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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
IMPRESCINDIBLES 

 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e 
técnicas simples da xeometría analítica plana para a 
resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos 
de figuras planas, utilizando a linguaxe matemática 
axeitada, e expresar o procedemento seguido na 
resolución. 
 

MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies e ángulos de 
figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas 
máis apropiadas. 
 

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área 
do círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector 
circular, e aplícaas para resolver problemas 
xeométricos. 
 

B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de 
lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades e relacións dos 
poliedros. 
 

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, 
utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica 
adecuadas. 
 

B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de 
coordenadas cartesianas. 
 

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas 
coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as 
súas coordenadas. 
 

B4.2. 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). 
 

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación 
dunha función a outras e elixe a máis adecuada en 
función do contexto. 

B4.3. Comprender o concepto de función. 
 

MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non 
unha función. 
 

B4.4. Recoñecer, representar e analizar as funcións 
lineais, e utilizalas para resolver problemas. 
 
 
 
 
 
 

MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a 
partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 
pendente da recta correspondente. 
 

MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da 
gráfica ou táboa de valores. 
 

MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á 
relación lineal existente entre dúas magnitudes e 
represéntaa. 

MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, 
apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o 
modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis 
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axeitado para explicalas, e realiza predicións e 
simulacións sobre o seu comportamento. 
 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 
 

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
 

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e 
adopta a actitude axeitada para cada caso. 
 

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. 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un 
sistema), se un número ou uns números é ou son solución 
desta. 

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. 

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. 

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. 

MAB3.1.2. Aplica o Teorema de Pitágoras para calcular 
lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e 
áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos 
ou en contextos reais. 

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) 

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de 
corpos xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica 
axeitada. 

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir 
dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente. 
 

B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de 
lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades e relacións dos 
poliedros. 

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, 
utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica 
axeitadas. 

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. 
 

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 
función a outras, e elixe a máis adecuada en función do 
contexto. 
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B4.2. Comprender o concepto de función e recoñecer, 
interpretar e analizar as gráficas funcionais. 

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non 
unha función. 

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, 
recoñecendo as súas propiedades máis características. 

B4.3. Recoñecer, representar a analizar as funcións 
lineais e utilizalas para resolver problemas. 

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. 

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da 
gráfica ou táboa de valores. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

3º ESO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema). 
 

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 
 

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. 
 

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

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. 
 

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
 

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. 
 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
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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. 
 

numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

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. 
 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e tarefas. 

B2.4. Resolver problemas da vida 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. 
 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da 
vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 
propiedades características das figuras planas, os 
corpos xeométricos elementais e as súas 
configuracións xeométricas. 
 

MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as 
propiedades das figuras planas, os poliedros e os 
corpos de revolución principais. 

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. 

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e 
de figuras circulares en problemas contextualizados, 
aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
 

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. 
 

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. 
 

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, 
cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. 
 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións 
reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a 
escala. 
 

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de 
lonxitudes e de superficies en situacións de 
semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS  

 3º ESO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 
propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 
extraendo a información relevante e transformándoa. 

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

 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 recursos 
tecnolóxicos, e valorar e contrastar os resultados 
obtidos. 

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao 
completas e incompletas mediante procedementos 
alxébricos e gráficos. 

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. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

4º ESO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos e contexto 
do problema). 
 

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 
 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 
outros contextos, etc. 
 

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. 
 

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. 
 

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
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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. 
 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

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. 
 

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. 
 

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. 

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. 
 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e tarefas. 

B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas 
métrico sesaxesimal e internacional, así como as 
relacións e as razóns da trigonometría elemental, para 
resolver problemas trigonométricos en contextos 
reais. 
 

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da 
trigonometría básica para resolver problemas 
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para 
realizar os cálculos. 

B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os 
procedementos básicos da xeometría analítica plana 
para representar, describir e analizar formas e 
configuracións xeométricas sinxelas. 

MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas 
entre as coordenadas de puntos e vectores. 
 

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o 
módulo dun vector. 
 

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha 
recta e diferentes formas de calculala. 
 

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias 
formas, en función dos datos coñecidos. 
 

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación 
dunha recta e utilízaas no estudo analítico das 
condicións de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 
 

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos 
para crear figuras xeométricas e observar as súas 
propiedades e as súas características. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

4º ESO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as 
súas operacións e as súas propiedades. 

MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto 
e división de polinomios, e utiliza identidades notables. 
 

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, 
mediante a aplicación da regra de Ruffini. 

B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas 
matemáticas, utilizando ecuacións de distintos tipos 
para resolver problemas. 

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. 

 

MATEMÁTICAS I 

1º BACHARELATO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través 
de enunciados táboas ou expresións alxébricas, que 
describan unha situación real, e analizar cualitativa e 
cuantitativamente as súas propiedades, para 
representalas graficamente e extraer información 
práctica que axude a interpretar o fenómeno do que se 
derivan. 
 

MA1B3.1.1. Recoñece analíticamente e graficamente as 
funcións reais de variable real elementais e realiza 
analiticamente as operación básicas con funcións. 
 

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira 
razoada eixes,  unidades, dominio e escalas, e recoñece 
e identifica os erros de interpretación derivados 
dunha mala elección. 
 

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais 
das funcións,comprobando os resultados coa axuda de 
medios tecnolóxicos en actividades abstractas e 
problemas contextualizados. 
 

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas 
do estudo e a análise de funcións en contextos reais. 
 

B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade 
dunha función aplicándoos no cálculo de límites e 
no estudo da continuidade dunha función nun punto ou 
un intervalo. 
 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as 
operación elementais do seu cálculo, aplica os procesos 
para resolver indeterminacións e determina a 
tendencia dunha función a partir do cálculo de límites. 
 

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun 
punto a partir do estudo do seu límite e do valor da 
función, para extraer conclusións en situacións reais. 
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MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 
 

  

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 

1º BACHARELATO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa 
de variación media nun intervalo e nun punto como 
aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as 
regras de derivación para obter a función derivada de 
función sinxelas e das súas operacións. 
 

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun 
intervalo e a taxa de variación instantánea, 
interprétaas xeometricamente e emprégaas para 
resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 
 

MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para 
calcular a función derivada dunha función e obter a 
recta tanxente a unha función nun punto dado. 
 

B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables discretas ou 
continuas, procedentes de contextos relacionados coa 
economía e outros fenómenos sociais, e obter os 
parámetros estatísticos máis usuais mediante os 
medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora, folla 
de cálculo) e valorando a dependencia entre as 
variables. 

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas 
bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun 
estudo estatístico, con variables numéricas (discretas 
e continuas) e categóricas. 
 

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais 
para aplicalos en situacións da vida real. 
 

MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e 
diferentes distribucións condicionadas a partir dunha 
táboa de continxencia, así como os seus parámetros, 
para aplicalos en situacións da vida real. 
 

MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas 
son ou non estatisticamente dependentes a partir das 
súas distribucións condicionadas e marxinais, para 
poder formular conxecturas. 
 

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas 
apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar 
e agrupados, e usa axeitadamente medios tecnolóxicos 
para organizar e analizar datos desde o punto de vista 
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos 
estatísticos. 
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MATEMÁTICAS II  

2º BACHARELATO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
 

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións entre 
os datos, condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc. 
 

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 
 

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 
de razoamento na resolución de problemas. 
 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades 
ou teoremas relativos a contidos alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
 

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función do contexto matemático. 

B3.3. Calcular integrais de función sinxelas aplicando as 
técnicas básicas para o cálculo de primitivas. 

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de 
primitivas de funcións. 
 

B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida 
de áreas de rexións planas limitadas por rectas e 
curvas sinxelas que sexan doadamente representables 
e, en xeral, á resolución de problemas. 
 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por 
rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos (utilizando a regra 
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 
reconto e a axiomática da probabilidade), así como a 
sucesos aleatorios condicionados (teorema de Bayes), 
en contextos relacionados co mundo real. 

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou 
non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes 
técnicas de reconto. 

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos 
que constitúen unha partición do espazo mostral. 

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 

2º BACHARELATO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
 

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, contrastando a súa validez e valorando 
a súa utilidade e a súa eficacia. 
 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso seguido. 
 

B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 
 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
 

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver 
ou propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

B1.7. 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. 
 

MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema 
do mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. 

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 
 

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 
 

MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continuo, etc.).  

 

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 
 

MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización, e valora as 
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consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 
 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
valorando a súa eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras. 
 

MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e 
dos métodos utilizados, e aprender diso para situacións 
futuras. 
 

B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas 
de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas 
que sexan doadamente representables, utilizando 
técnicas de integración inmediata. 
 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de 
integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 
 

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida 
para calcular a área de recintos planos delimitados por 
unha ou dúas curvas. 

 

B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos, utilizando a regra 
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 
reconto persoais, diagramas de árbore ou táboas de 
continxencia, a axiomática da probabilidade e o 
teorema da probabilidade total, e aplicar o teorema de 
Bayes para modificar a probabilidade asignada a un 
suceso (probabilidade inicial) a partir da información 
obtida mediante a experimentación (probabilidade 
final), empregando os resultados numéricos obtidos na 
toma de decisións en contextos relacionados coas 
ciencias sociais. 
 

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos mediante a regra de 
Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
 

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 
partir dos sucesos que constitúen unha partición do 
espazo mostral. 
 

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 
 

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa 
toma de decisións en condicións de incerteza en 
función da probabilidade das distintas opcións. 
 

 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

2º BACHARELATO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2.1. Estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados. 

MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos 
parámetros poboacionais e os intervalos de confianza 
de parámetros poboacionais en problemas 
contextualizados,  partindo das distribucións mostrais 
correspondentes. 
 

MENB2.1.2. Leva a cabo un contraste de hipóteses 
sobre unha poboación, formula as hipóteses nula e 
alternativa dun contraste, entende os erros de tipo I e 
de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia 
do contraste. 
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B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos. 

MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as 
probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de 
probabilidades de sucesos. 
 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

 2.1. AVALIACIÓN 

  2.1.1. PROCEDEMENTOS: 

• Análise das tarefas escritas desenvolvidas polo alumnado 
• Valoración das posibles probas que realicen os alumnos, telemáticas 

ou presenciais, segundo a evolución da situación 
 
2.1.2. INSTRUMENTOS: 
 

• Boletíns de actividades 
• Probas telemáticas ou presenciais, segundo sexa posible 

 
2.2. CUALIFICACIÓN FINAL 
 

• Alumnado coa primeira e segunda avaliacións aprobadas: 
Realizarase a media aritmética das dúas notas de avaliación. Este resultado 
poderase incrementar un máximo de 1 punto, en función das tarefas 
realizadas durante o período de confinamento: 
 

NOTA FINAL = 
���	��

�
 + P  

  �� → nota 1ª avaliación 

  �� → nota 2ª avaliación 

P   → puntuación período confinamento, 0 ≤ P ≤ 1 

 

• Alumnado cunha ou as dúas avaliacións suspensas: 
Farase unha proba de recuperación por cada avaliación suspensa, telemática 
ou presencial, segundo sexa posible. Unha vez realizada/s, a cualificación 
final obterase da mesma forma que no caso anterior. 
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 
No caso de que, unha vez feitas as probas de recuperación, as dúas primeiras 
avaliacións continúen suspensas, a cualificación final non será superior a 4 e 
obterase da media aritmética das notas de avaliación, tomando sempre a máis 
alta (entre a que tiña na avaliación correspondente e a que obtivo na 
recuperación). 

 

 2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
  Coa normativa vixente, está prevista unha convocatoria extraordinaria en  
  Setembro para o alumnado que non acade unha cualificación positiva na  
  convocatoria ordinaria de Xuño. Na data de Setembro que acorde o centro 
  educativo, realizarase unha proba, sendo necesario obter unha nota   
  mínima de 5 para superar a materia. 
 
 2.4. ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 
 

Para os alumnos con materias pendentes procederase como se describiu 
anteriormente, tanto no relativo á avaliación, como á cualificación e á proba 
extraordinaria de Setembro. 
En calquer caso, se o alumno aproba a materia do curso actual, 
automaticamente se lle aprobará a materia pendente. 

 
 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO E, NO SEU CASO, 
AMPLIACIÓN) 
  
 Cada 15 días, aproximadamente, faránselles chegar aos alumnos por distintos 
medios (Edixgal, Aula Virtual, correo electrónico…) diferentes actividades de repaso, 
reforzo ou ampliación. As actividades de ampliación terán como referencia os estándares 
de aprendizaxe imprescindibles. 
 Para solventar as dúbidas que lles puidesen xurdir, o profesorado poderá planificar 
videoconferencias, facilitarlles apuntes, enlaces…, e calquer outro recurso que consideren. 
  

A temporalización das distintas actividades para todos os cursos, é a seguinte: 
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PERÍODO PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES 

14/04/2020 – 30/04/2020 

 
Actividades de repaso e reforzo relacionadas co 
currículo xa avaliado 
 

04/05/2020 – 15/05/2020 

 
Actividades de repaso e reforzo relacionadas co 
currículo avaliado na 1ª avaliación 
 

18/05/2020 – 29/05/2020 

 
Actividades de repaso e reforzo relacionadas co 
currículo avaliado na 2ª avaliación 
 

01/06/2020 – 05/06/2020 

 
Actividades e/ou probas de recuperación* para o 
alumnado de 2º de BACHARELATO con algunha 
avaliación suspensa 
 

01/06/2020 – 12/06/2020 

 
Actividades de repaso e reforzo para o alumnado  
de ESO e 1º de Bacharelato  
 

15/06/2020 – 19/06/2020 

 
Actividades e/ou probas de recuperación* para o 
alumnado de ESO e 1º de Bacharelato con 
algunha avaliación suspensa 
 

 
 

* Telemáticas ou presenciais, segundo a evolución da situación. 
 
En todos os períodos poderánselles facilitar aos alumnos actividades de ampliación 

de contidos xa traballados ou mesmo doutros que requiran unha intervención mínima por 
parte dos docentes. Ditas actividades de ampliación terán en conta os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles recollidos nas táboas do punto 1 deste documento. 

 
Está confirmado que todo o alumnado matriculado nas materias impartidas polo 

Departamento de Matemáticas, dispón de recursos tecnolóxicos suficientes para poder 
continuar coa docencia a distancia. 

 
 

 
 
 
 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA              CURSO 2019/2020    

 

I.E.S. Vilar Ponte de Viveiro (Lugo) Páxina 17 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  
 

Os medios de comunicación establecidos como básicos para comunicarse co 
alumnado e coas familias serán dous: a páxina web do centro e o correo electrónico de cada 
profesor. 

Por un lado, a través da páxina web o alumnado poderá ver a planificación da 
materia, descargar os recursos correspondentes ou informarse de como obtelos. 

Por outro lado, os profesores poñen á disposición dos alumnos unha dirección de 
correo electrónico. 

A maiores, cada profesor poderá utilizar outros sistemas de comunicación: 
chamadas telefónicas, WhatsApp, videoconferencias…, en función das dificultades que lle 
transmitan os alumnos. 
 


