulas e técnicas 

adecuadas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB3.2.2. Divide un segmento en 

partes proporcionais a outros dados, 

e establece relacións de 

proporcionalidade entre os 

elementos homólogos de dous 

polígonos semellantes. 

o Divide un segmento en 

partes proporcionais a 

outros dados. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB3.2.3. Recoñece triángulos 

semellantes e, en situacións de 

semellanza, utiliza o teorema de 

Tales para o cálculo indirecto de 

lonxitudes en contextos diversos. 

o Recoñece triángulos 

semellantes e, en situacións 

de semellanza, utiliza o 

teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de 

lonxitudes en contextos 

diversos. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes 

de poliedros, cilindros, conos e 

esferas, e aplícaos para resolver 

problemas contextualizados. 

o Calcula áreas e volumes de 

poliedros, cilindros, conos e 

esferas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B3.4. Teorema de Tales. 

División dun segmento en 

partes proporcionais. 

Aplicación á resolución de 

problemas. 

o B3.3. Calcular (ampliación ou 

redución) as dimensións reais de 

figuras dadas en mapas ou 

planos, coñecendo a escala. 

o MACB3.3.1. Calcula dimensións 

reais de medidas de lonxitudes e de 

superficies en situacións de 

semellanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 

o Calcula dimensións reais de 

medidas de lonxitudes e de 

superficies en situacións de 

semellanza: planos, mapas, 

fotos aéreas, etc. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B3.6. Translacións, xiros e 

simetrías no plano. 

o B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

entre elas as tecnolóxicas, 

para estudar formas, 

configuracións e relacións 

xeométricas. 

 

o B3.4. Recoñecer as 

transformacións que levan dunha 

figura a outra mediante 

movemento no plano, aplicar 

eses movementos e analizar 

deseños cotiáns, obras de arte e 

configuracións presentes na 

natureza 

o MACB3.4.1. Identifica os elementos 

máis característicos dos movementos 

no plano presentes na natureza, en 

deseños cotiáns ou en obras de arte. 

o Identifica os elementos 

máis característicos dos 

movementos no plano. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

o CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB3.4.2. Xera creacións propias 

mediante a composición de 

movementos, empregando ferramentas 

tecnolóxicas cando sexa necesario. 

o Xera creacións propias 

mediante a composición de 

movementos, empregando 

ferramentas tecnolóxicas 

cando sexa necesario. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R4, R6 

o CMCCT 

o CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B3.7. Xeometría do espazo. 

Elementos de simetría nos 

poliedros e corpos de 

revolución. 

o B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

entre elas as tecnolóxicas, 

para estudar formas, 

configuracións e relacións 

xeométricas. 

o B3.5. Identificar centros, eixes e 

planos de simetría de figuras 

planas, poliedros e corpos de 

revolución. 

o MACB3.5.1. Identifica os principais 

poliedros e corpos de revolución, 

utilizando a linguaxe con propiedade 

para referirse aos elementos principais. 

o Identifica os principais 

poliedros e corpos de 

revolución. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e 

planos de simetría en figuras planas, en 

poliedros, na natureza, na arte e nas 

construcións humanas. 

o Identifica centros, eixes e 

planos de simetría en 

figuras planas e en 

poliedros. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

o CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

entre elas as tecnolóxicas, 

para estudar formas, 

o B3.6. Interpretar o sentido das 

coordenadas xeográficas e a súa 

aplicación na localización de 

puntos. 

o MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo 

terráqueo o Ecuador, os polos, os 

meridianos e os paralelos, e é capaz de 

situar un punto sobre o globo terráqueo 

o Sitúa sobre o globo 

terráqueo algúns dos 

elementos máis importantes 

deste e é capaz de situar un 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 
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procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

configuracións e relacións 

xeométricas. 

o B3.8. A esfera. 

Interseccións de planos e 

esferas. 

o B3.9. O globo terráqueo. 

Coordenadas xeográficas e 

fusos horarios. Latitude e 

lonxitude dun punto. 

 

 coñecendo a súa latitude e a súa 

lonxitude 

punto sobre o globo 

terráqueo coñecendo a súa 

latitude e a súa lonxitude 

 

 

 

 

X 

 Bloque 4. Funcións  

o  o  o  o  o  o     

o B4.1. Análise e descrición 

cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos do 

ámbito cotián e doutras 

materias. 

o B4.2. Análise dunha 

situación a partir do estudo 

das características locais e 

globais da gráfica 

correspondente. 

o B4.3. Análise e 

comparación de situacións 

de dependencia funcional 

dadas mediante táboas e 

enunciados. 

B4.4. Utilización de 

o B4.1. Coñecer os elementos que 

interveñen no estudo das 

funcións e a súa representación 

gráfica. 

o MACB4.1.1. Interpreta o 

comportamento dunha función dada 

graficamente e asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas. 

o Interpreta o comportamento 

dunha función dada 

graficamente e asocia 

enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o MAB B4.1.2. Identifica as 

características máis salientables 

dunha gráfica interpretándoas 

dentro do seu contexto. 

o Identifica as características 

máis salientables dunha 

gráfica. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

 

  

 

  X 

 

 

 

o MACB41.3. Constrúe unha gráfica a 

partir dun enunciado contextualizado, 

describindo o fenómeno exposto. 

o Constrúe unha gráfica a 

partir dun enunciado 

contextualizado. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

 

  X  

 

 

o MACB4.1.4. Asocia razoadamente 

expresións analíticas a funcións 

o Asocia expresións 

analíticas con funcións 

o Probas escritas 

o Observación na 

o CMCCT 

 

  

X 
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avaliación 
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clave 
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T1 T2 T3 

calculadoras gráficas e 

programas de computador 

para a construción e a 

interpretación de gráficas. 

dadas graficamente. dadas graficamente. aula 

o R2, R6 

 

o MACB4.1.5. Formula conxecturas 

sobre o comportamento do fenómeno 

que representa unha gráfica e a súa 

expresión alxébrica 

o Formula conxecturas sobre 

o comportamento do 

fenómeno que representa 

unha gráfica e a súa 

expresión alxébrica 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

 

  

 

X 

 

 

 

o B4.5. Utilización de modelos 

lineais para estudar 

situacións provenientes de 

diferentes ámbitos de 

coñecemento e da vida 

cotiá, mediante a 

confección da táboa, a 

representación gráfica e a 

obtención da expresión 

alxébrica. 

o B4.6. Expresións da 

ecuación da recta. 

o B4.2. Identificar relacións da vida 

cotiá e doutras materias que 

poden modelizarse mediante 

unha función lineal, valorando a 

utilidade da descrición deste 

modelo e dos seus parámetros, 

para describir o fenómeno 

analizado. 

o MACB4.2.1. Determina as formas de 

expresión da ecuación da recta a 

partir dunha dada (ecuación punto 

pendente, xeral, explícita e por dous 

puntos), identifica puntos de corte e 

pendente, e represéntaa 

graficamente. 

o Determina as formas de 

expresión da ecuación da 

recta a partir dunha dada 

(ecuación punto pendente, 

xeral, explícita e por dous 

puntos), identifica puntos de 

corte e pendente, e 

represéntaa graficamente. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MACB4.2.2. Obtén a expresión 

analítica da función lineal asociada a 

un enunciado e represéntaa. 

o Obtén a expresión analítica 

da función lineal asociada a 

un enunciado. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT   

X 

 

 

 

o B4.7. Funcións cuadráticas. 

Representación gráfica. 

Utilización para representar 

situacións da vida cotiá. 

o B4.3. Recoñecer situacións de 

relación funcional que necesitan 

ser descritas mediante funcións 

cuadráticas, calculando os seus 

parámetros e as súas 

características. 

o MACB4.3.1. Calcula os elementos 

característicos dunha función 

polinómica de grao 2 e represéntaa 

graficamente. 

o Calcula os elementos 

característicos dunha 

función polinómica de grao 

2. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT  X  

 

 

o MACB4.3.2. Identifica e describe 

situacións da vida cotiá que poidan ser 

modelizadas mediante funcións 

cuadráticas, estúdaas e represéntaas 

utilizando medios tecnolóxicos cando 

o Identifica e describe 

situacións da vida cotiá que 

poidan ser modelizadas 

mediante funcións 

cuadráticas 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R4, R6 

o CMCCT   

X 
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 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

sexa necesario. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

o B5.1. Fases e tarefas dun 

estudo estatístico. 

Poboación e mostra. 

Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e 

continuas. 

o B5.2. Métodos de selección 

dunha mostra estatística. 

Representatividade dunha 

mostra. 

o B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. Agrupación de 

datos en intervalos. 

o B5.4. Gráficas estatísticas. 

o B5.1. Elaborar informacións 

estatísticas para describir un 

conxunto de datos mediante 

táboas e gráficas adecuadas á 

situación analizada, xustificando 

se as conclusións son 

representativas para a poboación 

estudada. 

o MACB5.1.1. Distingue poboación e a 

mostra, e xustifica as diferenzas en 

problemas contextualizados. 

o Distingue poboación e a 

mostra. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT    

 

X 

o MACB5.1.2. Valora a 

representatividade dunha mostra a 

través do procedemento de selección, 

en casos sinxelos. 

o Valora a representatividade 

dunha mostra a través do 

procedemento de selección, 

en casos sinxelos. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT    

 

X 

o MACB5.1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta e 

cuantitativa continua, e pon 

exemplos. 

o Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa 

discreta e cuantitativa 

continua. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT    

 

X 

o MACB5.1.4. Elabora táboas de 

frecuencias, relaciona os tipos de 

frecuencias e obtén información da 

táboa elaborada. 

o Elabora táboas de 

frecuencias. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT    

 

X 

o MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de 

ferramentas tecnolóxicas, en caso 

necesario, gráficos estatísticos 

adecuados a distintas situacións 

relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociais, 

económicos e da vida cotiá. 

o Constrúe, coa axuda de 

ferramentas tecnolóxicas, 

gráficos estatísticos 

adecuados a distintas 

situacións relacionadas con 

variables asociadas a 

problemas sinxelos  da vida 

cotiá. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o  R4, R6 

o CSC    

 

 

 

 

X 

o B5.2. Calcular e interpretar os o MACB5.2.1. Calcula e interpreta as o Calcula as medidas de o Probas escritas o CMCCT    
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 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B5.5. Parámetros de 

posición: cálculo, 

interpretación e 

propiedades. 

o B5.6. Parámetros de 

dispersión: cálculo, 

interpretación e 

propiedades. 

o B5.7. Diagrama de caixa e 

bigotes. 

o B5.8. Interpretación 

conxunta da media e a 

desviación típica. 

parámetros de posición e de 

dispersión dunha variable 

estatística para resumir os datos 

e comparar distribucións 

estatísticas. 

medidas de posición (media, moda, 

mediana e cuartís) dunha variable 

estatística para proporcionar un 

resumo dos datos. 

posición (media, moda, 

mediana e cuartís) dunha 

variable estatística para 

proporcionar un resumo dos 

datos. 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

  

 

 

X 

o MACB5.2.2. Calcula e interpreta os 

parámetros de dispersión (rango, 

percorrido intercuartílico e 

desviación típica) dunha variable 

estatística, utilizando a calculadora e 

a folla de cálculo, para comparar a 

representatividade da media e 

describir os datos. 

o Calcula e interpreta os 

parámetros de dispersión 

(rango, percorrido 

intercuartílico e desviación 

típica) dunha variable 

estatística, utilizando a 

calculadora e a folla de 

cálculo. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R4, R6 

o CMCCT 

 

   

 

 

 

 

 

X 

o B5.9. Identificación das 

fases e tarefas dun estudo 

estatístico. Análise e 

descrición de traballos 

relacionados coa 

estatística, con 

interpretación da 

información e detección de 

erros e manipulacións. 

o B5.10. Utilización de 

calculadora e outros medios 

tecnolóxicos axeitados para 

a análise, a elaboración e a 

presentación de informes e 

documentos sobre 

informacións estatísticas 

o B5.3. Analizar e interpretar a 

información estatística que 

aparece nos medios de 

comunicación, valorando a súa 

representatividade e a súa 

fiabilidade. 

o MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario 

axeitado para describir, analizar e 

interpretar información estatística dos 

medios de comunicación e outros 

ámbitos da vida cotiá. 

o Utiliza un vocabulario 

axeitado para describir, 

analizar e interpretar 

información estatística en 

ámbitos da vida cotiá. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CCL 

 

   

 

 

 

X 

o MACB5.3.2. Emprega a calculadora e 

medios tecnolóxicos para organizar 

os datos, xerar gráficos estatísticos 

e calcular parámetros de tendencia 

central e dispersión. 

o Emprega a calculadora e 

medios tecnolóxicos para 

organizar os datos, xerar 

gráficos estatísticos e 

calcular parámetros de 

tendencia central e 

dispersión. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R4, R6 

o CD    

 

 

X 

o MACB5.3.3. Emprega medios 

tecnolóxicos para comunicar 

información resumida e relevante 

o Emprega medios 

tecnolóxicos para 

comunicar información 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o CD    
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 Mat. Académicas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

nos medios de 

comunicación. 

sobre unha variable estatística 

analizada 

resumida e relevante sobre 

unha variable estatística 

analizada 

o R4, R6 X 

o B5.11. Experiencias 

aleatorias. Sucesos e 

espazo mostral. 

o B5.12. Cálculo de 

probabilidades mediante a 

regra de Laplace. 

Diagramas de árbore 

sinxelos. Permutacións; 

factorial dun número. 

o B5.13. Utilización da 

probabilidade para tomar 

decisións fundamentadas 

en diferentes contextos. 

o B5.4. 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. 

o MACB5.4.1. Identifica os 

experimentos aleatorios e 

distíngueos dos deterministas. 

o Identifica os experimentos 

aleatorios e distíngueos dos 

deterministas. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT    

 

X 

o MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario 

axeitado para describir e cuantificar 

situacións relacionadas co azar. 

o Utiliza o vocabulario 

axeitado para describir e 

cuantificar situacións 

relacionadas co azar. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

o CCL 

   

 

X 

o MACB5.4.3. Asigna probabilidades a 

sucesos en experimentos aleatorios 

sinxelos cuxos resultados son 

equiprobables, mediante a regra de 

Laplace, enumerando os sucesos 

elementais, táboas ou árbores, ou 

outras estratexias persoais. 

o Asigna probabilidades a 

sucesos en experimentos 

aleatorios sinxelos cuxos 

resultados son 

equiprobables. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R2, R6 

o CMCCT 

 

   

 

 

 

 

X 

o MACB5.4.4. Toma a decisión 

correcta tendo en conta as 

probabilidades das distintas opcións 

en situacións de incerteza. 

o Toma a decisión correcta 

tendo en conta as 

probabilidades das distintas 

opcións en situacións de 

incerteza. 

o Probas escritas 

o Observación na 

aula 

o R5, R6 

o CSIEE    

 

X 
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4.3.2 Cuarto da ESO 
4.3.2.1. Matemáticas Académicas 4ºESO 

 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

o B1.1. Planificación do 

proceso de resolución de 

problemas. 

o B1.1. Expresar verbalmente, de 

xeito razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema. 

o MACB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito razoado, o 

proceso seguido na resolución 

dun problema, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

o Expresa verbalmente, de 

xeito razoado, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema, coa precisión  

adecuada. 

o Transversal o CCL 

o CMCCT 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.2. 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. 

o B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións 

no contexto da situación, 

procura doutras formas de 

resolución, etc. 

o B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas. 

o MACB1.2.1. Analiza e comprende 

o enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os datos, e 

contexto do problema). 

o Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os 

datos, e contexto do 

problema). 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.2.2. Valora a información 

dun enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do 

problema. 

o Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do 

problema. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.2.3. Realiza estimacións 

e elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a súa 

utilidade e a súa eficacia. 

o Realiza estimacións e 

elabora conxecturas sobre 

os resultados dos 

problemas que cumpra 

resolver, valorando a súa 

utilidade e a súa eficacia. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.2.4. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando 

o Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución 

de problemas, 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

o CAA 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

sobre o proceso de resolución 

de problemas. 

reflexionando sobre o 

proceso de resolución de 

problemas. 

o B1.2. 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. 

o B1.4. 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. 

o B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para atopar 

patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

o MACB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas 

en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

o Identifica patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas en situacións 

de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas para 

realizar simulacións e predicións 

sobre os resultados esperables, e 

valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

o Utiliza as leis matemáticas 

atopadas para realizar 

simulacións e predicións 

sobre os resultados 

esperables, e valora a súa 

eficacia e a súa idoneidade. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións 

o B1.4. Afondar en problemas 

resoltos formulando pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, outros contextos, etc. 

o MACB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de resolvelos, 

revisando o proceso de 

resolución e os pasos e as ideas 

importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

o Afonda nos problemas logo 

de resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e os 

pasos e as ideas 

importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

no contexto da situación, 

procura doutras formas de 

resolución, etc. 

procurando outras formas de 

resolución. 

procurando outras formas 

de resolución. 

o MACB1.4.2. Formúlase novos 

problemas, a partir de un resolto, 

variando os datos, propondo 

novas preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, 

formulando casos particulares ou 

máis xerais de interese, e 

establecendo conexións entre o 

problema e a realidade. 

o Formúlase novos 

problemas, a partir de un 

resolto, variando os datos, 

propondo novas preguntas, 

resolvendo outros 

problemas parecidos, 

formulando casos 

particulares ou máis xerais 

de interese, e establecendo 

conexións entre o problema 

e a realidade. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.4. 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. 

o B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas 

nos procesos de investigación. 

o MACB1.5.1. Expón e defende o 

proceso seguido ademais das 

conclusións obtidas, utilizando as 

linguaxes alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística. 

o Expón e defende o proceso 

seguido ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando as linguaxes 

alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística. 

o Probas escritas R6 o CCL 

o CMCCT 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e 

modelización, en contextos 

da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en 

o B1.6. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a 

o MACB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter problemas 

de interese. 

o Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter 

problemas de interese. 

o Probas escritas R6 

o Observación na aula R8 

o CMCCT 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.6.2. Establece conexións o Establece conexións entre o Probas escritas R6 o CMCCT    
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

equipo. partir da identificación de 

problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

entre un problema do mundo real 

e o mundo matemático, 

identificando o problema ou os 

problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

un problema do mundo real 

e o mundo matemático, 

identificando o problema ou 

os problemas matemáticos 

que subxacen nel e os 

coñecementos 

matemáticos necesarios. 

o Observación na aula R8 o CSIEE  

X 

 

X 

 

X 

o MACB1.6.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos matemáticos 

sinxelos que permitan a 

resolución dun problema ou duns 

problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

o Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos 

sinxelos que permitan a 

resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

o Interpreta a solución 

matemática do problema no 

contexto da realidade. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.6.5. Realiza simulacións 

e predicións, en contexto real, 

para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a súa 

eficacia. 

o Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, 

para valorar a adecuación e 

as limitacións dos modelos, 

e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e 

modelización, en contextos 

da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en 

o B1.7. Valorar a modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas da realidade 

cotiá, avaliando a eficacia e as 

limitacións dos modelos utilizados 

o MACB1.7.1. Reflexiona sobre o 

proceso e obtén conclusións 

sobre el e os seus resultados, 

valorando outras opinións. 

o Reflexiona sobre o proceso 

e obtén conclusións sobre 

el e os seus resultados, 

valorando outras opinións. 

o Probas escritas R6 

o Observación na aula R8 

o CMCCT 

o CAA 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 
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procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

equipo. ou construídos. 

o B1.5. Práctica dos procesos 

de matematización e 

modelización, en contextos 

da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.8. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

o MACB1.8.1. Desenvolve 

actitudes adecuadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

o Desenvolve actitudes 

adecuadas para o traballo 

en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade 

e aceptación da crítica 

razoada). 

o Observación na aula R7 R8 o CMCCT 

o CSC 

o CSIEE 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e problemas 

coa precisión, o esmero e o 

interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

o Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa 

precisión, o esmero e o 

interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e adopta 

a actitude axeitada para cada 

caso. 

o Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para cada 

caso. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con hábitos de 

formular e formularse preguntas, 

e procurar respostas adecuadas, 

tanto no estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

o Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, 

xunto con hábitos de 

formular e formularse 

preguntas, e procurar 

respostas adecuadas, tanto 

no estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

o Probas escritas R6 

o Observación na aula R8 

 

o CMCCT 

o CAA 

o CCEC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

o Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e 

o Observación na aula R8 o CSC 

o CSIEE 
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

cooperación e traballo en equipo. traballo en equipo.  X X X 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

o B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas. 

o MACB1.9.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

o Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación 

e de matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a 

súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

o Probas escritas R6 

o Observación na aula R8 

 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

o B1.10. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas e aprender diso 

para situacións similares futuras. 

o MACB1.10.1. Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das ideas 

clave, e aprende para situacións 

futuras similares. 

o Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os 

procesos desenvolvidos, 

valorando a potencia e a 

sinxeleza das ideas clave, e 

aprende para situacións 

futuras similares. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

o Facilitación da 

comprensión de 

o B1.11. Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas, de xeito 

autónomo, 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 

o MACB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a dificultade 

destes impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

 

o Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a realización 

de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos 

cando a dificultade destes 

impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

 

o Probas escritas R6 

o Observación na aula R8 

o Actividades TIC R4 

 

o CMCCT 

o CD 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións 

gráficas de funcións con 

o Actividades TIC R4 o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

o Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

o Elaboración de 

informes e documentos 

sobre os procesos 

levados a cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

o Consulta, 

comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

problemas. 

 

funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

o MACB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, mediante 

a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

o Deseña representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na 

solución de problemas, 

mediante a utilización de 

medios tecnolóxicos. 

o Actividades TIC R4 o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB1.11.4. Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar 

e comprender propiedades 

xeométricas. 

o Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

o Actividades TIC R4 

 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento de 

datos e gráficas estatísticas, 

extraer informacións e elaborar 

conclusións. 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para o tratamento de datos 

e gráficas estatísticas, 

extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

o Actividades TIC R4 

 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación 

de representacións 

o B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación de 

maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e seleccionando 

información salientable en internet 

ou noutras fontes, elaborando 

o MACB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e selección de 

información relevante, coa 

o Elabora documentos 

dixitais propios (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, 

son, etc.), como resultado 

do proceso de procura, 

análise e selección de 

información relevante, coa 

o Actividades TIC R4 

 

o CCL 

o CD 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 
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procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

o Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

o Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

o Elaboración de 

informes e documentos 

sobre os procesos 

levados a cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

o Consulta, 

comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións 

destes, e compartíndoos en 

ámbitos apropiados para facilitar a 

interacción. 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos 

para a súa discusión ou 

difusión. 

o MACB1.12.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición 

oral dos contidos traballados na 

aula. 

o Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición 

oral dos contidos 

traballados na aula. 

o Observación na aula o CCL  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MACB1.12.3. Usa axeitadamente 

os medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información das 

actividades, analizando puntos 

fortes e débiles de seu proceso 

educativo e establecendo pautas 

de mellora. 

o Usa axeitadamente os 

medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información 

das actividades, analizando 

puntos fortes e débiles de 

seu proceso educativo e 

establecendo pautas de 

mellora. 

o Transversal o CD 

o CAA 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MACB1.12.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas para 

compartir ficheiros e tarefas. 

o Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir 

ficheiros e tarefas. 

o Actividades TIC R4 o CD 

o CSC 

o CSIEE 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 Bloque 2. Números e álxebra  
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 
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avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B2.1. Recoñecemento de 

números que non poden 

expresarse en forma de 

fracción. Números 

irracionais. 

o B2.2. Representación de 

números na recta real. 

Intervalos. 

 

o B2.1. Coñecer os tipos de números 

e interpretar o significado 

dalgunhas das súas propiedades 

máis características (divisibilidade, 

paridade, infinitude, proximidade, 

etc.). 

o MACB2.1.1. Recoñece os tipos 

de números reais (naturais, 

enteiros, racionais e 

irracionais), indicando o 

criterio seguido, e utilízaos 

para representar e interpretar 

axeitadamente información 

cuantitativa. 

o Recoñece os tipos de 

números reais (naturais, 

enteiros, racionais e 

irracionais), indicando o 

criterio seguido, e utilízaos 

para representar e 

interpretar axeitadamente 

información cuantitativa. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

o MACB2.1.2. Aplica propiedades 

características dos números ao 

utilizalos en contextos de 

resolución de problemas. 

o Aplica propiedades 

características dos 

números ao utilizalos en 

contextos de resolución de 

problemas. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

  

o B2.2. Representación de 

números na recta real. 

Intervalos. 

o B2.3. 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. 

o B2.4. Potencias de 

expoñente enteiro ou 

fraccionario e radicais 

sinxelos. Relación entre 

potencias e radicais. 

o B2.2. 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. 

o MACB2.2.1. Opera con eficacia 

empregando cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou programas 

informáticos, e utilizando a 

notación máis axeitada. 

o Opera con eficacia 

empregando cálculo 

mental, algoritmos de lapis 

e papel, calculadora ou 

programas informáticos, e 

utilizando a notación máis 

axeitada. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT 

 

 

 

X 

  

o MACB2.2.2. Realiza 

estimacións correctamente e 

xulga se os resultados obtidos 

son razoables. 

o Realiza estimacións 

correctamente e xulga se os 

resultados obtidos son 

razoables. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

  

o MACB2.2.3. Establece as 

relacións entre radicais e 

potencias, opera aplicando as 

propiedades necesarias e 

o Establece as relacións 

entre radicais e potencias, 

opera aplicando as 

propiedades necesarias e 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 
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o B2.5. Operacións e 

propiedades das potencias e 

dos radicais. 

o B2.6. Xerarquía de 

operacións. 

o B2.7. Cálculo con 

porcentaxes. Xuro simple e 

composto. 

o B2.8. Logaritmos: definición 

e propiedades. 

o B2.9. Manipulación de 

expresións alxébricas. 

Utilización de igualdades 

notables. 

resolve problemas 

contextualizados. 

resolve problemas 

contextualizados. 

o MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á 

resolución de problemas cotiáns e 

financeiros, e valora o emprego 

de medios tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos o 

requira. 

o Aplica porcentaxes á 

resolución de problemas 

cotiáns e financeiros, e 

valora o emprego de 

medios tecnolóxicos cando 

a complexidade dos datos o 

requira. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT 

 

 

 

 

X 

  

o MACB2.2.5. Calcula logaritmos 

sinxelos a partir da súa 

definición ou mediante a 

aplicación das súas 

propiedades, e resolve 

problemas sinxelos. 

o Calcula logaritmos sinxelos 

a partir da súa definición ou 

mediante a aplicación das 

súas propiedades, e resolve 

problemas sinxelos. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

  

o MACB2.2.6. Compara, ordena, 

clasifica e representa distintos 

tipos de números sobre a recta 

numérica utilizando diversas 

escalas. 

o Compara, ordena, clasifica 

e representa distintos tipos 

de números sobre a recta 

numérica utilizando 

diversas escalas. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

  

o MACB2.2.7. Resolve problemas 

que requiran propiedades e 

conceptos específicos dos 

números. 

o Resolve problemas que 

requiran propiedades e 

conceptos específicos dos 

números. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT 

 

 

 

X 

  

o B2.10. Polinomios. Raíces e 

factorización. 

o B2.11. Ecuacións de grao 

o B2.3. Construír e interpretar 

expresións alxébricas, utilizando 

con destreza a linguaxe alxébrica, 

o MACB2.3.1. Exprésase con 

eficacia facendo uso da linguaxe 

alxébrica. 

o Exprésase con eficacia 

facendo uso da linguaxe 

alxébrica. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

X 
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T1 T2 T3 

superior a dous. 

o B2.12. Fraccións alxébricas. 

Simplificación e operacións. 

as súas operacións e as súas 

propiedades. 

o MACB2.3.2. Obtén as raíces 

dun polinomio e factorízao 

utilizando a regra de Ruffini, ou 

outro método máis axeitado. 

o Obtén as raíces dun 

polinomio e factorízao 

utilizando a regra de Ruffini, 

ou outro método máis 

axeitado. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

  

o MACB2.3.3. Realiza operacións 

con polinomios, igualdades 

notables e fraccións alxébricas 

sinxelas. 

o Realiza operacións con 

polinomios, igualdades 

notables e fraccións 

alxébricas sinxelas. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

  

o MACB2.3.4. Fai uso da 

descomposición factorial para 

a resolución de ecuacións de 

grao superior a dous. 

o Fai uso da descomposición 

factorial para a resolución 

de ecuacións de grao 

superior a dous. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT  

 

X 

  

o B2.13. Resolución de 

problemas cotiáns e doutras 

áreas de coñecemento 

mediante ecuacións e 

sistemas. 

o B2.14. Inecuacións de 

primeiro e segundo grao. 

Interpretación gráfica. 

Resolución de problemas. 

o B2.4. Representar e analizar 

situacións e relacións matemáticas 

utilizando inecuacións, ecuacións 

e sistemas para resolver 

problemas matemáticos e de 

contextos reais. 

o MACB2.4.1. Formula 

alxebricamente as restricións 

indicadas nunha situación da vida 

real, estúdao e resolve, mediante 

inecuacións, ecuacións ou 

sistemas, e interpreta os 

resultados obtidos. 

o Formula alxebricamente as 

restricións indicadas nunha 

situación da vida real, 

estúdao e resolve, 

mediante inecuacións, 

ecuacións ou sistemas, e 

interpreta os resultados 

obtidos. 

o Probas escritas R6 

 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 Bloque 3. Xeometría  

o B3.1. Medidas de ángulos no 

sistema sesaxesimal e en 

radiáns. 

o B3.2. Razóns 

trigonométricas. Relacións 

o B3.1. Utilizar as unidades 

angulares dos sistemas métrico 

sesaxesimal e internacional, así 

como as relacións e as razóns da 

trigonometría elemental, para 

o MACB3.1.1. Utiliza conceptos e 

relacións da trigonometría 

básica para resolver problemas 

empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso, 

o Utiliza conceptos e 

relacións da trigonometría 

básica para resolver 

problemas empregando 

medios tecnolóxicos, de ser 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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entre elas. Relacións 

métricas nos triángulos. 

 

resolver problemas 

trigonométricos en contextos reais. 

para realizar os cálculos. preciso, para realizar os 

cálculos. 

 

o B3.3. Aplicación dos 

coñecementos xeométricos 

á resolución de problemas 

métricos no mundo físico: 

medida de lonxitudes, áreas 

e volumes. 

o B3.2. Razóns 

trigonométricas. Relacións 

entre elas. Relacións 

métricas nos triángulos. 

o B3.2. 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. 

o MACB3.2.1. Utiliza as 

ferramentas tecnolóxicas, as 

estratexias e as fórmulas 

apropiadas para calcular ángulos, 

lonxitudes, áreas e volumes de 

corpos e figuras xeométricas. 

o Utiliza as ferramentas 

tecnolóxicas, as estratexias 

e as fórmulas apropiadas 

para calcular ángulos, 

lonxitudes, áreas e volumes 

de corpos e figuras 

xeométricas. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

o CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MACB3.2.2. Resolve triángulos 

utilizando as razóns 

trigonométricas e as súas 

relacións. 

o Resolve triángulos 

utilizando as razóns 

trigonométricas e as súas 

relacións. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MACB3.2.3. 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. 

o 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. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o B3.4. Iniciación á xeometría 

analítica no plano: 

coordenadas. Vectores. 

o B3.3. Coñecer e utilizar os 

conceptos e os procedementos 

básicos da xeometría analítica 

o MACB3.3.1. Establece 

correspondencias analíticas 

entre as coordenadas de 

o Establece 

correspondencias 

analíticas entre as 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

X 
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

Ecuacións da recta. 

Paralelismo; 

perpendicularidade. 

o B3.5. Semellanza. Figuras 

semellantes. Razón entre 

lonxitudes, áreas e volumes 

de corpos semellantes. 

o B3.6. Aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 

plana para representar, describir e 

analizar formas e configuracións 

xeométricas sinxelas. 

puntos e vectores. coordenadas de puntos e 

vectores. 

o MACB3.3.2. Calcula a distancia 

entre dous puntos e o módulo 

dun vector. 

o Calcula a distancia entre 

dous puntos e o módulo dun 

vector. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

X 

 

o MACB3.3.3. Coñece o 

significado de pendente dunha 

recta e diferentes formas de 

calculala. 

o Coñece o significado de 

pendente dunha recta e 

diferentes formas de 

calculala. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

X 

 

o MACB3.3.4. Calcula a ecuación 

dunha recta de varias formas, 

en función dos datos 

coñecidos 

o Calcula a ecuación dunha 

recta de varias formas, en 

función dos datos 

coñecidos 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

X 

 

o MACB3.3.5. Recoñece distintas 

expresións da ecuación dunha 

recta e utilízaas no estudo 

analítico das condicións de 

incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade. 

o Recoñece distintas 

expresións da ecuación 

dunha recta e utilízaas no 

estudo analítico das 

condicións de incidencia, 

paralelismo e 

perpendicularidade. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

X 

 

o MACB3.3.6. Utiliza recursos 

tecnolóxicos interactivos para 

crear figuras xeométricas e 

observar as súas propiedades e 

as súas características. 

o Utiliza recursos 

tecnolóxicos interactivos 

para crear figuras 

xeométricas e observar as 

súas propiedades e as súas 

características. 

o Actividades TIC R4 o CMCCT 

o CD 

 

 

           

 

 

X 

 

 Bloque 4. Funcións  
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B4.1. Interpretación dun 

fenómeno descrito mediante 

un enunciado, unha táboa, 

unha gráfica ou unha 

expresión analítica. Análise 

de resultados. 

o B4.2. Funcións elementais 

(lineal, cuadrática, 

proporcionalidade inversa, 

exponencial e logarítmica, e 

definidas en anacos): 

características e 

parámetros. 

o B4.3. Taxa de variación 

media como medida da 

variación dunha función nun 

intervalo. 

o B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para a 

construción e a 

interpretación de gráficas. 

o B4.1. 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 

estudo dos coeficientes da 

expresión alxébrica. 

o MACB4.1.1. Identifica e explica 

relacións entre magnitudes que 

poden ser descritas mediante 

unha relación funcional, e asocia 

as gráficas coas súas 

correspondentes expresións 

alxébricas. 

o Identifica e explica relacións 

entre magnitudes que 

poden ser descritas 

mediante unha relación 

funcional, e asocia as 

gráficas coas súas 

correspondentes 

expresións alxébricas. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

X 

 

o MACB4.1.2. 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. 

o 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. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

X 

 

o MACB4.1.3. Identifica, estima ou 

calcula parámetros 

característicos de funcións 

elementais. 

o Identifica, estima ou calcula 

parámetros característicos 

de funcións elementais. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB4.1.4. Expresa 

razoadamente conclusións 

sobre un fenómeno a partir do 

comportamento dunha gráfica 

ou dos valores dunha táboa. 

o Expresa razoadamente 

conclusións sobre un 

fenómeno a partir do 

comportamento dunha 

gráfica ou dos valores 

dunha táboa. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

X 
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o MACB4.1.5. Analiza o 

crecemento ou decrecemento 

dunha función mediante a taxa 

de variación media calculada a 

partir da expresión alxébrica, 

unha táboa de valores ou da 

propia gráfica. 

o Analiza o crecemento ou 

decrecemento dunha 

función mediante a taxa de 

variación media calculada a 

partir da expresión 

alxébrica, unha táboa de 

valores ou da propia 

gráfica. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB4.1.6. Interpreta 

situacións reais que responden 

a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade inversa, 

definidas a anacos e 

exponenciais e logarítmicas. 

o Interpreta situacións reais 

que responden a funcións 

sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade inversa, 

definidas a anacos e 

exponenciais e 

logarítmicas. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

 

X 

o B4.3. Recoñecemento 

doutros modelos funcionais: 

aplicacións a contextos e 

situacións reais. 

o B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para a 

construción e interpretación 

de gráficas. 

o B4.2. 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. 

o MACB4.2.1. Interpreta 

criticamente datos de táboas e 

gráficos sobre diversas situacións 

reais. 

o Interpreta criticamente 

datos de táboas e gráficos 

sobre diversas situacións 

reais. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB4.2.2. Representa datos 

mediante táboas e gráficos 

utilizando eixes e unidades 

axeitadas. 

o Representa datos mediante 

táboas e gráficos utilizando 

eixes e unidades axeitadas. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB4.2.3. Describe as 

características máis 

importantes que se extraen 

dunha gráfica sinalando os 

o Describe as características 

máis importantes que se 

extraen dunha gráfica 

sinalando os valores 

o Probas escritas R6 o CMCCT 
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

valores puntuais ou intervalos 

da variable que as determinan 

utilizando tanto lapis e papel 

como medios tecnolóxicos. 

puntuais ou intervalos da 

variable que as determinan 

utilizando tanto lapis e 

papel como medios 

tecnolóxicos. 

X 

o MACB4.2.4. Relaciona distintas 

táboas de valores, e as súas 

gráficas correspondentes. 

o Relaciona distintas táboas 

de valores, e as súas 

gráficas correspondentes. 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

X 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

o B5.1. Introdución á 

combinatoria: combinacións, 

variacións e permutacións. 

o B5.2. Cálculo de 

probabilidades mediante a 

regra de Laplace e outras 

técnicas de reconto. 

o B5.1. Resolver situacións e 

problemas da vida cotiá aplicando 

os conceptos do cálculo de 

probabilidades e técnicas de 

reconto axeitadas. 

o MACB5.1.1. Aplica en problemas 

contextualizados os conceptos de 

variación, permutación e 

combinación. 

o Aplica en problemas 

contextualizados os 

conceptos de variación, 

permutación e 

combinación. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

X 

o MACB5.1.2. Identifica e describe 

situacións e fenómenos de 

carácter aleatorio, utilizando a 

terminoloxía axeitada para 

describir sucesos. 

o Identifica e describe 

situacións e fenómenos de 

carácter aleatorio, 

utilizando a terminoloxía 

axeitada para describir 

sucesos. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB5.1.3. Aplica técnicas de 

cálculo de probabilidades na 

resolución de situacións e 

problemas da vida cotiá. 

o Aplica técnicas de cálculo 

de probabilidades na 

resolución de situacións e 

problemas da vida cotiá. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB5.1.4. Formula e comproba 

conxecturas sobre os resultados 

de experimentos aleatorios e 

o Formula e comproba 

conxecturas sobre os 

resultados de experimentos 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

X 
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

simulacións. aleatorios e simulacións. 

o MACB5.1.6. Interpreta un 

estudo estatístico a partir de 

situacións concretas próximas. 

o Interpreta un estudo 

estatístico a partir de 

situacións concretas 

próximas. 

o Probas escritas R6 o CCEC 

 

 

 

           

 

 

 

 

X 

o B5.2. Cálculo de 

probabilidades mediante a 

regra de Laplace e outras 

técnicas de reconto. 

o B5.3. Probabilidade simple e 

composta. Sucesos 

dependentes e 

independentes. 

o B5.4. Experiencias 

aleatorias compostas. 

Utilización de táboas de 

continxencia e diagramas de 

árbore para a asignación de 

probabilidades. 

o B5.5. Probabilidade 

condicionada. 

o B5.2. Calcular probabilidades 

simples ou compostas aplicando a 

regra de Laplace, os diagramas de 

árbore, as táboas de continxencia 

ou outras técnicas combinatorias. 

o MACB5.2.1. Aplica a regra de 

Laplace e utiliza estratexias de 

reconto sinxelas e técnicas 

combinatorias. 

o Aplica a regra de Laplace e 

utiliza estratexias de 

reconto sinxelas e técnicas 

combinatorias. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

X 

o MACB5.2.2. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

compostos sinxelos utilizando, 

especialmente, os diagramas de 

árbore ou as táboas de 

continxencia. 

o Calcula a probabilidade de 

sucesos compostos 

sinxelos utilizando, 

especialmente, os 

diagramas de árbore ou as 

táboas de continxencia. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB5.2.3. Resolve problemas 

sinxelos asociados á 

probabilidade condicionada. 

o Resolve problemas 

sinxelos asociados á 

probabilidade 

condicionada. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

X 

o MACB5.2.4. Analiza 

matematicamente algún xogo de 

azar sinxelo, comprendendo as 

súas regras e calculando as 

probabilidades adecuadas. 

o Analiza matematicamente 

algún xogo de azar sinxelo, 

comprendendo as súas 

regras e calculando as 

probabilidades adecuadas. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB5.3.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir, cuantificar e analizar 

o Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, 

cuantificar e analizar 

o Probas escritas R6 o CCL  

 

           

 

 

 

 

 

X 



95 
 

 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

situacións relacionadas co azar. situacións relacionadas co 

azar. 

o B5.6. Utilización do 

vocabulario adecuado para 

describir e cuantificar 

situacións relacionadas co 

azar e a estatística. 

o B5.3. 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.). 

o MACB5.4.1. Interpreta 

criticamente datos de táboas e 

gráficos estatísticos. 

o Interpreta criticamente 

datos de táboas e gráficos 

estatísticos. 

o Probas escritas R6 o CSIEE  

 

           

 

 

 

 

 

 

X 

o B5.7. Identificación das 

fases e as tarefas dun 

estudo estatístico. 

o B5.8. 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. 

o B5.9. Medidas de 

centralización e dispersión: 

interpretación, análise e 

utilización. 

o B5.10. Comparación de 

distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de 

posición e dispersión. 

o B5.11. Construción e 

interpretación de diagramas 

o B5.4. 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. 

o  MACB5.4.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento 

de datos e gráficas estatísticas, 

para extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para o tratamento de datos 

e gráficas estatísticas, para 

extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

X 

o MACB5.4.3. Calcula e interpreta 

os parámetros estatísticos 

dunha distribución de datos 

utilizando os medios máis 

axeitados (lapis e papel, 

calculadora ou computador). 

o Calcula e interpreta os 

parámetros estatísticos 

dunha distribución de datos 

utilizando os medios máis 

axeitados (lapis e papel, 

calculadora ou 

computador). 

o Probas escritas R6 o CMCCT 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB5.4.4. Selecciona unha 

mostra aleatoria e valora a 

representatividade de mostras 

pequenas. 

o Selecciona unha mostra 

aleatoria e valora a 

representatividade de 

mostras pequenas. 

o Probas escritas R6 o CMCCT  

 

           

 

 

 

 

 

X 

o MACB5.4.5. Representa o Representa diagramas de o Probas escritas R6 o CMCCT    
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 Mat. Académicas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

de dispersión. Introdución á 

correlación. 

o B5.12. Aplicacións 

informáticas que faciliten o 

tratamento de datos 

estatísticos. 

diagramas de dispersión e 

interpreta a relación entre as 

variables. 

dispersión e interpreta a 

relación entre as variables. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

    4.4 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 

 

A materia de Matema ticas contribu e especialmente ao desenvolvemento da competencia clave matema tica e en ciencia e tecnoloxí a, 

recon ecida pola Unio n Europea. Esta competencia consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacio ns da 

vida cotia , doutras ciencias e das propias matema ticas. En concreto, abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e 

razoar de xeito matema tico; formular e resolver problemas; representar entidades matema ticas; utilizar os sí mbolos matema ticos; 

comunicarse coas matema ticas e sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolo xicas. Por outra banda, o pensamento matema tico 
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axuda a  adquisicio n do resto de competencias e contribu e a  formacio n intelectual do alumnado, o que permitira  que se desenvolva 

mellor tanto no a mbito persoal como no social. 

A resolucio n de problemas e os proxectos de investigacio n constitu en os eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das 

Matema ticas. Unha das capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade matema tica e  a habilidade de formular, propor, 

interpretar e resolver problemas, xa que lles permite a s persoas o emprego dos procesos cognitivos para abordaren e resolveren 

situacio ns interdisciplinares en contextos reais, o que resulta de ma ximo interese para o desenvolvemento da creatividade e o 

pensamento lo xico. Neste proceso de resolucio n e investigacio n esta n involucradas moitas outras competencias, ademais da 

matema tica, como e  o caso da comunicacio n lingu í stica, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados 

obtidos; o sentido de iniciativa e espí rito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisio n e modificacio n continua, na 

medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a informacio n e, de ser o caso, servir 

de apoio a  resolucio n do problema e a  comprobacio n da solucio n; a competencia de aprender a aprender, ao proporcionar estratexias 

de planificacio n e ana lise que axudan na resolucio n de problemas, así  como actitudes de curiosidade e ha bitos de formularse 

preguntas; a competencia social e cí vica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes solucio ns; e a competencia en conciencia e 

expresio ns culturais, debido a  necesidade de con ecer, comprender, apreciar e valorar diferentes manifestacio ns culturais 

relacionadas co con ecemento matema tico e cientí fico. 

 

O alumnado que curse esta materia afondara  no desenvolvemento das habilidades de pensamento matema tico; concretamente na 

capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar matematicamente diversos feno menos e problemas en distintos 

contextos, así  como de proporcionar solucio ns pra cticas a estes. Tame n debe valorar as posibilidades de aplicacio n pra ctica do 

con ecemento matema tico tanto para o enriquecemento persoal como para a valoracio n do seu papel no progreso da humanidade. 

 

Matema ticas Orientadas a s Ensinanzas Aplicadas parte do currí culo de Matema ticas de primeiro e de segundo de ESO, e da lle a  

materia un enfoque eminentemente pra ctico dirixido a proporcionar recursos e competencias que permitan ao alumnado continuar 

estudos de formacio n profesional. 
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E  importante que no desenvolvemento do currí culo desta materia os con ecementos, as competencias e os valores estean integrados, 

polo que os esta ndares de aprendizaxe se formularon tendo en conta a imprescindible relacio n entre os referidos elementos. Todo 

iso xustifica que se organice en torno aos seguintes bloques para os cursos de terceiro e cuarto de ESO, fortalecendo tanto os aspectos 

teo ricos como as aplicacio ns pra cticas en contextos reais: "Procesos, me todos e actitudes en matema ticas", "Nu meros e a lxebra", 

"Xeometrí a", "Funcio ns" e "Estatí stica e probabilidade". 

 

 
O bloque de "Procesos, me todos e actitudes en matema ticas" e  comu n para toda a ESO e debe desenvolverse de xeito transversal e 

simultaneamente ao resto de bloques, constituí ndo o fí o condutor da materia. Articu lase sobre procesos ba sicos e imprescindibles 

no quefacer matema tico: resolucio n de problemas, proxectos de investigacio n matema tica para realizar de xeito individual ou en 

grupo, matematizacio n e modelizacio n, actitudes adecuadas para desenvolver o traballo cientí fico e utilizacio n de medios 

tecnolo xicos. Incorporouse a este bloque a maiorí a das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a su a adquisicio n 

e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 

              4.4.1. Terceiro da ESO 

 Mat. Aplicadas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

o B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

o B1.1. Expresar 

verbalmente e de xeito 

razoado o proceso seguido 

na resolución dun 

problema. 

o MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, 

de xeito razoado, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

É capaz de expresar e razoar con 

precisión e rigor os procesos de 

resolución 

o Observación na aula 

o R1 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, numérica, 

o B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias 

de resolución de 

o MAPB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións 

Analiza e comprende o 

enunciado 

o Probas escritas 

o R6 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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 Mat. Aplicadas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto exhaustivo, 

comezo por casos particulares 

sinxelos, procura de regularidades e 

leis, etc. 

o B1.3. Reflexión sobre os resultados: 

revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións no 

contexto da situación, procura 

doutras formas de resolución, etc. 

problemas, realizando os 

cálculos necesarios e 

comprobando as solucións 

obtidas. 

entre os datos, e contexto do 

problema). 

o MAPB1.2.2. Valora a 

información dun enunciado e 

relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

Valora a información e relaciónaa 

correctamente 

o Probas escritas 

o R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.2.3. Realiza estimacións 

e elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a 

súa utilidade e a súa eficacia. 

Realiza estimacións e 

conxecturas de forma correcta 

o Probas escritas 

o R1 R6 

 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.2.4. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o 

proceso de resolución de 

problemas. 

Utiliza as estratexias adecuadas 

e reflexiona de forma correcta 

o Probas escritas 

o R1 R5 R6 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.2. 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. 

o B1.4. Formulación de proxectos e 

investigacións matemáticas 

escolares, en contextos numéricos, 

o B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para 

atopar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a 

súa utilidade para facer 

predicións. 

o MAPB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas 

en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

Identifica de forma aceptable 

patróns e regularidades 

o Transversal 

o R5 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas para 

realizar simulacións e predicións 

sobre os resultados esperables, e 

valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

Realiza estimacións de forma 

correcta 

o Transversal 

o R5 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Mat. Aplicadas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

xeométricos, funcionais, estatísticos 

e probabilísticos, de xeito individual 

e en equipo. Elaboración e 

presentación dos informes 

correspondentes. 

o B1.3. Reflexión sobre os resultados: 

revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións no 

contexto da situación, procura 

doutras formas de resolución, etc. 

o B1.4. Afondar en problemas 

resoltos formulando 

pequenas variacións nos 

datos, outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

o MAPB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de resolvelos, 

revisando o proceso de 

resolución e os pasos e as ideas 

importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

procurando outras formas de 

resolución. 

Afonda nos problemas de 

maneira reflexiva en case todos 

os casos. 

o Probas escritas 

o R5 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.4.2. Formúlase novos 

problemas, a partir de un resolto, 

variando os datos, propondo 

novas preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, 

formulando casos particulares ou 

máis xerais de interese, e 

establecendo conexións entre o 

problema e a realidade. 

Formula novos problemas e 

establece conexións ca realidade 

o Observación na aula 

o R1 R5 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o B1.4. 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. 

o B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

os resultados e as 

conclusións obtidas nos 

procesos de investigación. 

o MAPB1.5.1. Expón e argumenta 

o proceso seguido ademais das 

conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes: alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-probabilística. 

Expón e argumenta utilizando a 

linguaxe correcta 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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 Mat. Aplicadas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da 

identificación de situacións 

problemáticas da realidade. 

o MAPB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter 

problemas de interese. 

Identifica de forma aceptable  

situacións problemáticas 

o Observación na aula 

o R1 R5 

o CMCCT 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.6.2. Establece 

conexións entre un problema do 

mundo real e o mundo 

matemático, identificando o 

problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen nel 

e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

Establece correctamente ditas 

conexións en case todas as 

actividades propostas para tal fin 

o Observación na aula 

o R! R5 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.6.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos matemáticos 

sinxelos que permitan a 

resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

Usa e elabora con dificultades 

modelos matemáticos 

o Observación na aul 

e Proba escrita 

o R1 R2 R6 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

Interpreta a solución no contexto 

real 

o Observación na aula 

o R1 R5 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.6.5. Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, para 

valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a súa 

eficacia. 

Realiza simulacións ou 

predicións e propón melloras en 

case todos os casos propostos 

 

o Observación na 

aula 

o R1 R5 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Mat. Aplicadas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.7. Valorar a 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións dos 

modelos utilizados ou 

construídos. 

o MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o 

proceso, obtén conclusións sobre 

el e os seus resultados, valorando 

outras opinións. 

Reflexiona e ten en conta outras 

opinións 

o Observación na aula 

o R1 R5 

o CMCCT 

o CAA 

o CSC 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.8. Desenvolver e cultivar 

as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer 

matemático. 

o MAPB1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

Desenvolve actitudes axeitadas 

en case todos os casos 

o Observación na aula 

o R1 R5 

o CMCCT 

o CSIEE 

o CSC 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e problemas 

coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

Formula e estuda novos retos de 

vez en cando 

o Transversal 

o R1 R5 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e 

adopta a actitude axeitada para 

cada caso. 

Distingue entre problemas e 

exercicios e afróntaos de forma 

correcta 

o Transversal 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes 

de curiosidade e indagación, xunto 

con hábitos de formular e 

formularse preguntas, e procurar 

respostas axeitadas, tanto no 

estudo dos conceptos como na 

Formula e estuda novos retos de 

vez en cando 

o Transversal 

o R1 R5 

o CMCCT 

o CAA 

o CCEC 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Mat. Aplicadas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

resolución de problemas. 

o MAPB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. 

Traballa de forma correcta en 

grupos en clase 

o Traballo en grupo 

o R3 

o CSIEE 

o CSC 

 

X 

 

X 

 

X 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

o B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

o MAPB1.9.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación e 

de matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza 

e utilidade. 

Toma decisións e reflexiona 

sobre estas en case todas as 

actividades presentadas para tal 

fin 

o Transversal 

o R1 R5 

 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

o B1.10. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas e 

aprender diso para 

situacións similares futuras. 

o MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das ideas 

clave, e aprende para situacións 

futuras similares. 

Reflexiona e valora a sinxeleza 

das ideas clave e aplícao a outras 

situacións 

o Transversal 

o R1 R5 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

o B1.11. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións 

gráficas, recreando 

o MAPB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a dificultade 

destes impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

Selecciona e utiliza medios 

tecnolóxicos de forma correcta 

o Observación na aula 

o R4 

o CMCCT 

o CD 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Mat. Aplicadas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

o Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais, e 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

o Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

o Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e 

os resultados obtidos. 

o Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións diversas 

que axuden á comprensión 

de conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

o MAPB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de 

funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

Utiliza os medios tecnolóxicos 

adecuados e extrae información 

útil 

o Observación na aula 

o R4 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, 

mediante a utilización de 

medios tecnolóxicos. 

Deseña de forma correcta 

representacións gráficas na 

maioría das actividades 

propostas para tal fin 

o Observación na aula 

o R4 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar 

e comprender propiedades 

xeométricas. 

Usa as ferramentas tecnolóxicas 

para recrear obxectos e 

reflexiona sobre o obtido 

o Observación na aula 

o R4 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento 

de datos e gráficas estatísticas, 

extraer información e elaborar 

conclusións. 

Usa correctamente os medios 

tecnolóxicos e extrae información 

adecuada 

o Observación na aula 

o R4 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da información 

e da comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, 

o MAPB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais propios (de 

texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

Elabora e comparte documentos 

dixitais baseados nun proceso 

adecuado de procura, análise e 

selección de información 

o Observación na aula 

o R4 

o CCL 

o CD 
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 Mat. Aplicadas 3º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

o Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais, e 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

o Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

o Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e 

os resultados obtidos. 

o Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

procurando, analizando e 

seleccionando información 

salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes e 

compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

procura, análise e selección de 

información salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

X X X 

o MAPB1.12.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición 

oral dos contidos traballados na 

aula. 

Apóiase nos recursos creados en 

case todas as exposicións 

o Observación na aula 

o  R1 R4 

o CCL  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.12.3. Usa axeitadamente 

os medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información das 

actividades, analizando puntos 

fortes e débiles do seu proceso 

educativo e establecendo 

pautas de mellora. 

Realiza unha análise aceptable 

do seu proceso de aprendizaxe 

pero non establece pautas de 

mellora 

o Observación na aula 

o R5 

 

 

o CD 

o CAA 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAPB1.12.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas para 

compartir ideas e tarefas. 

Comparte de forma aceptable 

ideas e tarefas 

 

o Observación na 

aula 

o R5 

o CD 

o CSC 

o CSIEE 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 Bloque 2. Números e álxebra  

o B2.1. Potencias de números naturais 

con expoñente enteiro. Significado e 

uso. Potencias de base 10. 

Aplicación para a expresión de 

números moi pequenos. Operacións 

o B2.1. Utilizar as 

propiedades dos números 

racionais e decimais para 

operar con eles, utilizando a 

forma de cálculo e notación 

o MAPB2.1.1. Aplica as 

propiedades das potencias para 

simplificar fraccións cuxos 

numeradores e denominadores 

son produtos de potencias. 

Resolve as actividades de forma 

correcta en case todos os casos. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

X 
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con números expresados en 

notación científica. Aplicación a 

problemas extraídos do ámbito 

social e físico. 

o B2.2. Xerarquía de operacións. 

o B2.3. Números decimais e racionais. 

Transformación de fraccións en 

decimais e viceversa. Números 

decimais exactos e periódicos. 

o B2.4. Operacións con fraccións e 

decimais. Cálculo aproximado e 

redondeo. Erro cometido. 

o B2.5. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado e para o 

cálculo con calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

adecuada, para resolver 

problemas, e presentando 

os resultados coa precisión 

requirida. 

o MAPB2.1.2. Distingue, ao achar 

o decimal equivalente a unha 

fracción, entre decimais finitos 

e decimais infinitos periódicos, 

e indica, nese caso, o grupo de 

decimais que se repiten ou 

forman período. 

 

Distingue os distintos tipos de 

decimais e pasa de decimal a 

fracción e viceversa en todos os 

casos 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

X 

  

o MAPB2.1.3. Expresa certos 

números moi grandes e moi 

pequenos en notación 

científica, opera con eles, con e 

sen calculadora, e utilízaos en 

problemas contextualizados. 

Utiliza a notación científica 

correctamente e aplícaa en 

problemas. Opera en notación 

científica 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

X 

  

o MAPB2.1.4. Distingue e 

emprega técnicas adecuadas 

para realizar aproximacións por 

defecto e por exceso dun 

número en problemas 

contextualizados, e xustifica os 

seus procedementos. 

Emprega as técnicas axeitadas 

pero non xustifica os 

procedementos. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

X 

  

o MAPB2.1.5. Aplica 

axeitadamente técnicas de 

truncamento e redondeo en 

problemas contextualizados, 

recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso para 

determinar o procedemento 

máis axeitado. 

Identifica o procedemento máis 

axeitado e aplica as técnicas de 

forma correcta 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

X 
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o MAPB2.1.6. Expresa o resultado 

dun problema, utilizando a 

unidade de medida adecuada, 

en forma de número decimal, 

redondeándoo se é necesario 

coa marxe de erro ou precisión 

requiridas, de acordo coa 

natureza dos datos. 

Expresa o resultado na unidade 

de medida axeitada 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

X 

  

o MAPB2.1.7. Calcula o valor de 

expresións numéricas de 

números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as 

potencias de números naturais 

e expoñente enteiro, aplicando 

correctamente a xerarquía das 

operacións. 

Resolve exercicios e problemas 

con naturais, enteiros, fraccións, 

decimais , potencias e utiliza a 

prioridade de operacións. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

  

o MAPB2.1.8. Emprega números 

racionais e decimais para 

resolver problemas da vida 

cotiá, e analiza a coherencia da 

solución. 

Comprende os problemas e os 

resolve operando decimais e 

fraccións 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

X 

  

o B2.6. Investigación de 

regularidades, relacións e 

propiedades que aparecen en 

conxuntos de números. Expresión 

usando linguaxe alxébrica. 

o B2.7. Sucesións numéricas. 

o B2.2. Obter e manipular 

expresións simbólicas que 

describan sucesións 

numéricas, observando 

regularidades en casos 

sinxelos que inclúan 

o MAPB2.2.1. Calcula termos dunha 

sucesión numérica recorrente 

usando a lei de formación a partir 

de termos anteriores. 

Calcula terminos de unha 

sucesión a partir do termo xeral 

ou por recurrencias. 

Comproba se un elemento 

pertence á sucesión 

o Probas escritas 

o R2  R6 

o CMCCT  

 

 

X 
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Sucesións recorrentes. Progresións 

aritméticas e xeométricas. 

patróns recursivos. o MAPB2.2.2. Obtén unha lei de 

formación ou fórmula para o termo 

xeral dunha sucesión sinxela de 

números enteiros ou fraccionarios. 

Obtén o termo xeral a partir de 

distintos datos da sucesión 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

X 

  

o MAPB2.2.3. Valora e identifica a 

presenza recorrente das 

sucesións na natureza e resolve 

problemas asociados a estas. 

Resolve problemas aplicando 

sucesións. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

X 

  

o B2.8. Transformación de expresión 

alxébricas cunha indeterminada. 

Igualdades notables. Operacións 

elementais con polinomios. 

o B2.3. Utilizar a linguaxe 

alxébrica para expresar 

unha propiedade ou 

relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a 

información relevante e 

transformándoa. 

o MAPB2.3.1. Suma, resta e 

multiplica polinomios, expresa 

o resultado en forma de 

polinomio ordenado e aplícao a 

exemplos da vida cotiá. 

Suma, resta, multiplica e divide 

polinomios. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT   

 

X 

 

o MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as 

identidades notables 

correspondentes ao cadrado 

dun binomio e unha suma por 

diferenza, e aplícaas nun 

contexto adecuado. 

Coñece e utiliza correctamente 

as  identidades notables 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

 

o B2.9. Ecuacións de segundo grao 

cunha incógnita. Resolución por 

distintos métodos. 

o B2.10. Sistemas lineais de dúas 

ecuacións con dúas incógnitas. 

Resolución. 

o B2.11. Resolución de problemas 

mediante a utilización de ecuacións 

e sistemas. 

o B2.4. Resolver problemas 

da vida cotiá nos que se 

precise a formulación e a 

resolución de ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e 

sistemas lineais de dúas 

ecuacións con dúas 

incógnitas, aplicando 

técnicas de manipulación 

alxébricas, gráficas ou 

o MAPB2.4.1. Resolve ecuacións 

de segundo grao completas e 

incompletas mediante 

procedementos alxébricos e 

gráficos. 

Resolve analítica e gráficamente 

ecuacións de primeiro e segundo 

grado 

o Probas escritas 

o R1 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB2.4.2. Resolve sistemas 

de dúas ecuacións lineais con 

dúas incógnitas mediante 

procedementos alxébricos ou 

gráficos. 

Resolve sistemas por igualación 

sustitución e reducción 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 
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recursos tecnolóxicos, e 

valorar e contrastar os 

resultados obtidos. 

Resolve sistemas de ecuacións 

gráficamente. 

o MAPB2.4.3. Formula 

alxebricamente unha situación 

da vida cotiá mediante 

ecuacións de primeiro e 

segundo grao, e sistemas 

lineais de dúas ecuacións con 

dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta criticamente o 

resultado obtido. 

Transcribe a linguaxe alxébrico 

problemas da realidade e os 

resolve interpretando o seu 

resultado 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 Bloque 3. Xeometría  

o B3.1. Xeometría do plano: mediatriz 

dun segmento e bisectriz dun 

ángulo; ángulos e as súas relacións; 

perímetros e áreas de polígonos; 

lonxitude e área de figuras 

circulares. Propiedades. 

o B3.2. Xeometría do espazo: áreas e 

volumes. 

o B3.5. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para estudar 

formas, configuracións e relacións 

xeométricas. 

o B3.1. Recoñecer e describir 

os elementos e as 

propiedades características 

das figuras planas, os 

corpos xeométricos 

elementais e as súas 

configuracións 

xeométricas. 

o MAPB3.1.1. Coñece as 

propiedades dos puntos da 

mediatriz dun segmento e da 

bisectriz dun ángulo. 

Calcula mediatriz e bisectriz o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB3.1.2. Utiliza as 

propiedades da mediatriz e a 

bisectriz para resolver 

problemas xeométricos 

sinxelos. 

Resolve roblemas xeométricos 

coa mediatriz e a bisectriz 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB3.1.3. Manexa as 

relacións entre ángulos 

definidos por rectas que se 

cortan ou por paralelas cortadas 

por unha secante, e resolve 

problemas xeométricos 

sinxelos nos que interveñen 

Recoñece relacións entre 

ángulos a partir dos lados que os 

forman 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 
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ángulos. 

o MAPB3.1.4. Calcula o perímetro 

de polígonos, a lonxitude de 

circunferencias e a área de 

polígonos e de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados, aplicando 

fórmulas e técnicas adecuadas. 

Callcula áreas e perímetros de 

figuras planas. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB3.1.5. Calcula áreas e 

volumes de poliedros regulares 

e corpos de revolución en 

problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas 

adecuadas. 

Calcula areas e volúmenes de 

revolución 

o Probas escritas 

o R2  R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

o B3.3. Teorema de Tales. División dun 

segmento en partes proporcionais. 

Aplicación á resolución de 

problemas. 

o B3.2. Utilizar o teorema de 

Tales e as fórmulas usuais 

para realizar medidas 

indirectas de elementos 

inaccesibles e para obter 

medidas de lonxitudes, de 

exemplos tomados da vida 

real, de representacións 

artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da 

resolución de problemas 

xeométricos. 

o MAPB3.2.1. Divide un segmento 

en partes proporcionais a 

outros dados e establece 

relacións de proporcionalidade 

entre os elementos homólogos 

de dous polígonos semellantes. 

Recoñece e aplica a razón de 

semellanza 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB3.2.2. Recoñece 

triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, utiliza 

o teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de lonxitudes. 

Recoñece triángulos semellantes 

e utiliza correctamente o teorema 

de Tales 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 
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o B3.3. Teorema de Tales. División dun 

segmento en partes proporcionais. 

Aplicación á resolución de 

problemas. 

o B3.3. Calcular (ampliación 

ou redución) as dimensións 

reais de figuras dadas en 

mapas ou planos, 

coñecendo a escala. 

o MAPB3.3.1. Calcula dimensións 

reais de medidas de lonxitudes 

en situacións de semellanza 

(planos, mapas, fotos aéreas, 

etc.). 

Pasa das medidas da 

representación no plano ás 

medidas reais e viceversa 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

o B3.4. Translacións, xiros e simetrías 

no plano. 

o B3.5. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para estudar 

formas, configuracións e relacións 

xeométricas. 

o B3.4. Recoñecer as 

transformacións que levan 

dunha figura a outra 

mediante movemento no 

plano, aplicar os referidos 

movementos e analizar 

deseños cotiáns, obras de 

arte e configuracións 

presentes na natureza. 

o MAPB3.4.1. Identifica os 

elementos máis característicos 

dos movementos no plano 

presentes na natureza, en 

deseños cotiáns ou obras de arte. 

Identifica  movimentos no plano o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT 

o CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB3.4.2. Xera creacións 

propias mediante a composición 

de movementos, empregando 

ferramentas tecnolóxicas cando 

sexa necesario. 

Utilliza Geogebra para reproducir 

movimentos 

o Observación na aula 

o R2 R6 R4 

o CMCCT 

o CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o B3.6. O globo terráqueo. 

Coordenadas xeográficas. Latitude e 

lonxitude dun punto. 

o B3.5. Interpretar o sentido 

das coordenadas 

xeográficas e a súa 

aplicación na localización 

de puntos. 

o MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo 

terráqueo o Ecuador, os polos, 

os meridianos e os paralelos, e 

é capaz de situar un punto sobre 

o globo terráqueo coñecendo a 

súa latitude e a súa lonxitude. 

Sitúa lugares no globo terrestre a 

partir das coordenadas 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 Bloque 4. Funcións  

o B4.1. Análise e descrición cualitativa 

de gráficas que representan 

fenómenos do ámbito cotián e 

doutras materias. 

o B4.2. Análise dunha situación a 

o B4.1. Coñecer os 

elementos que interveñen 

no estudo das funcións e a 

súa representación gráfica. 

o MAPB4.1.1. Interpreta o 

comportamento dunha función 

dada graficamente, e asocia 

enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

Relaciona problemas reales co 

comportamento de unha función 

que sabe identificar. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

 

 

X 
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partir do estudo das características 

locais e globais da gráfica 

correspondente. 

o B4.3. Análise e comparación de 

situacións de dependencia funcional 

dadas mediante táboas e 

enunciados. 

o B4.7. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para a 

construción e interpretación de 

gráficas. 

o MAPB4.1.2. Identifica as 

características máis 

salientables dunha gráfica, e 

interprétaos dentro do seu 

contexto. 

Identifica os elementos mais 

importantes de unha función 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 

o MAPB4.1.3. Constrúe unha 

gráfica a partir dun enunciado 

contextualizado, e describe o 

fenómeno exposto. 

Representa gráficamente unha 

función sinxela 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 

o MAPB4.1.4. Asocia 

razoadamente expresións 

analíticas sinxelas a funcións 

dadas graficamente. 

Asocia razoadamente expresións 

analíticas a gráficas de funcións   

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 

o B4.4. Utilización de modelos lineais 

para estudar situacións provenientes 

de diferentes ámbitos de 

coñecemento e da vida cotiá, 

mediante a confección da táboa, a 

representación gráfica e a obtención 

da expresión alxébrica. 

o B4.5. Expresións da ecuación da 

recta. 

o B4.2. Identificar relacións 

da vida cotiá e doutras 

materias que poden 

modelizarse mediante unha 

función lineal, valorando a 

utilidade da descrición 

deste modelo e dos seus 

parámetros, para describir 

o fenómeno analizado. 

o MAPB4.2.1. Determina as 

formas de expresión da 

ecuación da recta a partir dunha 

dada (ecuación punto-

pendente, xeral, explícita e por 

dous puntos), identifica puntos 

de corte e pendente, e 

represéntaas graficamente. 

Expresa unha función nas súas 

diferentes formas e pasa de 

unhas a outras. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

 

 

 

X 

o MAPB4.2.2. Obtén a expresión 

analítica da función lineal 

asociada a un enunciado e 

represéntaa. 

Obtén a expresión lineal a partir 

da gráfica. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 

o B4.6. Funcións cuadráticas. 

Representación gráfica. Utilización 

para representar situacións da vida 

cotiá. 

o B4.3. Recoñecer situacións 

de relación funcional que 

necesitan ser descritas 

mediante funcións 

o MAPB4.3.1. Representa 

graficamente unha función 

polinómica de grao 2 e describe 

as súas características. 

Representa parábolas a partir 

dos seus elementos 

característicos 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 
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o B4.7. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para a 

construción e a interpretación de 

gráficas. 

cuadráticas, calculando os 

seus parámetros e as súas 

características. 

o MAPB4.3.2. Identifica e describe 

situacións da vida cotiá que poidan 

ser modelizadas mediante 

funcións cuadráticas, estúdaas e 

represéntaas utilizando medios 

tecnolóxicos cando sexa 

necesario. 

Comproba as súas 

representacións con programas 

como Geogebra. 

o Probas escritas 

o R2 R6 R4 

o CMCCT    

 

 

X 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

o B5.1. Fases e tarefas dun estudo 

estatístico. Poboación e mostra. 

Variables estatísticas: cualitativas, 

discretas e continuas. 

o B5.2. Métodos de selección dunha 

mostra estatística. 

Representatividade dunha mostra. 

o B5.3. Frecuencias absolutas, 

relativas e acumuladas. Agrupación 

de datos en intervalos. 

o B5.4. Gráficas estatísticas: 

construción e interpretación. 

 

o B5.1. Elaborar informacións 

estatísticas para describir 

un conxunto de datos 

mediante táboas e gráficas 

adecuadas á situación 

analizada, e xustificar se as 

conclusións son 

representativas para a 

poboación estudada. 

o MAPB5.1.1. Distingue 

poboación e mostra, e xustifica 

as diferenzas en problemas 

contextualizados. 

Diferencia población e mostra 

nun estudo estadístico 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 

o MAPB5.1.2. Valora a 

representatividade dunha 

mostra a través do 

procedemento de selección, en 

casos sinxelos. 

Valora a bondade da mostra para 

representar á poboación 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 

o MAPB5.1.3. Distingue entre 

variable cualitativa, cuantitativa 

discreta e cuantitativa continua, 

e pon exemplos. 

Distingue os distintos tipos de 

variable e escolle a 

representación máis convinte. 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 

o MAPB5.1.4. Elabora táboas de 

frecuencias, relaciona os tipos 

de frecuencias e obtén 

información da táboa elaborada. 

Sabe calculas frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 
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o MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda 

de ferramentas tecnolóxicas, de 

ser necesario, gráficos estatísticos 

adecuados a distintas situacións 

relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociais, 

económicos e da vida cotiá. 

Utiliza medios informáticos para 

representar distribucións de 

variables. 

o Observación na aula 

o R4 

o CMCCT    

 

 

 

 

X 

o MAPB5.1.6. Planifica o proceso 

para a elaboración dun estudo 

estatístico, de xeito individual ou 

en grupo. 

Distingue os paso de un estudio 

estadístico 

o Observación na aula 

o R5 

o CMCCT    

 

X 

o B5.5. Parámetros de posición: 

media, moda, mediana e cuartís. 

Cálculo, interpretación e 

propiedades. 

o B5.6. Parámetros de dispersión: 

rango, percorrido intercuartílico e 

desviación típica. Cálculo e 

interpretación. 

o B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

o B5.8. Interpretación conxunta da 

media e a desviación típica. 

o B5.9. Aplicacións informáticas que 

faciliten o tratamento de datos 

estatísticos. 

o B5.2. Calcular e interpretar 

os parámetros de posición 

e de dispersión dunha 

variable estatística para 

resumir os datos e 

comparar distribucións 

estatísticas. 

o MAPB5.2.1. Calcula e interpreta 

as medidas de posición dunha 

variable estatística para 

proporcionar un resumo dos 

datos. 

Calcula media, mediana e moda o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

X 

o MAPB5.2.2. Calcula os 

parámetros de dispersión 

dunha variable estatística (con 

calculadora e con folla de 

cálculo) para comparar a 

representatividade da media e 

describir os datos. 

Calcula varianza, desviación 

típica e coeficiente de variación 

de Pearson 

o Probas escritas 

o R2 R6 

o CMCCT    

 

 

 

 

X 

o B5.1. Fases e tarefas dun estudo 

estatístico. Poboación e mostra. 

Variables estatísticas: cualitativas, 

discretas e continuas. 

o B5.2. Métodos de selección dunha 

o B5.3. Analizar e interpretar 

a información estatística 

que aparece nos medios de 

comunicación, e valorar a 

súa representatividade e 

o MAPB5.3.1. Utiliza un 

vocabulario axeitado para 

describir, analizar e interpretar 

información estatística nos 

medios de comunicación e 

É quen de analizar un gráfico 

estadistico dos medios de 

comunicación 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o R1 R2 R6 

o CCL 

o CMCCT 

   

 

X 
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mostra estatística. 

Representatividade dunha mostra. 

o B5.3. Frecuencias absolutas, 

relativas e acumuladas. Agrupación 

de datos en intervalos. 

o B5.4. Gráficas estatísticas: 

construción e interpretación. 

o B5.5. Parámetros de posición: 

media, moda, mediana e cuartís. 

Cálculo, interpretación e 

propiedades. 

o B5.6. Parámetros de dispersión: 

rango, percorrido intercuartílico e 

desviación típica. Cálculo e 

interpretación. 

o B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

o B5.8. Interpretación conxunta da 

media e a desviación típica. 

o B5.9. Aplicacións informáticas que 

faciliten o tratamento de datos 

estatísticos. 

fiabilidade. noutros ámbitos da vida cotiá. 

o MAPB5.3.2. Emprega a 

calculadora e medios 

tecnolóxicos para organizar os 

datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular 

parámetros de tendencia central 

e dispersión. 

Emprega correctamente a 

calculadora para calcular as 

distintas medidas 

o Observación na aula 

o R4 

o CMCCT    

 

 

 

X 

o MAPB5.3.3. Emprega medios 

tecnolóxicos para comunicar 

información resumida e relevante 

sobre unha variable estatística 

que analizase. 

Emprega o formato dixital para 

presentar os datos de un 

problema estadístico 

o Observación na aula 

o R4 

o CMCCT    

 

 

 

 

X 

 

 
 

 

 



116 
 

  4.4.2 Cuarto da ESO 
 

 

 

 Mat. Aplicadas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

o B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

o B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso seguido 

na resolución dun 

problema. 

o MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito razoado, o 

proceso seguido na resolución 

dun problema, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

o Expresa verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido na 

resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.2. 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. 

o B1.3. Reflexión sobre os resultados: 

revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións no 

contexto da situación, procura 

doutras formas de resolución, etc. 

o B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias 

de resolución de 

problemas, realizando os 

cálculos necesarios e 

comprobando as solucións 

obtidas. 

o MAPB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións 

entre os datos, e contexto do 

problema). 

o Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os 

datos, e contexto do problema). 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.2.2. Valora a información 

dun enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do 

problema. 

o Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do 

problema. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a 

súa utilidade e a súa eficacia. 

o Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a 

súa utilidade e a súa eficacia. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.2.4. Utiliza estratexias o Utiliza estratexias heurísticas e o Probas escritas o CMCCT    
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de 
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Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre 

o proceso de resolución de 

problemas. 

procesos de razoamento na 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso 

de resolución de problemas. 

o Observación na aula o CAA  

X 

 

X 

 

X 

o B1.2. 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. 

o B1.4. 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. 

o B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para 

atopar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a 

súa utilidade para facer 

predicións. 

o MAPB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas 

en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

o Identifica patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas para 

realizar simulacións e predicións 

sobre os resultados esperables, e 

valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

o Utiliza as leis matemáticas 

atopadas para realizar 

simulacións e predicións sobre 

os resultados esperables, e 

valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.3. Reflexión sobre os resultados: 

revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e 

interpretación das solucións no 

contexto da situación, procura 

doutras formas de resolución, etc. 

o B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, outros 

contextos, etc. 

o MAPB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de resolvelos, 

revisando o proceso de 

resolución e os pasos e as 

ideas importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

procurando outras formas de 

resolución. 

o Afonda nos problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e os 

pasos e as ideas importantes, 

analizando a coherencia da 

solución ou procurando outras 

formas de resolución. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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o MAPB1.4.2. Formúlanse novos 

problemas, a partir de un resolto, 

variando os datos, propondo 

novas preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, 

formulando casos particulares ou 

máis xerais de interese, e 

establecendo conexións entre o 

problema e a realidade. 

o Formúlanse novos problemas, 

a partir de un resolto, variando 

os datos, propondo novas 

preguntas, resolvendo outros 

problemas parecidos, 

formulando casos particulares 

ou máis xerais de interese, e 

establecendo conexións entre 

o problema e a realidade. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

o B1.4. 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. 

o B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións 

obtidas nos procesos de 

investigación. 

o MAPB1.5.1. Expón e argumenta 

o proceso seguido, ademais 

das conclusións obtidas, 

utilizando distintas linguaxes: 

alxébrica, gráfica, xeométrica e 

estatístico-probabilística. 

o Expón e argumenta o proceso 

seguido, ademais das 

conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes: alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-probabilística. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da 

identificación de situacións 

problemáticas da realidade. 

o MAPB1.6.1. Identifica 

situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de 

conter problemas de interese. 

o Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter 

problemas de interese. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.6.2. Establece 

conexións entre un problema 

do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o 

problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen nel 

e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

o Establece conexións entre un 

problema do mundo real e o 

mundo matemático, 

identificando o problema ou os 

problemas matemáticos que 

subxacen nel e os 

coñecementos matemáticos 

necesarios. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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o MAPB1.6.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos matemáticos 

sinxelos que permitan a 

resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

o Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos sinxelos 

que permitan a resolución dun 

problema ou duns problemas 

dentro do campo das 

matemáticas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o MAPB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

o Interpreta a solución 

matemática do problema no 

contexto da realidade. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.6.5. Realiza simulacións 

e predicións, en contexto real, 

para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a súa 

eficacia. 

o Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, 

para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e 

propón melloras que aumenten 

a súa eficacia. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.7. Valorar a 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións dos 

modelos utilizados ou 

construídos. 

o MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o 

proceso, obtén conclusións sobre 

el e os seus resultados, valorando 

outras opinións. 

o Reflexiona sobre o proceso, 

obtén conclusións sobre el e os 

seus resultados, valorando 

outras opinións. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CAA 

o CSC 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

o B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

o MAPB1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

o Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CSIEE 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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crítica razoada). 

o MAPB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e problemas 

coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

o Formúlase a resolución de 

retos e problemas coa 

precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e 

á dificultade da situación. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e 

adopta a actitude axeitada para 

cada caso. 

o Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a actitude 

axeitada para cada caso. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes 

de curiosidade e indagación, 

xunto con hábitos de formular e 

formularse preguntas, e procurar 

respostas axeitadas, tanto no 

estudo dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

o Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, 

xunto con hábitos de formular e 

formularse preguntas, e 

procurar respostas axeitadas, 

tanto no estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CAA 

o CCEC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. 

o Desenvolve habilidades sociais 

de cooperación e traballo en 

equipo. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CSIEE 

o CSC 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

o B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

o MAPB1.9.1. Toma decisións 

nos procesos de resolución de 

problemas, de investigación e 

de matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

o Toma decisións nos procesos 

de resolución de problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CSIEE 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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o B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

o B1.10. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas e 

aprender diso para 

situacións similares futuras. 

o MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das ideas 

clave, e aprende para situacións 

futuras similares. 

o Reflexiona sobre os problemas 

resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das 

ideas clave, e aprende para 

situacións futuras similares. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CAA 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

o Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais, e 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

o Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

o Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e 

os resultados obtidos. 

o Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

o B1.11. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, 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. 

o MAPB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a dificultade 

destes impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

o Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a realización de 

cálculos numéricos, alxébricos 

ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos 

manualmente. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT 

o CD 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

o MAPB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de 

funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAPB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, mediante 

a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

o Deseña representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos con 

o Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  
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ideas matemáticas. ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar 

e comprender propiedades 

xeométricas. 

tecnolóxicas interactivas para 

amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

  

X 

 

X 

o MAPB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento de 

datos e gráficas estatísticas, 

extraer información e elaborar 

conclusións. 

o Utiliza medios tecnolóxicos 

para o tratamento de datos e 

gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar 

conclusións. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

o Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

o Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais, e 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

o Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

o Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e 

os resultados obtidos. 

o B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da información 

e da comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, 

procurando, analizando e 

seleccionando información 

salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes e 

compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

o MAPB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e selección de 

información salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

o Elabora documentos dixitais 

propios (de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e selección de 

información salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CCL 

o CD 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

o MAPB1.12.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición 

oral dos contidos traballados na 

aula. 

o Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados na 

aula. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CCL  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

o MAPB1.12.3. Usa 

axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e 

mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, 

o Usa axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e 

mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, 

analizando puntos fortes e 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CD 

o CAA 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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o Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

analizando puntos fortes e 

débiles do seu proceso 

educativo e establecendo 

pautas de mellora. 

débiles do seu proceso 

educativo e establecendo 

pautas de mellora. 

o MAPB1.12.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas para 

compartir ideas e tarefas. 

o Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir 

ideas e tarefas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CD 

o CSC 

o CSIEE 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 Bloque 2. Números e álxebra  

o B2.1. Recoñecemento de números 

que non poden expresarse en forma 

de fracción. Números irracionais. 

o B2.2. Diferenciación de números 

racionais e irracionais. Expresión 

decimal e representación na recta 

real. 

o B2.3. Xerarquía das operacións. 

o B2.4. Interpretación e utilización dos 

números reais e as operacións en 

diferentes contextos, elixindo a 

notación e precisión máis axeitadas 

en cada caso. 

o B2.5. Utilización da calculadora e 

ferramentas informáticas para 

realizar operacións con calquera tipo 

de expresión numérica. Cálculos 

aproximados. 

o B2.6. Intervalos. Significado e 

diferentes formas de expresión. 

o B2.7. Proporcionalidade directa e 

inversa. Aplicación á resolución de 

o B2.1. 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. 

o MAPB2.1.1. Recoñece os tipos 

de números (naturais, enteiros, 

racionais e irracionais), indica o 

criterio seguido para a súa 

identificación, e utilízaos para 

representar e interpretar 

axeitadamente a información 

cuantitativa. 

o Recoñece os tipos de números 

(naturais, enteiros, racionais e 

irracionais), indica o criterio 

seguido para a súa 

identificación, e utilízaos para 

representar e interpretar 

axeitadamente a información 

cuantitativa. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MAPB2.1.2. Realiza os 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. 

o Realiza os 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. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MAPB2.1.3. Realiza 

estimacións e xulga se os 

resultados obtidos son 

razoables. 

o Realiza estimacións e xulga se 

os resultados obtidos son 

razoables. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 
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problemas da vida cotiá. 

o B2.8. Porcentaxes na economía. 

Aumentos e diminucións 

porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 

Interese simple e composto. 

o MAPB2.1.4. Utiliza a notación 

científica para representar e 

operar (produtos e divisións) 

con números moi grandes ou 

moi pequenos. 

o Utiliza a notación científica 

para representar e operar 

(produtos e divisións) con 

números moi grandes ou moi 

pequenos. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MAPB2.1.5. Compara, ordena, 

clasifica e representa os tipos 

de números reais, intervalos e 

semirrectas, sobre a recta 

numérica. 

o Compara, ordena, clasifica e 

representa os tipos de números 

reais, intervalos e semirrectas, 

sobre a recta numérica. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes 

á resolución de problemas 

cotiáns e financieros, e valora o 

emprego de medios 

tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos o 

requira. 

o Aplica porcentaxes á 

resolución de problemas 

cotiáns e financieros, e valora o 

emprego de medios 

tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos o 

requira. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MAPB2.1.7. Resolve problemas 

da vida cotiá nos que 

interveñen magnitudes directa 

e inversamente proporcionais. 

o Resolve problemas da vida 

cotiá nos que interveñen 

magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o B2.9. Polinomios: raíces e 

factorización. Utilización de 

identidades notables. 

o B2.2. Utilizar con destreza 

a linguaxe alxébrica, as 

súas operacións e as súas 

propiedades. 

o MAPB2.2.1. Exprésase con 

eficacia, facendo uso da 

linguaxe alxébrica. 

o Exprésase con eficacia, 

facendo uso da linguaxe 

alxébrica. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

X 

 

 

 

 

 

 

o MAPB2.2.2. Realiza operacións 

de suma, resta, produto e 

división de polinomios, e utiliza 

identidades notables. 

o Realiza operacións de suma, 

resta, produto e división de 

polinomios, e utiliza 

identidades notables. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 
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o MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun 

polinomio e factorízao, 

mediante a aplicación da regra 

de Ruffini. 

o Obtén as raíces dun polinomio 

e factorízao, mediante a 

aplicación da regra de Ruffini. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o B2.10. Resolución de ecuacións e 

sistemas de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas. 

o B2.11. Resolución de problemas 

cotiáns mediante ecuacións e 

sistemas. 

 

o B2.3. Representar e 

analizar situacións e 

estruturas matemáticas, 

utilizando ecuacións de 

distintos tipos para resolver 

problemas. 

o MAPB2.3.1. Formula 

alxebricamente unha situación 

da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e 

segundo grao e sistemas de 

dúas ecuacións lineais con 

dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta o resultado obtido. 

o Formula alxebricamente unha 

situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e 

segundo grao e sistemas de 

dúas ecuacións lineais con 

dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta o resultado obtido. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 3. Xeometría  

o B3.1. Figuras semellantes. 

o B3.2. Teoremas de Tales e 

Pitágoras. Aplicación da semellanza 

para a obtención indirecta de 

medidas. 

o B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas 

e volumes de figuras e corpos 

semellantes. 

o B3.4. Resolución de problemas 

xeométricos no mundo físico: 

medida e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de diferentes 

corpos. 

o B3.1. 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. 

o MAPB3.1.1. Utiliza 

instrumentos, fórmulas e 

técnicas apropiados para medir 

ángulos, lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e de figuras 

xeométricas, interpretando as 

escalas de medidas. 

o Utiliza instrumentos, fórmulas e 

técnicas apropiados para medir 

ángulos, lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e de figuras 

xeométricas, interpretando as 

escalas de medidas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MAPB3.1.2. 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. 

o 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. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

X 

 

 

 

 

 

 

o MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas 

para calcular perímetros, áreas 

o MUtiliza as fórmulas para 

calcular perímetros, áreas e 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  
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e volumes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos e 

esferas, e aplícaas para 

resolver problemas 

xeométricos, asignando as 

unidades correctas. 

volumes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos e 

esferas, e aplícaas para 

resolver problemas 

xeométricos, asignando as 

unidades correctas. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

o MAPB3.1.4. Calcula medidas 

indirectas de lonxitude, área e 

volume mediante a aplicación 

do teorema de Pitágoras e a 

semellanza de triángulos. 

o Calcula medidas indirectas de 

lonxitude, área e volume 

mediante a aplicación do 

teorema de Pitágoras e a 

semellanza de triángulos. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

o B3.4. Resolución de problemas 

xeométricos no mundo físico: 

medida e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de diferentes 

corpos. 

o B3.5. Uso de aplicacións 

informáticas de xeometría dinámica 

que facilite a comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas. 

o B3.2. Utilizar aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica, representando 

corpos xeométricos e 

comprobando, mediante 

interacción con ela, 

propiedades xeométricas. 

o MAPB3.2.1. 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. 

o 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. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 Bloque 4. Funcións  

o B4.1. Interpretación dun fenómeno 

descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou unha 

expresión analítica. 

o B4.2. Estudo de modelos funcionais: 

o B4.1. Identificar relacións 

cuantitativas nunha 

situación, determinar o tipo 

de función que pode 

representalas, e aproximar 

o MAPB4.1.1. Identifica e explica 

relacións entre magnitudes que 

se poden describir mediante 

unha relación funcional, 

asociando as gráficas coas 

o Identifica e explica relacións 

entre magnitudes que se poden 

describir mediante unha 

relación funcional, asociando 

as gráficas coas súas 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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lineal, cuadrático, proporcionalidade 

inversa e exponencial. Descrición 

das súas características, usando a 

linguaxe matemática apropiada. 

Aplicación en contextos reais. 

o B4.3. Taxa de variación media como 

medida da variación dunha función 

nun intervalo. 

o B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para a 

construción e a interpretación de 

gráficas. 

e interpretar a taxa de 

variación media a partir 

dunha gráfica, de datos 

numéricos ou mediante o 

estudo dos coeficientes da 

expresión alxébrica. 

súas correspondentes 

expresións alxébricas. 

correspondentes expresións 

alxébricas. 

o MAPB4.1.2. Explica e 

representa graficamente o 

modelo de relación entre dúas 

magnitudes para os casos de 

relación lineal, cuadrática, 

proporcional inversa e 

exponencial. 

o Explica e representa 

graficamente o modelo de 

relación entre dúas magnitudes 

para os casos de relación 

lineal, cuadrática, proporcional 

inversa e exponencial. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

o MAPB4.1.3. Identifica, estima 

ou calcula elementos 

característicos destas funcións 

(cortes cos eixes, intervalos de 

crecemento e decrecemento, 

máximos e mínimos, 

continuidade, simetrías e 

periodicidade). 

o Identifica, estima ou calcula 

elementos característicos 

destas funcións (cortes cos 

eixes, intervalos de 

crecemento e decrecemento, 

máximos e mínimos, 

continuidade, simetrías e 

periodicidade). 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

X 

 

 

 

o MAPB4.1.4. Expresa 

razoadamente conclusións 

sobre un fenómeno, a partir da 

análise da gráfica que o 

describe ou dunha táboa de 

valores. 

o Expresa razoadamente 

conclusións sobre un 

fenómeno, a partir da análise 

da gráfica que o describe ou 

dunha táboa de valores. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

o MAPB4.1.5. 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 

o 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 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 
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propia gráfica. gráfica. 

o MAPB4.1.6. Interpreta 

situacións reais que responden 

a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade inversa e 

exponenciais. 

o Interpreta situacións reais que 

responden a funcións sinxelas: 

lineais, cuadráticas, de 

proporcionalidade inversa e 

exponenciais. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

o B4.1. Interpretación dun fenómeno 

descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou unha 

expresión analítica. 

o B4.2. Estudo de modelos funcionais: 

lineal, cuadrático, proporcionalidade 

inversa e exponencial. Descrición 

das súas características, usando a 

linguaxe matemática apropiada. 

Aplicación en contextos reais. 

o B4.3. Taxa de variación media como 

medida da variación dunha función 

nun intervalo. 

o B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para a 

construción e a interpretación de 

gráficas. 

o B4.2. 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. 

o MAPB4.2.1. Interpreta 

criticamente datos de táboas e 

gráficos sobre diversas 

situacións reais. 

o Interpreta criticamente datos 

de táboas e gráficos sobre 

diversas situacións reais. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

X 

 

 

 

o MAPB4.2.2. Representa datos 

mediante táboas e gráficos, 

utilizando eixes e unidades 

axeitadas. 

o Representa datos mediante 

táboas e gráficos, utilizando 

eixes e unidades axeitadas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

X 

 

 

 

o MAPB4.2.3. 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. 

o 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. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

o MAPB4.2.4. Relaciona táboas 

de valores e as súas gráficas 

correspondentes en casos 

sinxelos, e xustifica a decisión. 

o Relaciona táboas de valores e 

as súas gráficas 

correspondentes en casos 

sinxelos, e xustifica a decisión. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

o MAPB4.2.5. Utiliza con destreza o Utiliza con destreza elementos o Probas escritas o CMCCT    
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 Mat. Aplicadas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

elementos tecnolóxicos 

específicos para debuxar gráficas. 

tecnolóxicos específicos para 

debuxar gráficas. 

o Observación na aula  

 

 X 

 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

o B5.1. Análise crítica de táboas e 

gráficas estatísticas nos medios de 

comunicación e fontes públicas 

oficiais (IGE, INE, etc.). 

o B5.2. Interpretación, análise e 

utilidade das medidas de 

centralización e dispersión. 

o B5.3. Comparación de distribucións 

mediante o uso conxunto de 

medidas de posición e dispersión. 

o B5.4. Construción e interpretación 

de diagramas de dispersión. 

Introdución á correlación. 

o B5.5. Azar e probabilidade. 

Frecuencia dun suceso aleatorio. 

o B5.6. Cálculo de probabilidades 

mediante a Regra de Laplace. 

o B5.7. Probabilidade simple e 

composta. Sucesos dependentes e 

independentes. Diagrama en árbore. 

o B5.8. Aplicacións informáticas que 

faciliten o tratamento de datos 

estatísticos. 

o B5.1. 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.). 

o MAPB5.1.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir situacións 

relacionadas co azar e a 

estatística. 

o Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir 

situacións relacionadas co azar 

e a estatística. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CCL 

o CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB5.1.2. Formula e 

comproba conxecturas sobre 

os resultados de experimentos 

aleatorios e simulacións. 

o Formula e comproba 

conxecturas sobre os 

resultados de experimentos 

aleatorios e simulacións. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB5.1.3. Emprega o 

vocabulario axeitado para 

interpretar e comentar táboas 

de datos, gráficos estatísticos e 

parámetros estatísticos. 

o Emprega o vocabulario 

axeitado para interpretar e 

comentar táboas de datos, 

gráficos estatísticos e 

parámetros estatísticos. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB5.1.4. Interpreta un 

estudo estatístico a partir de 

situacións concretas próximas. 

o Interpreta un estudo estatístico 

a partir de situacións concretas 

próximas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

X 

 

o B5.1. Análise crítica de táboas e 

gráficas estatísticas nos medios de 

comunicación e fontes públicas 

oficiais (IGE, INE, etc.). 

o B5.2. Elaborar e interpretar 

táboas e gráficos 

estatísticos, así como os 

parámetros estatísticos 

o MAPB5.2.1. Discrimina se os 

datos recollidos nun estudo 

estatístico corresponden a 

unha variable discreta ou 

o Discrimina se os datos 

recollidos nun estudo 

estatístico corresponden a 

unha variable discreta ou 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 
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 Mat. Aplicadas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

o B5.2. Interpretación, análise e 

utilidade das medidas de 

centralización e dispersión. 

o B5.3. Comparación de distribucións 

mediante o uso conxunto de 

medidas de posición e dispersión. 

o B5.4. Construción e interpretación 

de diagramas de dispersión. 

Introdución á correlación. 

o B5.8. Aplicacións informáticas que 

faciliten o tratamento de datos 

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. 

continua. continua. 

o MAPB5.2.2. Elabora táboas de 

frecuencias a partir dos datos 

dun estudo estatístico, con 

variables discretas e continuas. 

o Elabora táboas de frecuencias 

a partir dos datos dun estudo 

estatístico, con variables 

discretas e continuas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB5.2.3. Calcula os 

parámetros estatísticos (media 

aritmética, percorrido, 

desviación típica, cuartís, etc.), 

en variables discretas e 

continuas, coa axuda da 

calculadora ou dunha folla de 

cálculo. 

o Calcula os parámetros 

estatísticos (media aritmética, 

percorrido, desviación típica, 

cuartís, etc.), en variables 

discretas e continuas, coa 

axuda da calculadora ou dunha 

folla de cálculo. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB5.2.4. Representa 

graficamente datos estatísticos 

recollidos en táboas de 

frecuencias, mediante diagramas 

de barras e histogramas. 

o Representa graficamente datos 

estatísticos recollidos en 

táboas de frecuencias, 

mediante diagramas de barras 

e histogramas. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

X 

 

o B5.5. Azar e probabilidade. 

Frecuencia dun suceso aleatorio. 

o B5.6. Cálculo de probabilidades 

mediante a regra de Laplace. 

o B5.7.Probabilidade simple e 

composta. Sucesos dependentes e 

independentes. Diagrama en árbore. 

o B5.3. 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. 

o MAPB5.3.1. Calcula a 

probabilidade de sucesos coa 

regra de Laplace e utiliza, 

especialmente, diagramas de 

árbore ou táboas de 

continxencia para o reconto de 

casos. 

o Calcula a probabilidade de 

sucesos coa regra de Laplace 

e utiliza, especialmente, 

diagramas de árbore ou táboas 

de continxencia para o reconto 

de casos. 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

o MAPB5.3.2. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

compostos sinxelos nos que 

interveñan dúas experiencias 

o Calcula a probabilidade de 

sucesos compostos sinxelos 

nos que interveñan dúas 

experiencias aleatorias 

o Probas escritas 

o Observación na aula 

o CMCCT  

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Mat. Aplicadas 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos / 

procedementos de 

avaliación 

Competencias 

clave 

Temporalización 

T1 T2 T3 

aleatorias simultáneas ou 

consecutivas. 

simultáneas ou consecutivas.  

 

5. CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS 
 

- Partir dos con ecementos previos do alumnado e construí r paulatinamente os novos contidos a trave s de actividades de 
adquisicio n, repaso e reforzo. 

- Relacionar os contidos curriculares coa vida cotia  pro xima ao alumnado co obxectivo de crear interese e motivacio n. 
- Desenvolver a reflexio n e o espí rito crí tico para fomentar a capacidade de razoamento e as iniciativas persoais. 
- Crear un clima escolar de aceptacio n mutua e de cooperacio n. 
- Proporcionar os medios necesarios para acadar unha atencio n individualizada, desenvolvendo as medidas de reforzo, 

agrupamento e adaptacio ns curriculares que sexan precisas. 
- Diversificar os instrumentos de avaliacio n e potenciar o seu cara cter formativo. 
- Favorecer a reflexio n e a intuicio n para conseguir que o alumnado ten a unha iniciativa investigadora. 
- Potenciar a lectura e a busca de informacio n e tratamento da informacio n como fonte de con ecemento e entretemento. 
- Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a aprendizaxe de forma auto noma. 
- Potenciar as metodoloxí as activas e participativas, combinando o traballo individual e o cooperativo. 
- Potenciar a aprendizaxe por proxectos. 
- Facer un uso habitual das TIC. 
- Recalcar o papel facilitador do profesorado. 
- Facilitar a participacio n activa do alumnado na exploracio n e adquisicio n de novos con ecementos. 
- Facer un uso racional da calculadora, cando as circunstancias e a dificultade ou pesadelo dos ca lculos así  o aconsellen, evitando 

que o seu uso enmascare a falta de soltura e o descon ecemento de propiedades ou conceptos fundamentais. 
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- Introducir os con ecementos teo ricos necesarios de xeito que o alumnado os poida comprender, procurando repartilos en varias 
sesio ns para non saturalos. 

- Propon er exercicios para que o alumnado os razoen e resolvan fora das horas lectivas, para logo corrixilos na aula. 
- Facilitar exercicios de reforzo ao alumnado con dificultade para comprender o concepto tratado, ademais de facilitar  boletí ns de 

exercicios a todos aqueles que o desexen. 
 

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS 
 

- Material permanente de traballo: Tales como o taboleiro e os elementos para escribir nel, cadernos, regras, compases, compu-
tadores persoais. 

- Material informativo: Mapas, libros, dicionarios, enciclopedias, revistas, xornais, etc. 
-  Material ilustrativo audiovisual: Posters, ví deos, audios, etc. 
- Material experimental: Aparellos e materiais variados, que se presten para a realizacio n de probas ou experimentos que deriven 

en aprendizaxes. 
- Material Tecnolóxico: Todos os medios electro nicos que son utilizados para a creacio n de materiais dida cticos. As ferramentas ou 

materiais permiten ao profesor a creacio n de contidos e informacio n complementaria ao material dida ctico. Cursos na Aula Virtual 
do IES, ferramentas corporativas como Webex ou Falemos. 

 
  

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

7.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os instrumentos de avaliacio n empregados polo docente concre tanse en actividades a realizar polos alumnos: resposta a preguntas, 
presentacio n orais, resolucio n de exercicios, bu squedas de informacio n, debates, etc. Tales actividades  sera n valoradas atendendo 
aos seguintes criterios xene ricos: 
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▪ Corrección: significa que a actividade se ocupa do seu asunto e non de outro (adecuacio n); que na elaboracio n da actividade 
hai coherencia (non contradicio ns), claridade (as explicacio ns son intelixibles) e distincio n (os conceptos empregados esta n 
definidos). 
▪ Completude: significa que a actividade e  desenvolvida esgotando, na medida do posible, o asunto do que trata. A completude 
manife stase no emprego de to dolos conceptos relacionados co asunto. 
▪ Presentación: significa que o resultado final da actividade ten calidade estilí stica. A  boa presentacio n manife stase no coidado 
do material impreso, da ortografí a e a diccio n. 
▪ Autonomía: significa que a actividade e  realizada por un mesmo. A autonomí a manife stase no uso dunha linguaxe propia, na 
reflexio n sincera e no emprego de exemplos orixinais. 
▪ Adicación: significa que o alumno tentou superar as su as dificultades sen escatimar tempo e esforzo para que o resultado fose 
satisfactorio. 
▪ Pertinencia: significa que as intervencio ns van dirixidas a realizar as actividades e non a obstaculizalas. 
▪ Respecto: significa que a palabra dos outros compan eiros e do profesor e  escoitada de forma activa, e que a su a postura e  
valorada. 
▪ Colaboración: significa que nas actividades de grupo se traballa para conseguir un resultado colectivo e non so  individual. 
▪ Puntualidade: significa que se respectan os tempos establecidos para as actividades. A puntualidade manife stase na 
asistencia a s aulas, no remate das actividades e na entrega dos traballos. 
 
 
 

7.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

1º ESO Instrumentos de avaliación e recuperación 

Debido a  divisio n do curso en tres avaliacio ns a materia dividirase así  mesmo en tres partes, realiza ndose du as probas escritas por 

avaliacio n: unha a mediados do trimestre e outra ao final do mesmo. Na primeira entrara n os contidos dados ata ese momento da 

avaliacio n e na segunda proba entrara  a materia de toda a avaliacio n. A estas probas aplicara selle a ru brica R6 de correccio n de 

exercicios e problemas. 
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No primeiro curso da ESO, e debido a adaptacio n necesaria na transicio n da educacio n primaria a  educacio n secundaria, as probas 

escritas podera n realizarse de temas individuais e sen acumular temas de toda a avaliacio n, segundo o criterio, e por acordo en todos 

os grupos de primaria, das profesoras que impartan a materia en funcio n das caracterí sticas do alumnado.  Neste caso ao calcular na 

fo rmula da nota da avaliacio n correspondente as probas escritas que sera  a nota media das probas escritas multiplicada por 0,8. 

Na aula de forma presencial realizaranse traballos individuais, con medios audiovisuais e uso das TIC como recurso dida ctico, 

actividades que favorezan o auto aprendizaxe, revisio ns visuais da libreta do alumnado, realizacio n de exercicios escritos e orais, e 

proporanse traballos ou tarefas que o alumno debera  realizar na casa e que sera n obxecto de avaliacio n por competencias. Todas 

estas actividades sera n avaliadas mediante os instrumentos e as ru bricas correspondentes tal e como se especifica nos esta ndares 

correspondentes a cada curso e materia. 

No caso de ensino a distancia, durante o tempo que sexa necesario, continuaranse realizando actividades avaliables mediante o uso 

da Aula Virtual do Instituto e/ou outros medios telema ticos como o servizo “Falemos” a disposicio n do profesorado e o alumnado, 

estas actividades comprendera n o realizacio n de exercicios escritos a entregar, exercicios orais por videoconferencia, traballos coas 

TIC, asistencia as videoconferencias e seguimento do material e tarefas da Aula Virtual. 

Para o caso excepcional da existencia puntual dalgu n alumno/a que na ensinanza a distancia non dispon a de medios telema ticos e 

non haxa posibilidade de proporcionarllos, realizaranse actividades por escrito avaliables, con libro de texto e documentos a 

completar polo alumno/a e seguimento de explicacio ns e du bidas por medios telefo nicos co profesor/a encargado da materia. 

A nota de cada avaliacio n para 1º ESO calcularase da seguinte forma :  

(1/3 .1ªProba+2/3 .2ªproba) . 0,7 +Nota competencia lingüística .0,07+ Nota competencia dixital .0,06+ Nota de 

competencia aprender a aprender .0,07 + Nota de (competencia social e cívica + competencia sentido de iniciativa e 

emprendedor + competencia de conciencia e expresión cultural ). 0,1 

Os instrumentos/procedementos de avaliación para as distintas competencias, serán: 

- Competencia lingüística: saídas ao encerado (R1) e expresión escrita nos exames (R2) 
- Competencia dixital: Probas coa calculadora e tarefas na aula virtual (R4). 
- Competencia aprender a aprender: Exame do caderno, portfolio (R2), traballos escritos (R2) e probas de estimación. 
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- Competencia social e cívica, sentido da iniciativa emprendedora e conciencia e expresión cultural: Proxecto (rúbrica propia de cada proxecto) 
 

Para o cálculo da nota de cada avaliación utilizarase o redondeo ás centésimas. Para o cálculo da nota que constará 
nos boletíns do alumno na 1ª, 2ª e 3ª avaliacións usarase o método de redondeo ás unidades. 
Si un alumno suspende algunha das tres avaliacio ns presentarase a un exame final por avaliacio ns, debera  recuperar 
unicamente as avaliacio ns suspensas, antes do 6 de Xun o.  Se a nota da recuperacio n e  superior a  nota da avaliacio n, esta 
substituira  a  nota da avaliacio n, en caso contrario manterase a nota da avaliacio n. 
 
A nota da avaliación ordinaria será a media aritmética das notas das tres avaliacións redondeada ás unidades. 
 
A avaliación extraordinaria realizarase mediante un único exame dun máximo de 10 preguntas. A nota da avaliación 
extraordinaria será a nota de dito exame redondeada ás unidades. 
O alumno que sexa sorprendido copiando, ou que se poda demostrar que copiou, tera  unha cualificacio n de 0 no exame 

correspondente. 

 

2º ESO Instrumentos de avaliación e recuperación 

As probas escritas realizadas en cada avaliacio n podera n ser du as ou tres dependendo da materia tratada durante a avaliacio n, ditas 

probas sera n avaliadas seguindo a ru brica R6. 

Na aula de forma presencial realizaranse traballos individuais, con medios audiovisuais e uso das TIC como recurso dida ctico, 

actividades que favorezan o auto aprendizaxe, revisio ns visuais da libreta do alumnado, realizacio n de exercicios escritos e orais, e 

proporanse traballos ou tarefas que o alumno debera  realizar na casa e que sera n obxecto de avaliacio n por competencias. Todas 

estas actividades sera n avaliadas mediante os instrumentos e as ru bricas correspondentes tal e como se especifica nos esta ndares 

correspondentes a cada curso e materia. 

No caso de ensino a distancia, pola situacio n de confinamento temporal e xustificado documentalmente dun alumno/a, durante o 

tempo que sexa necesario, continuaranse realizando actividades avaliables mediante o uso da Aula Virtual do Instituto e/ou outros 

medios telema ticos como o servizo “Falemos” ou “Webex” a disposicio n do profesorado e o alumnado, estas actividades 
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comprendera n o realizacio n de exercicios escritos a entregar, exercicios orais por videoconferencia, traballos coas TIC, asistencia as 

videoconferencias e seguimento do material e tarefas da Aula Virtual. No caso de que un alumno/a non poida realizar unha proba 

escrita presencialmente por estar confinado (de bese xustificar documentalmente) o profesor/a encargado da materia valorara  a 

conveniencia de realizar dita proba cando o alumno/a se incorpore a clase ou ben de realizar a proba telematicamente, en funcio n da 

proximidade das datas de avaliacio n ou outros criterios pedago xicos e/ou de equidade co resto de compan eiros/as do alumno/a 

confinado/a. 

Para o caso excepcional da existencia puntual dalgu n alumno/a que na ensinanza a distancia anteriormente especificada, non dispon a 

de medios telema ticos e non haxa posibilidade de proporcionarllos, realizaranse actividades por escrito avaliables, con libro de texto 

e documentos a completar polo alumno/a e seguimento de explicacio ns e du bidas por medios telefo nicos co profesor/a encargado 

da materia. 

A nota de cada avaliacio n calcularase da seguinte forma: 

Para 2º da ESO : 

 (Media das probas escritas) . 0,8 +Nota competencia lingüística .0,04+ Nota competencia dixital .0,04+ Nota de competencia 

aprender a aprender .0,04 + Nota de competencia social e cívica .0,04 +Nota de competencia sentido de iniciativa e 

emprendedor . 0,02 + Nota de competencia de conciencia e expresión cultural . 0,02 

Os instrumentos/procedementos de avaliación para as distintas competencias, serán: 

- Competencia lingüística: saídas ao encerado (R1) e expresión escrita nos exames (R2) 
- Competencia dixital: Probas coa calculadora e tarefas na aula virtual (R4). 
- Competencia aprender a aprender: Exame do caderno, portfolio (R2), traballos escritos (R2) e probas de estimación. 
- Competencia social e cívica, sentido da iniciativa emprendedora e conciencia e expresión cultural: Proxecto (rúbrica propia de cada proxecto) 

 
Os estudantes que non superen algunha avaliacio n tera n dereito a un exame de recuperacio n de dita avaliacio n, referente o s 
contidos de toda a avaliacio n. A cualificacio n final da avaliacio n sera  o ma ximo entre a nota orixinal da avaliacio n e a 
cualificacio n acadada na recuperacio n 



137 
 

Para o cálculo da nota de cada avaliación utilizarase o redondeo ás centésimas. Para o cálculo da nota que constará 
nos boletíns do alumno na 1ª, 2ª e 3ª avaliacións usarase o método de redondeo ás unidades. 
Si un alumno suspende algunha das tres avaliacio ns presentarase a un exame final de toda a materia antes do 6 de Xun o.  Se 
aproba este exame tera  a materia aprobada. 
 
A nota da avaliación ordinaria será a media aritmética das notas das tres avaliacións redondeada ás unidades, ou a 
nota do exame final no caso de aprobalo. 
 
A avaliación extraordinaria realizarase mediante un único exame dun máximo de 10 preguntas. A nota da avaliación 
extraordinaria será a nota de dito exame redondeada ás unidades. 
O alumno que sexa sorprendido copiando, ou que se poda demostrar que copiou, tera  unha cualificacio n de 0 no exame 

correspondente. 

 

 

 

 

3º ESO Instrumentos de avaliación e recuperación 

A nota de cada avaliacio n calcularase mediante a fo rmula: 

(Ponderación_EXAMES) · 0,8 +Nota competencia lingüística ·0,04+ Nota competencia dixital ·0,04+ Nota de competencia 

aprender a aprender ·0,04 + Nota de competencia social e cívica ·0,04 +Nota de competencia sentido de iniciativa e 

emprendedor ·0,02 + Nota de competencia de conciencia e expresión cultural · 0,02 
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Determinación dos instrumentos de avaliación para a materia de matemáticas académicas de 3º ESO  asignados a cada 

unha das competencias 

Competencia Rúbricas e instrumentos Aportación da competencia á fórmula de cálculo da nota 
CAA Transversal nos problemas dos exames escritos 

Rúbrica R6 
0.04·MEDIA_Problemas_EXAMES 

CSC Rúbrica de traballo (R7) 
Rúbrica de actitude (R8) 

0.02·Traballo + 0.02·Actitude 

CCL Transversal nos exames 
Rúbrica R6 

0.04·MEDIA_EXAMES 

CSIEE Rúbrica de actitude (R8) 0.02·Actitude 
CCEC Transversal nos exames escritos 

Rúbrica R6 
0.02·MEDIA_EXAMES 

CD Rúbrica R4 0.01·Seguimento_e_entrega + 0.03·Calidade_tarefas 
CMCCT Rúbrica R6 0.8·Ponderación_EXAMES* 
NOTA: A valoracio n de cada ru brica e exame realí zase sobre 10 puntos. 

 

Ponderación de exames e avaliacións para a materia de matemáticas académicas de 3º ESO 

Temas a avaliar en cada exame 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Exames Ex. 1 Ex. 2 Ex. 3 Ex. 4 Ex. 5 Ex. 6 Ex. 7 

Ponderación do exame dentro da avaliación (Ponderación_EXAMES*) 50% 50% 25% 25% 50% 50% 50% 

Avaliación 1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

Ponderación da avaliación no curso 1/3 1/3 1/3 
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Recuperación da avaliación 

Os estudantes que non superen algunha avaliacio n tera n dereito a un exame de recuperacio n de dita avaliacio n, referente o s 

contidos de toda a avaliacio n. A cualificacio n final da avaliacio n sera  o ma ximo entre a nota orixinal da avaliacio n e a cualificacio n 

acadada na recuperacio n. Considerarase aprobada a avaliacio n se acada unha nota igual ou superior a 5. 

 

Nota do curso 

A nota do curso calcularase mediante a media das notas de cada avaliacio n. 

 

Recuperación do curso 

Os estudantes que non acaden unha cualificacio n de aprobado na “Nota do curso”, podera n recuperar a materia nun exame final 

referente o s contidos de todo o curso. Neste caso, a cualificacio n sera  o ma ximo entre a ”nota do curso” e a nota do exame de 

recuperacio n. Considerarase aprobado o curso en caso de acadar unha cualificacio n igual ou superior a 5. 

 

Avaliación en caso de corentena 

En caso de corentena dun estudante durante o dí a de realizacio n da proba escrita, acordarase outro dí a para a realizacio n da proba, 

de xeito presencial, en horario ordinario de clase. No caso particular en que a corentena se prolongue ma is que a data de fin da 

avaliacio n, realizarase a proba escrita de xeito virtual (mediante a aula virtual e/ou videoconferencia) no horario acordado entre o 

profesor e o estudante. 

As notas correspondentes o  resto de instrumentos de avaliacio n non se vera n afectadas, pois, en vista dos protocolos anunciados, 

conte mplanse corentenas de corta duracio n. 
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4º ESO Instrumentos de avaliación e recuperación 

As probas escritas realizadas en cada avaliacio n podera n ser du as ou tres dependendo da materia tratada durante a avaliacio n, ditas 

probas sera n avaliadas seguindo a ru brica R6. 

Na aula de forma presencial realizaranse traballos individuais, con medios audiovisuais e uso das TIC como recurso dida ctico, 

actividades que favorezan o auto aprendizaxe, revisio ns visuais da libreta do alumnado, realizacio n de exercicios escritos e orais, e 

proporanse traballos ou tarefas que o alumno debera  realizar na casa e que sera n obxecto de avaliacio n por competencias. Todas 

estas actividades sera n avaliadas mediante os instrumentos e as ru bricas correspondentes tal e como se especifica nos esta ndares 

correspondentes a cada curso e materia. 

No caso de ensino a distancia, pola situacio n de confinamento temporal e xustificado documentalmente dun alumno/a, durante o 

tempo que sexa necesario, continuaranse realizando actividades avaliables mediante o uso da Aula Virtual do Instituto e/ou outros 

medios telema ticos como o servizo “Falemos” ou “Webex” a disposicio n do profesorado e o alumnado, estas actividades 

comprendera n o realizacio n de exercicios escritos a entregar, exercicios orais por videoconferencia, traballos coas TIC, asistencia as 

videoconferencias e seguimento do material e tarefas da Aula Virtual. No caso de que un alumno/a non poida realizar unha proba 

escrita presencialmente por estar confinado (de bese xustificar documentalmente) o profesor/a encargado da materia valorara  a 

conveniencia de realizar dita proba cando o alumno/a se incorpore a clase ou ben de realizar a proba telematicamente, en funcio n da 

proximidade das datas de avaliacio n ou outros criterios pedago xicos e/ou de equidade co resto de compan eiros/as do alumno/a 

confinado/a. 

Para o caso excepcional da existencia puntual dalgu n alumno/a que na ensinanza a distancia anteriormente especificada, non dispon a 

de medios telema ticos e non haxa posibilidade de proporcionarllos, realizaranse actividades por escrito avaliables, con libro de texto 

e documentos a completar polo alumno/a e seguimento de explicacio ns e du bidas por medios telefo nicos co profesor/a encargado 

da materia. 
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A nota para cada avaliación sera   : 

 (Media probas escritas) . 0,8 +Nota competencia lingüística .0,04+ Nota competencia dixital .0,04+ Nota de competencia 

aprender a aprender .0,04 + Nota de competencia social e cívica .0,04 +Nota de competencia sentido de iniciativa e 

emprendedor . 0,02 + Nota de competencia de conciencia e expresión cultural . 0,02 

Os instrumentos/procedementos de avaliación para as distintas competencias, serán: 

- Competencia lingüística: saídas ao encerado (R1) e expresión escrita nos exames (R2) 
- Competencia dixital: Probas coa calculadora e tarefas na aula virtual (R4). 
- Competencia aprender a aprender: Exame do caderno, portfolio (R2), traballos escritos (R2) e probas de estimación. 
- Competencia social e cívica, sentido da iniciativa emprendedora e conciencia e expresión cultural: Proxecto (rúbrica propia de cada proxecto) 

 

Os estudantes que non superen algunha avaliacio n tera n dereito a un exame de recuperacio n de dita avaliacio n, referente o s contidos 

de toda a avaliacio n. A cualificacio n final da avaliacio n sera  o ma ximo entre a nota orixinal da avaliacio n e a cualificacio n acadada na 

recuperacio n 

Para o cálculo da nota de cada avaliación utilizarase o redondeo ás centésimas. Para o cálculo da nota que constará nos 
boletíns do alumno na 1ª, 2ª e 3ª avaliacións usarase o método de redondeo ás unidades. 
Si un alumno suspende algunha das tres avaliacio ns presentarase a un exame final de toda a materia antes do 6 de Xun o.  Se aproba 
este exame tera  a materia aprobada. 
 
A nota da avaliación ordinaria será a media aritmética das notas das tres avaliacións redondeada ás unidades, ou a nota do 
exame final no caso de aprobalo. 
 
A avaliación extraordinaria realizarase mediante un único exame dun máximo de 10 preguntas. A nota da avaliación 
extraordinaria será a nota de dito exame redondeada ás unidades. 
O alumno que sexa sorprendido copiando, ou que se poda demostrar que copiou, tera  unha cualificacio n de 0 no exame 

correspondente. 
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RÚBRICAS PARA TODOS OS CURSOS E MATERIAS 

As notas anteriores obteranse aplicando as ru bricas R1,R2,R4,R6 seguintes e as especificadas no apartado 4 para cada materia e 

curso: 

R1. Para avaliar correccións de exercicios na pizarra ou exposicións de traballos. 

 0 2 3 5 

Uso da linguaxe 
 
 
30% 

Non usa linguaxe matemática nin 
notación adecuada ao contexto. 
Comete erros graves. 

Emprega linguaxe matemática 
incompleta e/ou  hai erros na 
notación. 

Emprega linguaxe e notación  
matemática pero con pequenos 
erros. 

Emprega linguaxe e notación  
matemática axeitada ao 
contexto. 

Adecuación e 
distribución dos 
contidos 
 
30% 

Os contidos expostos non son os 
adecuados ou sáese do tema a 
tratar. 

Os contidos son correctos pero 
non hai orde nas ideas ou 
repeticións. 
Non hai conclusión.  

Os contidos son correctos, hai 
orde nas ideas aínda que comete 
erros. 
Hai conclusión final. 
 

Os contidos son correctos e a 
secuenciación adecuada.  
Hai conclusión. 

Iniciativa e 
recursos 
 
 
10% 

Non é capaz de iniciar a 
exposición por falta de iniciativa. 

Desarrolla a exposición completa 
con axuda do profesor pero os 
recursos son insuficientes. 

Desarrolla a exposición completa 
con axuda do profesor e os 
recursos son suficientes. 

Desarrolla a exposición completa 
usando recursos adecuados. 

Actitude e 
temporalización  
 
 
10% 

Négase a realizar a exposición. Pospón a exposición en dous 
requirimentos. A realiza en 
tempo e forma no terceiro 
requirimento. 

Pospón a exposición nun 
primeiro requirimento. A realiza 
en tempo e forma no segundo 
requirimento. 

Realiza a exposición no 
momento e tempo requiridos 

Comprensión 
 
 
20% 

Non contesta correctamente ás 
preguntas plantexadas pola 
profesora/alumnado. 

Contesta con pouca precisión a 
algunha das preguntas 
plantexadas pola 
profesora/alumnado. 

Contesta con precisión a algunha 
das preguntas plantexadas pola 
profesora/alumnado. 

Contesta con precisión a todas 
as preguntas plantexadas. 
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R2. Para avaliar expresión escrita en exames ou outro tipo de tarefas escritas. 

 5 3 2 0 

Uso da linguaxe 
 
 
 
50% 

Usa linguaxe, a 
notación científica e os 
símbolos matemáticos 
adecuados en todos os 
problemas ou traballo 

Usa a linguaxe, a 
notación e os 
símbolos matemáticos 
adecuados en alo 
menos no 75% das 
preguntas do exame 
ou traballo, pero 
presenta erros. 

Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos 
matemáticos 
adecuados en alo 
menos no 50% das 
preguntas do exame 
ou traballo, pero con 
algún erros. 

Non usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos 
matemáticos 
adecuados ou 
presenta erros graves. 

Presentación 
20% 

Cumpre os requisitos 
básicos de 
presentación: marxes, 
caligrafía, limpeza, 
orde e claridade. 

Cumpre case todos os 
requisitos básicos de 
presentación. 

Non cumpre ningún 
dos requisitos básicos 
de presentación pero 
si a orde nos 
procedementos 
matemáticos. 

Non cumpre ningún 
dos requisitos básicos 
de presentación nin 
orde nos 
procedementos. 

Contextualización 
 
 
 
15% 

Contextualiza a 
solución dos 
problemas 
empregando un 
vocabulario amplo. 
Pon exemplos 
novedosos que 
contribúen ao 
enrequecimentos da 
tarefa. 

Contextualiza a 
solución dos 
problemas. 
Pon exemplos moi 
parecidos aos vistos 
na aula. 

Non contextualiza 
axeitadamente a 
solución dos 
problemas. 
Pon os mesmos 
exemplos que os 
empregados na aula. 

Non contextualiza a 
solución dos 
problemas. 
Non pon exemplos 
que contribúan ao 
enrequecimento da 
tarefa. 

Ortografía e 
grafía dos 
números. 
 
 
15% 

Non comete faltas de 
ortografía e a grafía 
numérica é clara. 

Ten poucas faltas de 
ortografía (menos de 
5) e a grafía numérica 
é clara. 

Ten poucas faltas de 
ortografía (menos de 
5) pero a grafía 
numérica non é clara.. 

Ten moitas faltas de 
ortografía (5 ou máis) 
e a grafía numérica 
non é clara. 
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R4. COMPETENCIA DIXITAL. 

 0 2 3 5 

Entrega de tarefas 
dixitais 

 
20% 

Non entrega a tarefa. Entrega a tarefa 
despois de dous 
requerimentos. 

Entrega a tarefa 
despois de dous 
requerimentos. 

Entrega a tarefa no 
tempo requerido 

Calidade das tarefas 
dixitais 

 
 

 
50% 

En branco, moi 
deficientes ou non 
corrixe o que se lle 
indica. 

Con algúns erros  
puntuais pero non 
corrixe o que se lle 
indica. 

Con algún erro 
puntual, que corrixe 
cando se lle indica. 

Sen erros e aplica as 
suxerencias de 
mellora propostas. 

Formato das tarefas 
dixitais. 
 
 
 

20% 

Os documentos de 
texto non están en 
formato pdf nin 
debidamente 
identificados. 

Os documentos están 
no formato adecuado 
para a súa 
presentación/entrega 
ou non debidamente 
identificados. 

Os documentos están 
no formato adecuado 
para a súa 
presentación/entrega 
pero a súa 
identificación non é 
totalmente correcta. 

Os documentos 
están no formato 
adecuado e 
identifícase 
claramente o tipo de 
tarefa e autor/a. 

Búsqueda de 
información 
 
 
 

10% 

Non é capaz de 
atopar información 
con medios dixitais 

Sabe buscar 
información pero non 
discrimina a 
información 
adecuada á tarefa. 

Sabe buscar 
información pero 
procesa a 
información 
mediante “corta e 
pega” sen 
interpretala. 

Sabe buscar 
información, 
procesala e 
interpretala 
adecuadamente para 
a tarefa requerida. 
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R6. Rúbrica para avaliar o grado de completitude dos exames e probas escritas. 

 0% 25% 50% 75% 90% 100% 

Completitude 
do exercicio 
 
 
 
 

50% 

En blanco Extrae os 
datos do 
enunciado 
pero non 
sabe 
úsalos para 
resolver o 
exercicio 

Extrae os 
datos do 
enunciado e 
inicia os 
cálculos sen 
rematalos 

Extrae os 
datos do 
enunciado, 
realiza os 
cálculos pero 
sen chegar un 
resultado final 
correcto 

Extrae os 
datos do 
enunciado, 
realiza os 
cálculos 
completos. 
Non hai 
conclusión. 

Completo en 
datos, cálculos, 
resultado e 
conclusión 

Adecuación dos 
procedementos 
usados 
 
 
 

50% 

Non se usa 
procedemento 
adecuado ou 
presenta erros 
graves.. 

O 
resultado 
teórico 
usado é 
correcto 
pero o 
desarrollo 
non.  

O 
procedemento 
está 
incompleto e 
sen erros. 

O 
procedemento 
é o adecuado 
e completo, 
pero hai erros 
de cálculo. 

O 
procedemento 
é o adecuado, 
está 
completo, non 
hai erros de 
cálculo pero 
non está 
explicado o 
resultado 
teórico usado. 

Procedemento 
explicado e 
rematado 
correctamente. 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traballo diario (R7) 

 
0 1 2 3 4 

Traballo na 

casa 

Non realiza 

as 

actividades 

propostas 

Realiza o 

25% das 

actividades 

propostas 

Realiza o 

50% das 

actividades 

propostas 

Realiza o 

75% das 

actividades 

propostas 

Realiza o 

100% das 

actividades 

propostas 

Traballo na 

aula 

Non realiza 

as 

actividades 

propostas 

Realiza o 

25% das 

actividades 

propostas 

Realiza o 

50% das 

actividades 

propostas 

Realiza o 

75% das 

actividades 

propostas 

Realiza o 

100% das 

actividades 

propostas 



147 
 

Actitude fronte a materia (R8)  
0 1 2 3 

Frecuencia de 

comentarios 

Realiza comentarios 

demasiado frecuentes 

(non permitindo que 

os demais participen) 

ou apenas realiza 

comentarios 

Contribúe ocasionalmente. 

Ás veces fala por enriba dos 

demais, non respectando os 

turnos de palabra. 

Contribúe regularmente A frecuencia dos comentarios 

é óptima (non é dominante 

pero contribúe activamente). 

Participa cando se ofrece a 

posibilidade de facelo e 

permite que o resto tamén 

participe. 

Relevancia de 

comentarios 

Os comentarios non 

teñen relación co tema 

tratado. 

Os comentarios simplemente 

repiten o dito. 

A linguaxe utilizada é moi 

xeral. 

Aporta novas 

contribucións 

relacionadas co tema.  

A linguaxe é clara 

Os comentarios aportan 
melloras á lección ou 
discusión (realiza preguntas 
clave, aporta coñecemento 
relevante, leva a discusión a 
outro nivel,...) 

Usa vocabulario preciso. 

É capaz de sintetizar. 

Valoración e 

reflexión de 

diferentes opinións 

Non presta atención 

ás aportacións do 

resto da comunidade. 

Ás veces non presta atención 

ás aportacións, tanto do 

profesor como dos 

compañeiros. 

Presta atención ás 

aportacións, tanto do 

profesor como dos 

compañeiros, pero 

non  sempre reflexiona 

sobre elas. 

Presta atención ás 

aportacións, tanto do 

profesor como dos 

compañeiros, e valóraas 

críticamente. 

Normas de 

convivencia 

Non respecta as 

normas de 

convivencia e 

interrumpe o ritmo de 

traballo. 

Necesita chamadas de 

atención continuas para 

respectar as normas, pero 

non chega a interrumpir o 

ritmo de traballo dos demais. 

Respecta as normas de 

convivencia pero 

ocasionalmente necesita 

chamadas de atención. 

Respecta as normas de 

convivencia sen necesidade 

de chamadas de atención. 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia 

O grao mí nimo de consecucio n esixible para superar a materia sera n todos os que se describen nos esta ndares de aprendizaxe 

correspondentes aos contidos que foron traballados ao longo do curso, sempre tratados dunha forma directa e elemental. 

 

7.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

Si un alumno non aproba na convocatoria ordinaria tera  un exame na convocatoria  extraordinaria sobre toda a materia do curso. 

Ese exame constara  dun ma ximo de 10 preguntas e valorarase atendendo a  ru brica R6. 

 

8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN TOMAR EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
Durante a primeira semana de clase adicarase unha ou varias sesio ns a facer actividades de avaliacio n inicial que sirvan para 
comprobar en que medida o alumnado executa as competencias necesarias para o seguimento da programacio n.  
Os instrumentos para realizar dita avaliacio n pode ser un ou varios dos seguintes: 
 -  Ana lise dos informes de avaliacio n individualizados do curso anterior. 
 - Deteccio n das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/20 mediante a ana lise da Memoria do 

departamento do curso anterior. 
- Observacio n sistema tica. 
- Entrevista oral para o con ecemento personalizado do alumnado e da su a situacio n emocional. 
- Cuestionario. 
- Ana lise de producio ns escritas. 
- Proba especí fica. 
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Unha vez corrixidas as actividades de avaliacio n inicial atendendo aos criterios de cualificacio n, o docente contara  cunha referencia 
para adecuar o nivel de esixencia dos esta ndares de aprendizaxe e as orientacio ns metodolo xicas o  nivel de competencias rexistradas 
no alumnado. Así  mesmo contara  coa informacio n pertinente para, unha vez contrastada cos outros membros da xunta de avaliacio n 
inicial, decidir que medidas ordinarias ou extraordinarias de atencio n a  diversidade debera  aplicar. 

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES. 
 

O alumnado que promocione de curso sen ter superadas todas as materias debe seguir un programa de reforzo para recuperalas e 
debera  superar a avaliacio n correspondente. 

Aos alumnos coas matema ticas de 1º, 2º ou 3º pendentes, se lles entregara  un boletí n de exercicios de repaso sobre a materia 

suspensa. Dividirase a materia en dous bloques e farase un exame de cada bloque. O primeiro no mes de Xaneiro e o segundo no mes 

de Abril.  

Si a media aritme tica e  aprobado, tera  a  materia do curso anterior recuperada. Si non e  así , tera  un exame final de toda a materia no 

mes de Maio.. 

A materia obxecto de exame e  a impartida durante o curso 2020/21. 

 
A Xefatura de Departamento sera  a encargada de coordinar todo o proceso de recuperacio n de pendentes, se ben podera  delegar nos 
restantes membros algunhas destas actividades. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Para atender as diferenzas entre o alumnado desta área contémplanse tres tipos de medidas ordinarias nos tempos e espazos das aulas 
habituais: 

 
1.  Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de reforzo para os alumnos que teñan grandes dificultades para 
acadar o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe. 
 
2.  Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de ampliación para os alumnos que manifesten unha grande 
capacidade na aprendizaxe dos estándares. 
 
3.  Adaptación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe en forma de traballo colaborativo entre alumnado con grao heteroxéneo de 
desenvolvemento de capacidades de modo que os máis avanzados titoricen aos que precisan algún tipo de reforzo. 

 
Cando as medidas ordinarias se manifesten insuficientes o docente presentará á Xunta de avaliación inicial –na sesión correspondente- ou 
ao Departamento de orientación –en calquera momento do curso- a proposta para iniciar algunha das medidas extraordinarias de atención 
á diversidade habilitadas no centro: ACI ou reforzo educativo co docente de Pedagoxía terapéutica. Na avaliación final dos primeiros cursos 
da ESO o docente poderá propoñer, en caso de consideralo necesario, a execución de medidas extraordinarias de atención á diversidade de 
cara ao vindeiro curso, como son: agrupamentos específicos ( 2º ESO), reforzo en lingua ou/e matemáticas (en 1º ESO), titorías de estudo 
(2º ESO), reforzo de galego (aos exentos de francés) ou Plan mellora (en 2º e 3º). 
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11.  

CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 
 

Segundo establece o Decreto 86/2015 no seu artigo 4 (paxs. 25441/2), “A comprensio n lectora, a expresio n oral e escrita, a 
comunicacio n audiovisual, as tecnoloxí as da informacio n e da comunicacio n, o emprendemento, e a educacio n cí vica e constitucional 
traballaranse en todas as materias, sen prexuí zo do seu tratamento especí fico nalgunhas das materias de cada etapa”. 

O noso proxecto esta  orientado cara a formacio n integral dos alumnos, de maneira que as nosas explicacio ns e actividades inciten a   

reflexio n e o  dia logo sobre situacio ns que pretenden crear actitudes positivas cara aos demais e cara a si mesmos. 

Os enunciados dos exemplos e das actividades reflectira n os contidos transversais que se vin eron tratando en anteriores etapas 
educativas: 

- Traballarase a prevencio n da violencia de xe nero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e 
de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 
 
- Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supon an discriminacio n por razo n da orientacio n 
sexual ou da identidade de xe nero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxe nero e 
intersexual”. 
 

12. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

O Decreto 86/2015 establece nos artigos 21 e 33 sobre as avaliacio ns da ESO e o Bacharelato (paxs. 25458 e 25476 respectivamente) 
o seguinte: “O profesorado avaliara  tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a su a propia pra ctica 
docente, para o que establecera  indicadores de logro nas programacio ns dida cticas”. 
 

O Departamento valorara  o logro da programacio n dida ctica trimestralmente.  Ao final do trimestre, cada profesor/a fara  a su a 
avaliacio n da pra ctica docente individual mediante unha enquisa para recoller datos que permitan valorar a situacio n e así  propon er 
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e incorporar medidas de mellora tomando decisio ns sobre distintos  aspectos como poderí an ser: 
- Facer seguimento e medir a discrepancia entre a planificacio n temporal prevista e a real. 
- Facer unha serie de “preguntas” que servira n para reflexionar ou valorar cuestio ns como o funcionamento da programacio n, a 
actuacio n como docentes ou diferentes aspectos que afectan o  proceso de ensino. 
 
Esta valoracio n sera  lida e analizada na avaliacio n e o documento formara  parte da acta. 
 
A avaliacio n como instrumento de mellora continua vai permitir identificar esas a reas de mellora e a introducio n de cambios na 
programacio n durante o curso e non so  de cara o  seguinte. 
 
RU BRICA PARA A AVALIACIO N DA PRA CTICA DOCENTE 
 
AVALIACIO N DA PRA CTICA DOCENTE DA _____________________ AVALIACIO N 
 
CURSO:____________ GRUPO:__________ DATA:____________________ 
 
 
1.- Avaliacio n do grupo: 
Actitude     
Espí rito de traballo     
Relacio n grupo-profesorado     
 
 
Observacio ns:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
2.- Feitos que influ en positiva ou negativamente no grupo: 
Positivos Negativos 
  
 
3.- Materias nos que o grupo presenta ma is dificultades: 
Materias Causas  
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4.- Materias nos que o grupo presenta menos dificultades: 
Materia Causas 
  
  
  
 
5.-Con ecemos os criterios de cualificacio n de todas as materias:  Si  Non (neste caso indicar en que materias 
non:......................................................................................................) 
 
6.- Outras observacio ns:................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................. 
 
7.- Propostas de mellora:............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
En Vilalonga,____ de ______________ de 20____ 
 
 
 
 
O/A delegado/a    O/A subdelegado/a 
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13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 
 

En 3º e 4º curso en todas as materias impartidas polo departamento participarase no Plan Proxecta “Xente con Don”. 

En todos os cursos da ESO levaranse a cabo actividades relacionadas co grupo de traballo do “Roterio Matema tico por Sanxenxo” 

incluí do dentro do Plan de Formacio n do centro. 

Se o longo do curso xorde algunha exposicio n ou actividade relacionada coas Matema ticas, e non hai impedimento algu n, esta  previsto  

organizar a su a visita ou participacio n. 

Así  mesmo o departamento divulgara e fomentara  entre o alumnado a participacio n en distintos concursos, olimpiadas ou xornadas 

organizadas polas distintas administracio n ou por institucio ns de caracter privado. 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS DE 

MELLORA. 
 

Unha vez revisados os resultados acade micos ( resultados da avaliacio n da propia materia, comparativa cos resultados das outras 
materias do curso, abandonos da materia,.....) e analizadas as causas tomaranse medidas  conducentes a  mellora deses resultados. 
 
Este apartado ten moitas similitudes co apartado de avaliacio n do proceso de ensino e a pra ctica docente, polo que tame n neste caso 
procederase a recoller trimestralmente datos que permitan valorar a situacio n,  e así  propon er e incorporar medidas de mellora a 
aplicar no seguinte trimestre, como poderí an ser: 
- Resultados da avaliacio n da propia materia, comparativa cos resultados das outras materias do curso. 
- Abandonos da materia. 
- Nu mero de alumnos/as con NEAE... 
- Enquisa  para recoller datos que permitan valorar a situacio n. 
 
Os resultados e as propostas de mellora sera n recollidos nas actas de departamento e na memoria final. 
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RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Indicadores de logro                

4 

         1            2          3           4 

Adecuación do deseño das unidades de didácticas ao curriculo      

Adecuación da secuenciación e temporalización      

Asignación do peso de cada estandar na cualificación      

Vinculación de cada estandar a un ou varios instrumentos      

Fixación de unha estratexa metodolóxica común no departamento      

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos criterios  das avaliacións      

Adecuación dos criterios para avaliar os pendentes      

Adecuación dos exámenes      

Adecuación das medidas específicas para alumnado con NEAE      

Adecuación dos mecanismos de difusión da programación      

Grado de seguimento da programación      
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Integración das TIC na materia      

 

En Vilalonga a 15 de setembro de 2021 

Aprobada o 21 de setembro na 3ª reunión do departamento de Matemáticas do curso 2021/22 


