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1. NORMATIVA
Realízase esta programación acorde coa normativa publicada no DOG. Núm 120 do Luns, 20
de xuño de 2015, onde se publica o DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece
o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato de Galiza. Neste decreto
introdúcense as modificacións establecidas en distintos aspectos pola Lei orgánica 8/2013, do
9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE)

2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
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
segundo figura no artigo 12 do Real decreto 1105/2014, que establece o currículo de ESO,
que a fai necesaria para ensinanzas postobrigatorias.
O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques, todos eles de igual importancia
na formación integral do alumnado, polo que nesta programación realizase unha distribución
dos mesmos que garanta que ningún dos bloques se vexa minguado por cuestións de calquera
índole.
Ademais, 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
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por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o
proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática.
Con este principio deséñase a programación didáctica recollida nestas páxinas.
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.

3. OBXECTIVOS
Obxectivos na ESO:
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as
capacidades que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto
aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos,
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como
medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición
ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre
homes e mulleres.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido
crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos
campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar
decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no
estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras
persoas , así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron
achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica
do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais
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relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente,
contribuíndo á súa conservación e mellora.
l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.

4. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS
COMPETENCIAS CLAVE
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a
resolución eficaz de problemas complexos.
As competencias clave do currículo serán as seguintes:
CCL ____ Comunicación lingüística.
CMCCT_ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .
CD _____ Competencia dixital.
CAA ___ Aprender a aprender.
CSC ____ Competencias sociais e cívicas.
CSIEE __ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC __ Conciencia e expresións culturais.

Descrición do modelo competencias
Na descrición do modelo competencias inclúese o marco de descritores competencias, no que
aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o
adestramento das competencias; recordemos que estas no se estudan, nin se ensinan:
adéstranse. Para elo, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao
alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a
elo, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por
competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o
carácter destes é aínda moi xeneral, o axuste do nivel de concreción esixe que ditos
indicadores se dividan, a súa vez, no que se denominan descritores da competencia, que
serán os que «describan» o grao de competencias do alumnado. Por cada indicador de
seguimento atoparemos entre dous e catro descritores,

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías
da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional,
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traballaranse dende todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanzaaprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible.

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas,
axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben
consolidada na que todos podamos vivir, e en cuxa construción colaboren.

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes,
conduciranos a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos
sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta as súas necesidades, se ben o elevado
número de estudantes nalgúns grupos o fai moi complicado.

Na área de Matemáticas
Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito
sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns a área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e
fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para
a vida.

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é
determinante, a consecución e sostenibilidade do benestar social esixe condutas e toma de
decisións persoais estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e coa visión razoada e
razoable das persoas.
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores
asociados a esta competencia:
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural e as repercusións
para a vida futura.
• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
•

Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade
circundante.
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Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e
comprender o que ocorre arredor noso.

• Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.
• Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos
xeométricos …) en situacións cotiás.
• Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en
contextos reais e en calquera materia.
• Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.

Comunicación lingüística
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de
prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través
de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden
implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de xeito individual ou colectiva.

Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais
determinadas ofrece una imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e non
so recibe, mensaxes a través das linguas con distintas finalidades.

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores
asociados a esta competencia:
• Comprender o sentido dos textos escritos.
• Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos …
• Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.
• Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera
situación.
• Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de
materias diversas.

Competencia dixital
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A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da
información e a comunicación para alcanzar los obxectivos relacionados co traballo, a
empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na
sociedade.

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas
tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos,
habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nun entorno dixital.

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores
asociados a esta competencia:
• Empregar distintas fontes para a busca de información.
• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
• Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios
tecnolóxicos.
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais
A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e
valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións
culturais e artísticas, empregalas como fonte de enriquecemento e desfrute persoal e
consideralas como parte da riqueza e o patrimonio dos pobos.

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade
estética e creadora e ao dominio de aquelas outras relacionadas cos diferentes códigos
artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal.
Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á
conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como de outras
comunidades.
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Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores
asociados a esta competencia:
• Mostrar respecto cara as obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial.
• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento
científico.
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os
coñecementos e as actitudes sobre a sociedade –entendida desde as diferentes perspectivas, na
súa concepción dinámica, cambiante e complexa–, para interpretar fenómenos e problemas
sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e
resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas
baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel
máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social.

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores
asociados a esta competencia:
• Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e
para a resolución de conflitos.
•

Amosar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación
establecidos.

• Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de
transformar as ideas en actos. Elo significa adquirir conciencia da situación onde intervir ou
resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e
actitudes necesarias con criterio propio, coa fin de alcanzar o obxectivo previsto.

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se
desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o
aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o alicerce doutras capacidades
e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados.
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Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores
asociados a esta competencia:
• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
• Ser constante no traballo superando as dificultades.
• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.
• Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo a intereses persoais.
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se
produce ao largo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e
informais.

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na
aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta
motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o
estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de
que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con elo, que se produza nel unha
percepción de autoeficacia. Dirixido todo o anterior a motivalo para abordar futuras tarefas de
aprendizaxe.

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores
asociados a esta competencia:
• Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples,
funciones executivas …
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional,
interdependente …
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
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• Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe.
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos
resultados intermedios.
• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

5. MATEMÁTICAS 1º ESO
5.1.

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS DE 1ºESO

A área de Matemáticas de 1.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as
capacidades que lles permitan:

















Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a
precisión na comunicación.
Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que chega do
contorno (medios de comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel que
desempeñan.
Incorporar os números negativos ao campo numérico coñecido, realizar operacións básicas
con números fraccionarios e afondar no coñecemento das operacións con números
decimais.
Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os
recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos.
Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade e superficie).
Iniciar o alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de
problemas.
Formular conxecturas e comprobalas na realización de pequenas investigacións.
Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a
resolución de problemas.
Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou á
resolución dun problema, xa sexa do ámbito das matemáticas ou da vida cotiá.
Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando
sinxelas técnicas de recollida, xestión e representación de datos.
Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada desde distintos puntos
de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade.
Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades e as súas relacións
xeométricas.
Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de investigación
en xeometría.
Utilizar os recursos tecnolóxicos con sentido crítico, como axuda na aprendizaxe e nas
aplicacións instrumentais das matemáticas.
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Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, como a
exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista, a
perseveranza na busca de solucións, o recurso á particularización, á sistematización, etc.
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1º ESO

5.2.-CONTIDOS DA UNIDADE.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES.COMPETENCIAS CLAVE
O bloque 1 de contidos publicado no DOG. Núm. 120 do Luns, 20 de xuño de 2015 , "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", é un
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.. No desenvolvemento de ambos prestarase especial
atención ao desenvolvemento de 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.
Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
f
h

 B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso
de resolución de problemas.

 CCL
 B1.1.Expresar verbalmente e de forma
 MAB1.1.1. Expresa
razoada o proceso seguido na resolución
verbalmente e de forma
 CMCCT
dun problema.
razoada o proceso
seguido na resolución dun
problema, coa precisión e
o rigor adecuados.

e

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e

 MAB1.2.1. Analiza e

 CMCCT

14

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos
f
h

Contidos
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.
 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.

Criterios de avaliación
estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e
comprobando as solucións obtidas.

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
comprende o enunciado
dos problemas (datos,
relacións entre os datos, e
contexto do problema).
 CMCCT
 MAB1.2.2. Valora a
información dun
enunciado e relaciónaa co
número de solucións do
problema.
 CMCCT
 MAB1.2.3. Realiza
estimacións e elabora
conxecturas sobre os
resultados dos problemas
para resolver, valorando a
súa utilidade e eficacia.
 CMCCT
 MAB1.2.4. Utiliza
estratexias heurísticas e
 CAA
procesos de razoamento
na resolución de
problemas, reflexionando
sobre o proceso de
resolución.

b
e
f

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
problema, resolución de subproblemas, reconto

 B1.3. Describir e analizar situacións de
cambio, para encontrar patróns,
regularidades e leis matemáticas, en
contextos numéricos, xeométricos,

 MAB1.3.1. Identifica
patróns, regularidades e
leis matemáticas en
situacións de cambio, en

 CMCCT
 CCEC
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos
g
h

b
e
f

Contidos
exhaustivo, comezo por casos particulares
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
 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.

Criterios de avaliación
funcionais, estatísticos e probabilísticos,
valorando a súa utilidade para facer
predicións.

 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das
 B1.4. Afondar en problemas resoltos
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
formulando pequenas variacións nos
resultados, comprobación e interpretación das
datos, outras preguntas, outros
solucións no contexto da situación, procura
contextos, etc.
doutras formas de resolución, etc.

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
contextos numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos e
probabilísticos.
 CMCCT
 MAB1.3.2. Utiliza as leis
matemáticas achadas para
realizar simulacións e
predicións sobre os
resultados esperables,
valorando a súa eficacia e
idoneidade.
 CMCCT
 MAB1.4.1. Afonda nos
problemas logo de
resolvelos, revisando o
proceso de resolución e
os pasos e as ideas as
importantes, analizando a
coherencia da solución ou
procurando outras formas
de resolución.
 MAB1.4.2. Formúlase
novos problemas a partir
dun resolto, variando os
datos, propondo novas
preguntas, resolvendo
outros problemas
parecidos, formulando

 CMCCT
 CAA
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
casos particulares ou máis
xerais de interese, e
establecendo conexións
entre o problema e a
realidade.

b
f
h

 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.

 CCL
 B1.5. Elaborar e presentar informes sobre  MAB1.5.1. Expón e
o proceso, resultados e conclusións
argumenta o proceso
 CMCCT
obtidas nos procesos de investigación.
seguido, ademais das
conclusións obtidas,
utilizando distintas
linguaxes (alxébrica,
gráfica, xeométrica e
estatístico-probabilística).









 B1.5. Práctica dos procesos de matematización e
modelización, en contextos da realidade e en
contextos matemáticos, de xeito individual e en
equipo.

 B1.6. Desenvolver procesos de
 MAB1.6.1. Identifica
matematización en contextos da
situacións problemáticas
realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
da realidade susceptibles
funcionais, estatísticos ou
de conter problemas de
probabilísticos) a partir da
interese.
identificación de situacións
 MAB1.6.2. Establece
problemáticas da realidade.
conexións entre un
problema do mundo real e
o mundo matemático,
identificando o problema
ou os problemas
matemáticos que
subxacen nel e os
coñecementos

a
b
c
d
e
f
g

 CMCCT
 CSC

 CMCCT
 CSIEE
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
matemáticos necesarios.
 MAB1.6.3. Usa, elabora ou  CMCCT
constrúe modelos
matemáticos sinxelos que
permitan a resolución dun
problema ou duns
problemas dentro do
campo das matemáticas.
 MAB1.6.4. Interpreta a
solución matemática do
problema no contexto da
realidade.

 CMCCT

 CMCCT
 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.





b
e
f
g

 B1.5. Práctica dos procesos de matematización e
modelización, en contextos da realidade e en
contextos matemáticos, de xeito individual e en
equipo.

 B1.7. Valorar a modelización matemática  MAB1.7.1. Reflexiona
como un recurso para resolver
sobre o proceso e obtén
problemas da realidade cotiá, avaliando
conclusións sobre el e os
a eficacia e as limitacións dos modelos
seus resultados,
utilizados ou construídos.
valorando outras
opinións.

 CMCCT
 CAA
 CSC
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos













a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Contidos
 B1.5. Práctica dos procesos de matematización e
modelización, en contextos da realidade e en
contextos matemáticos, de xeito individual e en
equipo.

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

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
 CMCCT
 MAB1.8.1. Desenvolve
actitudes axeitadas para o  CSIEE
traballo en matemáticas  CSC
(esforzo, perseveranza,
flexibilidade e aceptación
da crítica razoada).
 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.

 CMCCT

 MAB1.8.3. Distingue entre  CMCCT
problemas e exercicios, e
adopta a actitude axeitada
para cada caso.
 CMCCT
 MAB1.8.4. Desenvolve
actitudes de curiosidade e  CAA
indagación, xunto con
 CCEC
hábitos de formular e
formularse preguntas e
procurar respostas
axeitadas, tanto no estudo
dos conceptos como na
resolución de problemas.
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
 CMCCT
 MAB1.8.5. Desenvolve
habilidades sociais de
 CSIEE
cooperación e traballo en  CSC
equipo.

 b
g

 B1.6. Confianza nas propias capacidades para
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo científico.

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

 MAB1.9.1. Toma decisións  CMCCT
nos procesos de
 CSIEE
resolución de problemas,
de investigación e de
matematización ou de
modelización, valorando
as consecuencias destas e
a súa conveniencia pola
súa sinxeleza e utilidade.

b
g

 B1.6. Confianza nas propias capacidades para
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo científico.

 CMCCT
 B1.10. Reflexionar sobre as decisións
 MAB1.10.1. Reflexiona
tomadas, e aprender diso para situacións
sobre os problemas
 CAA
similares futuras.
resoltos e os procesos
desenvolvidos, valorando
a potencia e a sinxeleza
das ideas clave, e
apréndeo para situacións
futuras similares.

e
f
g

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para:
Recollida ordenada e organización de datos.
Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou

 B1.11. Empregar as ferramentas
tecnolóxicas axeitadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, alxébricos ou estatísticos,
facendo representacións gráficas,
recreando situacións matemáticas

 CMCCT
 MAB1.11.1. Selecciona
ferramentas tecnolóxicas  CD
axeitadas e utilízaas para
a realización de cálculos
numéricos, alxébricos ou
estatísticos, cando a
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

mediante simulacións ou analizando con
dificultade destes impida
sentido crítico situacións diversas que
ou non aconselle facelos
axuden á comprensión de conceptos
manualmente.
matemáticos ou á resolución de
 MAB1.11.2. Utiliza medios  CMCCT
problemas.
tecnolóxicos para facer
representacións gráficas
de funcións con
expresións alxébricas
complexas e extraer
información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
 MAB1.11.3. Deseña
representacións gráficas
para explicar o proceso
seguido na solución de
problemas, mediante a
utilización de medios
tecnolóxicos.

 CMCCT

 CMCCT
 MAB1.11.4. Recrea
ámbitos e obxectos
xeométricos con
ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar,
analizar e comprender
propiedades xeométricas.
 MAB1.11.5. Utiliza medios  CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
tecnolóxicos para tratar
datos e gráficas
estatísticas, extraer
información e elaborar
conclusións.







a
b
e
f
g

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no
 B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
proceso de aprendizaxe para:
información e da comunicación de
maneira habitual no proceso de
Recollida ordenada e organización de datos.
aprendizaxe, procurando, analizando e
Elaboración e creación de representacións
seleccionando información salientable
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
en internet ou noutras fontes,
estatísticos.
elaborando documentos propios,
Facilitación da comprensión de conceptos e
facendo exposicións e argumentacións
propiedades xeométricas ou funcionais e a
destes, e compartíndoos en ámbitos
realización de cálculos de tipo numérico,
apropiados para facilitar a interacción.
alxébrico ou estatístico.
Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo e os resultados e as
conclusións obtidos.
Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.

 MAB1.12.1. Elabora
documentos dixitais
propios coa ferramenta
tecnolóxica axeitada (de
texto, presentación,
imaxe, vídeo, son, etc.)
como resultado do
proceso de procura,
análise e selección de
información relevante, e
compárteos para a súa
discusión ou difusión.

 CD
 CCL

 MAB1.12.2. Utiliza os
recursos creados para
apoiar a exposición oral
dos contidos traballados
na aula.

 CCL

 CD
 MAB1.12.3. Usa
axeitadamente os medios  CAA
tecnolóxicos para
estruturar e mellorar o seu
proceso de aprendizaxe,
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
recollendo a información
das actividades,
analizando puntos fortes e
débiles do seu proceso
educativo e establecendo
pautas de mellora.
 MAB1.12.4. Emprega
ferramentas tecnolóxicas
para compartir ideas e
tarefas.

 CD
 CSC
 CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra






b
e
f
g
h

 B2.1. Números negativos: significado e utilización  B2.1. Utilizar números naturais, enteiros,  MAB2.1.1. Identifica os
en contextos reais.
fraccionarios e decimais, e porcentaxes
tipos de números
sinxelas,
as
súas
operacións
e
as
súas
(naturais, enteiros,
 B2.2. Números enteiros: representación, ordenación
propiedades, para recoller, transformar e
fraccionarios e decimais)
na recta numérica e operacións. Operacións con
intercambiar información e resolver
e utilízaos para
calculadora.
problemas
relacionados
coa
vida
diaria.
representar, ordenar e
 B2.3. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións
interpretar axeitadamente
equivalentes. Comparación de fraccións.
a información
Representación, ordenación e operacións.
cuantitativa.
 B2.4. Números decimais: representación,
ordenación e operacións.
 MAB2.1.2. Calcula o valor
 B2.5. Relación entre fraccións e decimais.
de expresións numéricas
Conversión e operacións.
de distintos tipos de
 B2.6. Potencias de números enteiros e fraccionarios
números mediante as
con expoñente natural: operacións.
operacións elementais e
as potencias de expoñente







CMCCT
CCL
CSC
CSIEE
CAA






CMCCT
CD
CSC
CAA
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos
 B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas.
Estimación e obtención de raíces aproximadas.
 B2.8. Xerarquía das operacións.
 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para
o cálculo con calculadora ou outros medios
tecnolóxicos.






e
f
g
h

 B2.10. Divisibilidade dos números naturais:
criterios de divisibilidade.
 B2.11. Números primos e compostos.
Descomposición dun número en factores.
Descomposición en factores primos.
 B2.12. Múltiplos e divisores comúns a varios
números. Máximo común divisor e mínimo
común múltiplo de dous ou máis números
naturais.
 B2.13. Potencias de números enteiros e
fraccionarios con expoñente natural: operacións.
 B2.14. Potencias de base 10. Utilización da
notación científica para representar números

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
natural, aplicando
correctamente a xerarquía
das operacións.
 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.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e
 MAB2.2.1. Recoñece novos
novos significados dos números en
significados e
contextos de paridade, divisibilidade e
propiedades dos números
operacións elementais, mellorando así a
en contextos de
comprensión do concepto e dos tipos de
resolución de problemas
números.
sobre paridade,
divisibilidade e
operacións elementais.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 MAB2.2.2. Aplica os
criterios de divisibilidade
por 2, 3, 5, 9 e 11 para
descompoñer en factores
primos números naturais,






CMCCT
CCL
CSC
CSIEE
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos
grandes.
 B2.8. Xerarquía das operacións.
 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para
o cálculo con calculadora ou outros medios
tecnolóxicos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
e emprégaos en
exercicios, actividades e
problemas
contextualizados.

 CAA

 MAB2.2.3. Identifica e
calcula o máximo común
divisor e o mínimo
común múltiplo de dous
ou máis números naturais
mediante o algoritmo
axeitado, e aplícao
problemas
contextualizados.







CMCCT
CCL
CSIEE
CSC
CAA

 MAB2.2.4. Realiza cálculos
nos que interveñen
potencias de expoñente
natural e aplica as regras
básicas das operacións
con potencias.






CMCCT
CD
CSC
CAA

 MAB2.2.5. Calcula e
interpreta adecuadamente
o oposto e o valor
absoluto dun número
enteiro, comprendendo o
seu significado e
contextualizándoo en
problemas da vida real.






CMCCT
CCL
CSC
CAA
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

e
f

Contidos

Criterios de avaliación

 B2.8. Xerarquía das operacións.
 B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a
competencia no uso de operacións
 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o
combinadas como síntese da secuencia
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para
de operacións aritméticas, aplicando
o cálculo con calculadora ou outros medios
correctamente a xerarquía das
tecnolóxicos.
operacións ou estratexias de cálculo
mental.

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
 MAB2.2.6. Realiza
operacións de redondeo e
truncamento de números
decimais, coñecendo o
grao de aproximación, e
aplícao a casos concretos.






CMCCT
CSC
CSIEE
CAA

 MAB2.2.7. Realiza
operacións de conversión
entre números decimais e
fraccionarios, acha
fraccións equivalentes e
simplifica fraccións, para
aplicalo na resolución de
problemas.







CMCCT
CCL
CSC
CSIEE
CAA

 MAB2.2.8. Utiliza a
notación científica, e
valora o seu uso para
simplificar cálculos e
representar números moi
grandes.






CMCC
CD
CSC
CAA

 MAB2.3.1. Realiza
operacións combinadas
entre números enteiros,
decimais e fraccionarios,
con eficacia, mediante o
cálculo mental,
algoritmos de lapis e






CMCCT
CD
CSC
CAA
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
papel, calculadora ou
medios tecnolóxicos,
utilizando a notación
máis axeitada e
respectando a xerarquía
das operacións.

e
f

e
f
g

 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o  B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada  MAB2.4.1. Desenvolve
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para
(mental, escrita ou con calculadora),
estratexias de cálculo
o cálculo con calculadora ou outros medios
usando diferentes estratexias que
mental para realizar
tecnolóxicos.
permitan simplificar as operacións con
cálculos exactos ou
números enteiros, fraccións, decimais e
aproximados, valorando a
porcentaxes, e estimando a coherencia e
precisión esixida na
a precisión dos resultados obtidos.
operación ou no
problema.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 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.






CMCCT
CD
CSC
CAA

 B2.15. Cálculos con porcentaxes (mental, manual e  B2.5. Utilizar diferentes estratexias
 MAB2.5.1. Identifica e
con calculadora). Aumentos e diminucións
(emprego de táboas, obtención e uso da
discrimina relacións de
porcentuais.
constante de proporcionalidade,
proporcionalidade
redución á unidade, etc.) para obter
numérica (como o factor
 B2.16. Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria.

 CMCCT
 CCL
 CCEC
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

h

Factores de conversión. Magnitudes directamente
proporcionais. Constante de proporcionalidade.
 B2.17. Resolución de problemas nos que interveña
a proporcionalidade directa ou variacións
porcentuais. Repartición directamente
proporcional.






 B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica.
 B2.6. Analizar procesos numéricos
 MAB2.6.1. Describe
cambiantes, identificando os patróns e
situacións ou enunciados
 B2.19. Tradución de expresións da linguaxe cotiá,
as leis xerais que os rexen, utilizando a
que dependen de
que representen situacións reais, á alxébrica, e
linguaxe
alxébrica
para
expresalos,
cantidades variables ou
viceversa.
comunicalos
e
realizar
predicións
sobre
descoñecidas e secuencias
 B2.20. Significados e propiedades dos números en
o
seu
comportamento
ao
modificar
as
lóxicas ou regularidades,
contextos diferentes ao do cálculo: números
variables, e operar con expresións
mediante expresións
triangulares, cadrados, pentagonais, etc.
alxébricas.
alxébricas, e opera con
 B2.21. A linguaxe alxébrica para xeneralizar
elas.
propiedades e simbolizar relacións. Obtención de
fórmulas e termos xerais baseada na observación
 MAB2.6.2. Identifica
de pautas e regularidades. Valor numérico dunha
propiedades e leis xerais a
expresión alxébrica.
partir do estudo de
procesos numéricos
recorrentes ou
cambiantes, exprésaas
mediante a linguaxe
alxébrica e utilízaas para
facer predicións.

e
f
g
h

f
h

elementos descoñecidos nun problema a
partir doutros coñecidos en situacións
da vida real nas que existan variacións
porcentuais e magnitudes directamente
proporcionais.

de conversión ou cálculo
de porcentaxes) e
emprégaas para resolver
problemas en situacións
cotiás.

 CSC
 CSIEE
 CAA






CMCCT
CCL
CSC
CAA







CMCCT
CCL
CSC
CSIEE
CAA

 CMCCT
 B2.22. Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita  B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para
 MAB2.7.1. Comproba,
(métodos alxébrico e gráfico). Resolución.
simbolizar e resolver problemas
dada unha ecuación, se un  CSC
Interpretación das solucións. Ecuacións sen
mediante a formulación de ecuacións de
número é solución desta.  CAA
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos
solución. Resolución de problemas.

Criterios de avaliación
primeiro grao, aplicando para a súa
resolución métodos alxébricos ou
gráficos, e contrastar os resultados
obtidos.

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
 MAB2.7.2. Formula
alxebricamente unha
situación da vida real
mediante ecuacións de
primeiro grao, resólvea e
interpreta o resultado
obtido.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 MAB3.1.1. Recoñece e
describe as propiedades
características dos
polígonos regulares
(ángulos interiores,
ángulos centrais,
diagonais, apotema,
simetrías, etc.).






CMCCT
CCL
CSC
CAA

 MAB3.1.2. Define os
elementos característicos
dos triángulos, trazando
estes e coñecendo a
propiedade común a cada
un deles, e clasifícaos
atendendo tanto aos seus
lados como aos seus
ángulos.







CMCCT
CCL
CCEC
CSC
CAA

Bloque 3. Xeometría
f
h

 B3.1. Elementos básicos da xeometría do plano.
 B3.1. Recoñecer e describir figuras
Relacións e propiedades de figuras no plano:
planas, os seus elementos e as súas
paralelismo e perpendicularidade.
propiedades características para
clasificalas, identificar situacións,
 B3.2. Ángulos e as súas relacións.
describir o contexto físico e abordar
 B3.3. Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz
problemas da vida cotiá.
e bisectriz. Propiedades.
 B3.4. Figuras planas elementais: triángulo, cadrado
e figuras poligonais.
 B3.5. Clasificación de triángulos e cuadriláteros.
Propiedades e relacións.
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

e
f

Contidos

 B3.6. Medida e cálculo de ángulos de figuras
planas.
 B3.7. Cálculo de áreas e perímetros de figuras
planas. Cálculo de áreas por descomposición en
figuras simples.
 B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e sectores
circulares.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
 MAB3.1.3. Clasifica os
cuadriláteros e os
paralelogramos
atendendo ao paralelismo
entre os seus lados
opostos e coñecendo as
súas propiedades
referentes a ángulos,
lados e diagonais.







CMCCT
CCL
CCEC
CSC
CAA

 MAB3.1.4. Identifica as
propiedades xeométricas
que caracterizan os
puntos da circunferencia e
o círculo.






CMCCT
CCL
CSC
CAA

 B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas
 MAB3.2.1. Resolve
tecnolóxicas e técnicas simples da
problemas relacionados
xeometría analítica plana para a
con distancias,
resolución de problemas de perímetros,
perímetros, superficies e
áreas e ángulos de figuras planas,
ángulos de figuras planas,
utilizando a linguaxe matemática
en contextos da vida real,
axeitada, e expresar o procedemento
utilizando as ferramentas
seguido na resolución.
tecnolóxicas e as técnicas
xeométricas máis
apropiadas.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

e
f

Contidos

 B3.9. Poliedros e corpos de revolución: elementos
característicos e clasificación. Áreas e volumes.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
 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.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos,  MAB3.3.1. Analiza e
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros,
identifica as
conos e esferas) e identificar os seus
características de corpos
elementos característicos (vértices,
xeométricos, utilizando a
arestas, caras, desenvolvementos
linguaxe xeométrica
planos, seccións ao cortar con planos,
axeitada.
corpos obtidos mediante seccións,
 MAB3.3.2. Constrúe
simetrías, etc.).
seccións sinxelas dos
corpos xeométricos, a
partir de cortes con
planos, mentalmente e
utilizando os medios
tecnolóxicos axeitados.







CMCCT
CCL
CCEC
CSC
CAA







CMCCT
CD
CSC
CSIEE
CAA

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






CMCCT
CCL
CSC
CAA
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos





e
f
l
n

Contidos
 B3.10. Propiedades, regularidades e relacións dos
poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e
volumes do mundo físico.
 B3.11. Uso de ferramentas informáticas para
estudar formas, configuracións e relacións
xeométricas.

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

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









CMCCT
CCL
CD
CCEC
CSC
CSIEE
CAA

Bloque 4. Funcións
f

 B4.1. Coordenadas cartesianas: representación e
identificación de puntos nun sistema de eixes
coordenados.

 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.







CMCCT
CCL
CD
CSC
CAA

f

 B4.2. Concepto de función: variable dependente e
independente. Formas de presentación (linguaxe
habitual, táboa, gráfica e fórmula).

 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.







CMCCT
CCL
CD
CSC
CAA

f

 B4.2. Concepto de función: variable dependente e
independente. Formas de presentación (linguaxe
habitual, táboa, gráfica e fórmula).

 B4.3. Comprender o concepto de función.  MAB4.3.1. Recoñece se
unha gráfica representa
ou non unha función.






CMCCT
CCL
CD
CSC
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
 CAA







b
e
f
g
h

 B4.3. 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.
 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
software específico para a construción e a
interpretación de gráficas.


 B4.4. Recoñecer, representar e analizar as  MAB4.4.1. Recoñece e
funcións lineais, e utilizalas para
representa unha función 
resolver problemas.
lineal a partir da ecuación 
ou dunha táboa de

valores, e obtén a

pendente da recta

CMCCT
CCL
CD
CSC
CAA

correspondente.
 CMCCT
 MAB4.4.2. Obtén a
ecuación dunha recta a
 CD
partir da gráfica ou táboa  CSC
de valores.
 CAA
 MAB4.4.3. Escribe a
ecuación correspondente
á relación lineal existente
entre dúas magnitudes e
represéntaa.






CMCCT
CD
CSC
CAA

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








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
sobre o seu
comportamento.

Bloque 5. Estatística e probabilidade










a
b
c
d
e
f
g
h
m

 B5.1. Poboación e individuo. Mostra. Variables
 B5.1. Formular preguntas axeitadas para  MAB5.1.1. Comprende o
estatísticas.
coñecer as características de interese
significado de poboación,
dunha poboación e recoller, organizar e
mostra e individuo desde
 B5.2. Variables cualitativas e cuantitativas.
presentar
datos
relevantes
para
o punto de vista da
 B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e
respondelas,
utilizando
os
métodos
estatística, entende que as
acumuladas.
estatísticos apropiados e as ferramentas
mostras se empregan para
 B5.4. Organización en táboas de datos recollidos
adecuadas, organizando os datos en
obter información da
nunha experiencia.
táboas e construíndo gráficas,
poboación cando son
 B5.5. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos
calculando os parámetros relevantes e
representativas, e aplícaos
de frecuencias.
obtendo conclusións razoables a partir
a casos concretos.
 B5.6. Medidas de tendencia central.
dos resultados obtidos.
 MAB5.1.2. Recoñece e
propón exemplos de
distintos tipos de
variables estatísticas,
tanto cualitativas como
cuantitativas.
 MAB5.1.3. Organiza datos
obtidos dunha poboación
de variables cualitativas
ou cuantitativas en
táboas, calcula e
interpreta as súas
frecuencias absolutas,








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA







CMCCT
CCL
CSC
CSIEE
CAA







CMCCT
CD
CSC
CSIEE
CAA

34

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
relativas e acumuladas, e
represéntaos
graficamente.

e
f
h

 B5.4. Organización en táboas de datos recollidos
 B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas
nunha experiencia.
para organizar datos, xerar gráficas
estatísticas, calcular parámetros
 B5.5. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos
relevantes e comunicar os resultados
de frecuencias.
obtidos que respondan ás preguntas
 B5.6. Medidas de tendencia central.
formuladas previamente sobre a
 B5.7. Utilización de calculadoras e ferramentas
situación estudada.

 MAB5.1.4. Calcula a media
aritmética, a mediana
(intervalo mediano) e a
moda (intervalo modal), e
emprégaos para
interpretar un conxunto
de datos elixindo o máis
axeitado, e para resolver
problemas.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 MAB5.1.5. Interpreta
gráficos estatísticos
sinxelos recollidos en
medios de comunicación
e outros ámbitos da vida
cotiá.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 MAB5.2.1. Emprega a
calculadora e ferramentas
tecnolóxicas para
organizar datos, xerar
gráficos estatísticos e
calcular as medidas de
tendencia central.






CMCCT
CD
CSC
CAA
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Contidos

Criterios de avaliación

 MAB5.2.2. Utiliza as
tecnoloxías da
información e da
comunicación para
comunicar información
resumida e relevante
sobre unha variable
estatística analizada.

tecnolóxicas para o tratamento de datos, creación
e interpretación de gráficos e elaboración de
informes.

e
f
h

b

 B5.8. Fenómenos deterministas e aleatorios.
 B5.3. Diferenciar os fenómenos
deterministas dos aleatorios, valorando
 B5.9. Formulación de conxecturas sobre o
a posibilidade que ofrecen as
comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos
matemáticas para analizar e facer
e deseño de experiencias para a súa
predicións razoables acerca do
comprobación.
comportamento dos aleatorios a partir
 B5.10. Frecuencia relativa dun suceso e a súa
das regularidades obtidas ao repetir un
aproximación á probabilidade mediante a
número significativo de veces a
simulación ou experimentación.
experiencia aleatoria, ou o cálculo da
súa probabilidade.

 B5.11. Sucesos elementais equiprobables e non

Estándares de aprendizaxe Competencias clave







CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 CMCCT
 MAB5.3.1. Identifica os
experimentos aleatorios e  CCL
distíngueos dos
 CSC
deterministas.
 CAA
 MAB5.3.2. Calcula a
frecuencia relativa dun
suceso mediante a
experimentación.






CMCCT
CD
CSC
CAA

 MAB5.3.3. Realiza
predicións sobre un
fenómeno aleatorio a
partir do cálculo exacto
da súa probabilidade ou a
aproximación desta
mediante a
experimentación.








CMCCT
CCL
CD
CSC
CSIEE
CAA

 B5.4. Inducir a noción de probabilidade a  MAB5.4.1. Describe

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos
f
h

Contidos
equiprobables.
 B5.12. Espazo mostral en experimentos sinxelos.
Táboas e diagramas de árbore sinxelos.
 B5.13. Cálculo de probabilidades mediante a regra
de Laplace en experimentos sinxelos.

Criterios de avaliación
partir do concepto de frecuencia relativa
e como medida de incerteza asociada
aos fenómenos aleatorios, sexa ou non
posible a experimentación.

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
experimentos aleatorios  CCL
sinxelos e enumera todos  CSC
os resultados posibles,
 CAA
apoiándose en táboas,
recontos ou diagramas en
árbore sinxelos.
 MAB5.4.2. Distingue entre  CMCCT
sucesos elementais
 CCL
equiprobables e non
 CSC
equiprobables.
 CAA
 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.






CMCCT
CD
CSC
CAA
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5.3-TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
BLOQUE

ESTÁNDAR

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

P rocesos, métodos e actitudes en matemáticas

Bloque 1.

- Identifica e resolve problemas en situacións
-

-

TEMPORALIZACIÓN
(Nº sesións)

cotiás
Trata de comprender o enunciado
Expresa o problema con outras palabras.
Representa o problema noutro formato (gráficas,
diagramas, debuxos, con
obxectos, etc).
Analiza o problema
Indica cal é a meta do problema.
Sinala onde reside a dificultade de la tarefa.
Separa os datos relevantes dos non relevantes.
Indica os datos cos que conta para resolver o
problema.
Ao longo de todo o curso
Sinala que datos non presentes necesitaríamos para
resolver o problema.
Busca estratexias e traballa con elas
Busca un problema semellante que teñamos resolto
na clase.
Analiza un problema similar nun contexto máis
próximo.
Analiza primeiro algúns exemplos concretos cando
o problema sexa moi xeneral.
Busca situacións diferentes (escenarios, contextos,
tarefas, etc) nos que se poida presentar ese
problema.
Expón o problema de forma clara e ordenada

Reflexiona sobre o proceso seguido
Analiza a coherencia das solucións obtidas
Saca conclusións e toma decisións a partir dos
resultados dun problema
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- Elabora e interpreta mensaxes nos que se utilizan os
números naturais,enteiros,decimais e fraccionarios para
cuantificar e/ou codificar a información.
- Compara e ordena números enteiros e decimais e
representa os na recta numérica

Bloque 2. Números e álxebra

- Representa fraccións sobre unha superficie dividida en
partes iguais.

4

- Recoñece as fraccións que corresponden a unha parte
dun total.
- Compara e ordena dúas ou tres fraccións:
-Pasando a forma decimal
-Reducindo a común denominador
MAB2.1.2

- Suma, resta, multiplica e divide números
enteiros,decimais e fraccións.

6

- Resolve expresións sinxelas con parénteses e operacións
combinadas
MAB2.1.3

- Resolve problemas cotiáns nos que aparezan operacións
con números enteiros,decimais e fraccións.
- Aplica os coñecementos de distintos tipos de números e
as súas operacións para interpretar, expresar e resolver
situacións sinxelas da vida ordinaria

6

- Resolve problemas sinxelos empregando, segundo o
caso, o cálculo mental ou a calculadora para realizar as
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operacións e tamén aplicacións informáticas para
representar o contexto e/ou a solucións
MAB2.2.1

- Identifica a existencia de relación de divisibilidade entre
dos números.
- Recoñece múltiplos e divisores dun número.

3

- Diferenza entre números primos e compostos
MAB2.2.2

- Recoñece automaticamente os primeiros números
primos.
- Identifica os múltiplos de 2, de 3 e de 5.

6

- Descompón en factores números sinxelos.

MAB2.2.3

- Comprende os conceptos de máximo común divisor e
mínimo común múltiplo.
- Calcula, mentalmente ou artesanalmente (mediante a
intersección dos conxuntos de múltiplos e divisores),e
mediante algoritmos do máximo común divisor e do
mínimo común múltiplo de números sinxelos

MAB2.2.4

7

- Interpreta e le potencias
- Calcula mentalmente ou por escrito potencias de
números sinxelos: cadrados, cubos e potencias de base
10.

5

- Memoriza os cadrados dos dez primeiros números
naturais.
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- Interpreta lee raíces cadradas.
- Aproxima ás unidades, mediante cálculo manual, do
valor da raíz cadrada dun número menor que 100.
- Obtén potencias e raíces cadradas coa calculadora
MAB2.2.5

-Coñece, interpreta e escribe o oposto e o valor absoluto
dun número enteiro

MAB2.2.6

- Aproxima un número decimal a un determinado orde de
unidades.
- Realiza sinxelas operacións e estimacións, mentalmente.

MAB2.2.7

2

2

- Converte fracciones en números decimais.
- Converte decimais finitos a fracción
- Simplifica fraccións sinxelas.
5
- Acha fraccións equivalentes:
- Por amplificación
- Por simplificación

MAB2.2.8

- Calcula mentalmente e escribe potencias de base 10.
- Coñece e emprega a notación científica para representar
números redondos grandes

4
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- Resolve expresións sinxelas con parénteses e operacións
combinadas entre números enteiros, decimais e fraccións
mentalmente, con lapis e papel e coa calculadora

5

MAB2.4.1

- Posúe estratexias de cálculo mental para realizar cálculos
exactos ou aproximados sinxelos

2

MAB2.4.2

- Elixe a ferramenta máis axeitada para realizar os
cálculos( mental, escrita ou con calculadora)

2

MAB2.5.1

- Recoñece as relacións de proporcionalidade,
diferenciando a directa das que non o son, completa
mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes
a magnitudes directamente proporcionais.
-Calcula a taxa unitaria, factor de conversión ou constante
de proporcionalidade
- Resolve problemas de proporcionalidade, con números
sinxelos, aplicando o método de redución á unidade

14

- Calcula porcentaxes directos mentalmente e con
calculadora
- Calcula mentalmente porcentaxes como: 50 %, 25 %, 75
%,10%,1% ….
MAB2.6.1

- Traduce enunciados moi sinxelos a linguaxe alxébrico.

6

- Opera (suma, resta, multiplica e divide) expresións
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alxébricas básicas (monomios).
MAB2.6.2

-Identifica en casos moi sinxelos propiedades e leis xerais
en procesos numéricos recorrentes

4

MAB2.7.1

-Discrimina os valores que son solución dunha ecuación
de 1º grao dos que non o son

2

MAB2.7.2

- Resolve ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, sen
denominadores e sen parénteses
- Resolve problemas moi sinxelos co auxilio das
ecuacións:
8
- Codifica o enunciado nunha ecuación.
- Resolve a mesma.
- Interpreta a solución.

Bloque 3. Xeometría

MAB3.1.1

- Identifica e denomina algunhas relacións entre dous
ángulos (complementarios, suplementarios)
- Coñece os elementos dos polígonos

2

- Recoñece as propiedades dos polígonos regulares
- Atopa simetrías nas figuras planas.
MAB3.1.2

- Clasifica e constrúe triángulos.
3
- Recoñece e debuxa as alturas dun triángulo.
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- Recoñece e constrúe rectas paralelas e perpendiculares
- Identifica e clasifica os cuadriláteros analizando as súas
propiedades

MAB3.1.4

-Coñece e diferenza a circunferencia e círculo e as
propiedades dos seus puntos

MAB3.2.1

- Opera con medidas angulares.

3

2

- Coñece e utiliza con soltura o Sistema Métrico Decimal
(S.M.D.) para medir lonxitudes, pesos, capacidades e
superficies:
-Realiza cambios de unidade
-Pasa de forma complexa a incomplexa e viceversa

6

- Obtén o valor do ángulo interior en polígonos regulares.
- Calcula o perímetro de figuras planas regulares
aplicando as fórmulas correspondentes.
- Calcula a superficie de figuras planas regulares
aplicando as fórmulas correspondentes.
MAB3.2.2

- Calcula a lonxitude da circunferencia e a superficie do
círculo aplicando as fórmulas correspondentes.

4

MAB3.3.1

0

MAB3.3.2

0
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MAB3.3.3

0

MAB3.4.1

0

MAB4.1.1

- Comprende o que é un sistema de referencia e do papel
que desempeña.
- Representa puntos dados polas súas coordenadas.

4

Bloque 4. Funcións

- Asigna coordenadas a puntos dados sobre unha
cuadrícula
MAB4.2.1

- Coñece as distintas formas de representar unha función

5

MAB4.3.1

- Identifica gráficas de funcións

3

MAB4.4.1

- Coñece función lineal e as súas características

4

MAB4.4.2

0

MAB4.4.3

-Recoñece a relación lineal entre dúas magnitudes, escribe
a ecuación correspondente e representa a función

MAB4.4.4

- Interpreta información dada mediante puntos.

5

- Interpreta información sinxela dada mediante unha
gráfica
3
- Representa a información recibida mediante puntos e/ou
gráficas, con lapis e papel e con recursos tecnolóxicos
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MAB5.1.1

- Coñece e utiliza o vocabulario estatístico

3

MAB5.1.2

- Distingue os tipos de variable

2

MAB5.1.3

-Comprende o concepto de frecuencia sabendo calcular a
dun valor nunha colección de datos.
5

Bloque 5. Estatística e probabilidade

-Elabora táboas e representa graficamente os datos dunha
variable
MAB5.1.4

- Obtén e interpreta parámetros centrais estatísticos en
casos moi sinxelos.

2

MAB5.1.5

- Interpreta unha táboa ou gráfica estatística.

2

- Organiza datos, constrúe gráficos e calcula parámetros
empregando ferramentas tecnolóxicas

4

MAB5.2.2

- Elabora un traballo estatístico sinxelo e guiado,dende a
recollida de datos ata a presentación final

4

MAB5.3.1

- Discrimina entre experimento aleatorio e determinista

2

MAB5.3.2

- Estima o valor da probabilidade mediante a
experimentación en casos moi sinxelos

2

MAB5.2.1

MAB5.3.3
MAB5.4.1

MAB5.4.2

4
- Identifica o espazo mostral dun experimento aletorio
moi sinxelo

4
0
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A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso.Estimamos a
temporalización por bloques que figura a continuación
BLOQUE

TEMPORALIZACIÓN (sesións)

1.- PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Ao longo do curso

2.- NÚMEROS E ALXEBRA

93

3.-XEOMETRÍA

24

4.-FUNCIÓNS

24

5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

34
TOTAL:175

6.-MATEMÁTICAS 2º ESO
6.1.

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS DE 2ºESO

A área de Matemáticas de 2º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan:






Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios, deixando constancia dos pasos seguidos.
Xerar, mediante diferentes métodos (dedución, indución…) patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos.
Xerar diferentes problemas a partir doutro xa resolto.
Aplicar o método científico en diferentes situacións de investigación, aportando informes de resultados e conclusións dos mesmos.
Resolver problemas da vida cotiá aplicando os contidos traballados.
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Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais.
Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro e valorar a súa aplicación en contextos
matemáticos.
Utilizar as TIC en contextos matemáticos como ferramentas para a realización de cálculos, comprobación de resultados, representacións
gráficas, simulacións...
Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido crítico.
Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida diaria, aplicando correctamente as súas operacións
e a prioridade das mesmas.
Desenvolver estratexias de cálculo mental que faciliten e axilicen o uso de diferentes tipos de números.
Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidade en contextos cotiás.
Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos... como medio para facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir
patróns...
Empregar estratexias de análise de datos na resolución de problemas.
Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións.
Utilizar o teorema de Pitágoras para calcular lados descoñecidos en figuras xeométricas.
Coñecer e aplicar o concepto de semellanza entre figuras xeométricas.
Coñecer as características principais dos corpos xeométricos (poliedros, corpos de revolución e poliedros regulares).
Calcular áreas e volumes de figuras xeométricas.
Representar funcións a partir da súa expresión analítica ou dunha táboa de valores.
Interpretar e analizar adecuadamente unha función lineal en contextos reais.
Tabular datos dunha distribución estatística e representalos graficamente.
Calcular os parámetros estatísticos básicos dunha distribución estatística e interpretalos adecuadamente en cada contexto.
Resolver situacións nas que interveñan conceptos de aleatoriedade e probabilidade.
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6.2.- CONTIDOS. CRIERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.- COMPETENCIAS CLAVE
Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
f
h

B1.1. Planificación e expresión verbal B1.1. Expresar verbalmente, de forma MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de CCL
do proceso de resolución de razoada, o proceso seguido na forma razoada, o proceso seguido na CMCCT
problemas.
resolución dun problema.
resolución dun problema, coa
precisión e o rigor adecuados.

E
f
h

B1.2. Estratexias e procedementos B1.2. Utilizar procesos de razoamento e
postos en práctica: uso da linguaxe estratexias
de
resolución
de
apropiada
(gráfica,
numérica, problemas, realizando os cálculos
alxébrica, etc.), reformulación do necesarios
e
comprobando
as
problema,
resolución
de solucións obtidas.
subproblemas, reconto exhaustivo,
comezo por casos particulares
sinxelos, procura de regularidades e
leis, etc.
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.

MAB1.2.1. Analiza e comprende o CMCCT
enunciado dos problemas (datos,
relacións entre os datos, e contexto
do problema).
MAB1.2.2. Valora a información dun CMCCT
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
MAB1.2.3. Realiza estimacións e CMCCT
elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas para
resolver, valorando a súa utilidade e
eficacia.
MAB1.2.4.
Utiliza
estratexias CMCCT
heurísticas e procesos de razoamento CAA
na
resolución
de
problemas,
reflexionando sobre o proceso de
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

resolución de problemas.
b
e
f
g
h

B1.2. Estratexias e procedementos B1.3. Describir e analizar situacións de MAB1.3.1.
Identifica
patróns, CMCCT
postos en práctica: uso da linguaxe cambio, para encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas en CCEC
apropiada
(gráfica,
numérica, regularidades e leis matemáticas, en situacións de cambio, en contextos
alxébrica, etc.), reformulación do contextos numéricos, xeométricos, numéricos, xeométricos, funcionais,
problema,
resolución
de funcionais,
estatísticos
e estatísticos e probabilísticos.
subproblemas, reconto exhaustivo, probabilísticos, valorando a súa
MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas CMCCT
comezo por casos particulares utilidade para facer predicións.
achadas para realizar simulacións e
sinxelos, procura de regularidades e
predicións sobre os resultados
leis, etc.
esperables, valorando a súa eficacia e
B1.4. Formulación de proxectos e
idoneidade.
investigacións
matemáticas
escolares, en contextos numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
e probabilísticos, de xeito individual
e en equipo. Elaboración e
presentación
dos
informes
correspondentes.

b
e
f

B1.3. Reflexión sobre os resultados: B1.4. Afondar en problemas resoltos MAB1.4.1. Afonda nos problemas CMCCT
revisión das operacións utilizadas, formulando pequenas variacións nos logo de resolvelos, revisando o
asignación
de
unidades
aos datos, outras preguntas, outros proceso de resolución e os pasos e as
resultados,
comprobación
e contextos, etc.
ideas importantes, analizando a
interpretación das solucións no
coherencia
da
solución
ou
contexto da situación, procura
procurando outras formas de
doutras formas de resolución, etc.
resolución.
MAB1.4.2.
Formúlase
novos CMCCT
problemas, a partir de un resolto, CAA
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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.
b
f
h

B1.4. Formulación de proxectos e B1.5. Elaborar e presentar informes MAB1.5.1. Expón e argumenta o CCL
investigacións
matemáticas sobre o proceso, resultados e proceso seguido ademais das CMCCT
escolares, en contextos numéricos, conclusións obtidas nos procesos de conclusións
obtidas,
utilizando
xeométricos, funcionais, estatísticos investigación.
distintas
linguaxes
(alxébrica,
e probabilísticos, de xeito individual
gráfica, xeométrica e estatísticoe en equipo. Elaboración e
probabilística).
presentación
dos
informes
correspondentes.

a
b
c
d
e
f
g

B1.5. Práctica dos procesos de B1.6.
Desenvolver
procesos
de MAB1.6.1.
Identifica
situacións
matematización e modelización, en matematización en contextos da problemáticas
da
realidade
contextos da realidade e en contextos realidade
cotiá
(numéricos, susceptibles de conter problemas de
matemáticos, de xeito individual e en xeométricos, funcionais, estatísticos interese.
equipo.
ou probabilísticos) a partir da
identificación
de
situacións MAB1.6.2. Establece conexións entre
un problema do mundo real e o
problemáticas da realidade.
mundo matemático, identificando o
problema
ou
os
problemas
matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos
matemáticos
necesarios.

CMCCT
CSC

CMCCT
CSIEE

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

modelos matemáticos sinxelos que
permitan a resolución dun problema
ou duns problemas dentro do campo
das matemáticas.
MAB1.6.4. Interpreta a solución CMCCT
matemática do problema no contexto
da realidade.
MAB1.6.5. Realiza simulacións e CMCCT
predicións, en contexto real, para
valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.
e
f
g

B1.5. Práctica dos procesos de B1.7.
Valorar
a
modelización MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso CMCCT
matematización e modelización, en matemática como un recurso para e obtén conclusións sobre el e os CAA
contextos da realidade e en contextos resolver problemas da realidade cotiá, seus resultados, valorando outras CSC
matemáticos, de xeito individual e en avaliando a eficacia e as limitacións opinións.
equipo.
dos
modelos
utilizados
ou
construídos.

a
b
c
d
e
f
g

B1.5. Práctica dos procesos de B1.8. Desenvolver e cultivar
matematización e modelización, en actitudes persoais inherentes
contextos da realidade e en contextos quefacer matemático.
matemáticos, de xeito individual e en
equipo.

as MAB1.8.1.
Desenvolve
actitudes CMCCT
ao axeitadas para o traballo en CSC
matemáticas (esforzo, perseveranza, CSIEE
flexibilidade e aceptación da crítica
razoada).
MAB1.8.2. Formúlase a resolución de CMCCT
retos e problemas coa precisión, o
esmero e o interese adecuados ao
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos
l
m
n
ñ
o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

nivel educativo e á dificultade da
situación.
MAB1.8.3. Distingue entre problemas CMCCT
e exercicios, e adopta a actitude
axeitada para cada caso.
MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de CMCCT
curiosidade e indagación, xunto con CAA
hábitos de formular e formularse CCEC
preguntas e buscar respostas
axeitadas, tanto no estudo dos
conceptos como na resolución de
problemas.
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades CMCCT
sociais de cooperación e traballo en CSIEE
equipo.
CSC

b
g

B1.6.
Confianza
nas
propias B1.9. Superar bloqueos e inseguridades MAB1.9.1. Toma decisións nos CMCCT
capacidades
para
desenvolver ante a resolución de situacións procesos de resolución de problemas, CSIEE
actitudes axeitadas e afrontar as descoñecidas.
de investigación e de matematización
dificultades propias do traballo
ou de modelización, valorando as
científico.
consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e
utilidade.

b
g

B1.6.
Confianza
nas
propias B1.10. Reflexionar sobre as decisións MAB1.10.1. Reflexiona sobre os CMCCT
capacidades
para
desenvolver tomadas e aprender diso para problemas resoltos e os procesos CAA
actitudes axeitadas e afrontar as situacións similares futuras.
desenvolvidos, valorando a potencia
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos
dificultades
científico.

b
e
f
g

propias

Criterios de avaliación
do

traballo

B1.7.
Utilización
de
medios B1.11. Empregar as ferramentas
tecnolóxicos
no
proceso
de tecnolóxicas axeitadas, de forma
aprendizaxe para:
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
alxébricos
ou
estatísticos,
Recollida ordenada e a organización
facendo representacións gráficas,
de datos.
Elaboración
e
creación
de recreando situacións matemáticas
representacións gráficas de datos mediante simulacións ou analizando
numéricos,
funcionais
ou con sentido crítico situacións diversas
que axuden á comprensión de
estatísticos.
conceptos
matemáticos
ou
á
Facilitación da comprensión de
resolución de problemas.
conceptos
e
propiedades
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.
Deseño
de
simulacións
e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración
de
informes
e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as
conclusións obtidos.
Consulta,
comunicación
e
compartición,
en
ámbitos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

e sinxeleza das ideas claves,
aprendendo para situacións futuras
similares.
MAB1.11.1. Selecciona ferramentas CMCCT
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas CD
para a realización de cálculos
numéricos, alxébricos ou estatísticos
cando a dificultade destes impida ou
non aconselle facelos manualmente.
MAB1.11.2.
Utiliza
medios CMCCT
tecnolóxicos
para
facer
representacións gráficas de funcións
con expresións alxébricas complexas
e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
MAB1.11.3. Deseña representacións CMCCT
gráficas para explicar o proceso
seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios
tecnolóxicos.
MAB1.11.4. Recrea ámbitos e CMCCT
obxectos
xeométricos
con
ferramentas tecnolóxicas interactivas
para amosar, analizar e comprender
propiedades xeométricas.
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

apropiados, da información e das
ideas matemáticas.

a
b
e
f
g

B1.7.
Utilización
de
medios B1.12. Utilizar as tecnoloxías da
tecnolóxicos
no
proceso
de información e da comunicación de
aprendizaxe para:
maneira habitual no proceso de
Recollida ordenada e a organización aprendizaxe, procurando, analizando e
seleccionando información salientable
de datos.
Elaboración
e
creación
de en internet ou noutras fontes,
representacións gráficas de datos elaborando documentos propios,
numéricos,
funcionais
ou facendo exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
estatísticos.
apropiados para facilitar a interacción.
Facilitación da comprensión de
conceptos
e
propiedades
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.
Deseño
de
simulacións
e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración
de
informes
e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as
conclusións obtidos.
Consulta,
comunicación
e
compartición,
en
ámbitos
apropiados, da información e das

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

MAB1.11.5.
Utiliza
medios CMCCT
tecnolóxicos para tratar datos e
gráficas
estatísticas,
extraer
información e elaborar conclusións.
MAB1.12.1. Elabora documentos CD
dixitais
propios
(de
texto, CCL
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.
MAB1.12.2. Utiliza os recursos CCL
creados para apoiar a exposición oral
dos contidos traballados na aula.
MAB1.12.3. Usa adecuadamente os CD
medios tecnolóxicos para estruturar e CAA
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.
MAB1.12.4. Emprega ferramentas CD
tecnolóxicas para compartir ideas e CSC
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

ideas matemáticas.

Estándares de aprendizaxe
tarefas.

Competencias clave
CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
b
e
f
g
h

B2.1.
Números
enteiros: B2.1. Utilizar números naturais, MAB2.1.1. Identifica os tipos de CMCCT
representación, ordenación na recta enteiros, fraccionarios e decimais, e números
(naturais,
enteiros,
numérica e operacións. Operacións porcentaxes
sinxelas,
as
súas fraccionarios e decimais) e utilízaos
con calculadora ou outros medios operacións e as súas propiedades, para para
representar,
ordenar
e
tecnolóxicos.
recoller, transformar e intercambiar interpretar
axeitadamente
a
B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. información, e resolver problemas información cuantitativa.
Fraccións equivalentes. Comparación relacionados coa vida diaria.
MAB2.1.2. Calcula o valor de CMCCT
de
fraccións.
Representación,
expresións numéricas de distintos
ordenación e operacións.
tipos de números mediante as
B2.3.
Números
decimais:
operacións elementais e as potencias
representación,
ordenación
e
de expoñente natural, aplicando
operacións.
correctamente a xerarquía das
B2.4. Relación entre fraccións e
operacións.
decimais. Conversión e operacións.
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os CMCCT
B2.5. Potencias de números enteiros e
tipos de números e as súas
fraccionarios con expoñente natural:
operacións, para resolver problemas
operacións.
cotiáns
contextualizados,
B2.6. Potencias de base 10. Utilización
representando
e
interpretando
da
notación
científica
para
mediante
medios
tecnolóxicos,
cando
representar números grandes.
sexa
necesario,
os
resultados
obtidos.
B2.7. Cadrados perfectos. Raíces
cadradas. Estimación e obtención de
raíces aproximadas.
B2.8. Xerarquía das operacións.
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

B2.9. Elaboración e utilización de
estratexias para o cálculo mental,
para o cálculo aproximado e para o
cálculo con calculadora.
e
f
g
h

B2.1.
Números
enteiros: B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que CMCCT
representación, ordenación na recta novos significados dos números en interveñen potencias de expoñente
numérica e operacións. Operacións contextos de paridade, divisibilidade e natural e aplica as regras básicas das
con calculadora ou outros medios operacións elementais, mellorando así operacións con potencias.
tecnolóxicos.
a comprensión do concepto e dos
MAB2.2.2. Realiza operacións de CMCCT
B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. tipos de números.
conversión entre números decimais e
Fraccións equivalentes. Comparación
fraccionarios,
acha
fraccións
de
fraccións.
Representación,
equivalentes
e
simplifica
fraccións,
ordenación e operacións.
para aplicalo na resolución de
B2.3.
Números
decimais:
problemas.
representación,
ordenación
e
operacións.
MAB2.2.3.
Utiliza
a
notación CMCCT
B2.4. Relación entre fraccións e
científica e valora o seu uso para
decimais. Conversión e operacións.
simplificar cálculos e representar
números moi grandes.
B2.5. Potencias de números enteiros e
fraccionarios con expoñente natural:
operacións.
B2.6. Potencias de base 10. Utilización
da
notación
científica
para
representar números grandes.
B2.7. Cadrados perfectos. Raíces
cadradas. Estimación e obtención de
raíces aproximadas.
B2.8. Xerarquía das operacións.
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

B2.9. Elaboración e utilización de
estratexias para o cálculo mental,
para o cálculo aproximado e para o
cálculo con calculadora.
e
f

B2.8. Xerarquía das operacións.
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a MAB2.3.1.
Realiza
operacións CMCCT
B2.9. Elaboración e utilización de competencia no uso de operacións combinadas entre números enteiros,
como
síntese
da decimais e fraccionarios, con
estratexias para o cálculo mental, combinadas
secuencia
de
operacións
aritméticas,
eficacia, mediante o cálculo mental,
para o cálculo aproximado e para o
aplicando
correctamente
a
xerarquía
algoritmos de lapis e papel,
cálculo con calculadora.
das operacións ou estratexias de calculadora ou medios tecnolóxicos,
cálculo mental.
utilizando a notación máis axeitada e
respectando
a
xerarquía
das
operacións.

e
f

B2.9. Elaboración e utilización de B2.4. Elixir a forma de cálculo MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de CMCCT
estratexias para o cálculo mental, apropiada (mental, escrita ou con cálculo mental para realizar cálculos
para o cálculo aproximado e para o calculadora), usando estratexias que exactos ou aproximados, valorando a
cálculo con calculadora.
permitan simplificar as operacións precisión esixida na operación ou no
con números enteiros, fraccións, problema.
decimais e porcentaxes, e estimando a
coherencia e a precisión dos MAB2.4.2. Realiza cálculos con CMCCT
números
naturais,
enteiros,
resultados obtidos.
fraccionarios e decimais, decidindo a
forma máis axeitada (mental, escrita
ou con calculadora), coherente e
precisa.

e

B2.10. Cálculos con porcentaxes B2.5. Utilizar diferentes estratexias MAB2.5.1. Identifica e discrimina CMCCT
(mental, manual e con calculadora). (emprego de táboas, obtención e uso relacións
de
proporcionalidade
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

f
g
h

Aumentos
e
diminucións
porcentuais.
B2.11. Razón, proporción e taxa.Taxa
unitaria. Factores de conversión.
Magnitudes directa e inversamente
proporcionais.
Constante
de
proporcionalidade.
B2.12. Resolución de problemas nos
que interveña a proporcionalidade
directa ou inversa, ou variacións
porcentuais. Reparticións directa e
inversamente proporcionais

da constante de proporcionalidade, numérica (como o factor de
redución á unidade, etc.) para obter conversión
ou
cálculo
de
elementos descoñecidos nun problema porcentaxes) e emprégaas para
a partir doutros coñecidos en resolver problemas en situacións
situacións da vida real nas que existan cotiás.
variacións porcentuais e magnitudes
directa
ou
inversamente MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas CMCCT
e
recoñece
que
interveñen
proporcionais.
magnitudes que non son directa nin
inversamente proporcionais.

e
f
g
h

B2.13. Tradución de expresións da B2.6. Analizar procesos numéricos MAB2.6.1. Describe situacións ou CMCCT
linguaxe cotiá que representen cambiantes, identificando os patróns e enunciados que dependen de
situacións reais, á alxébrica, e leis xerais que os rexen, utilizando a cantidades variables ou descoñecidas
viceversa.
linguaxe alxébrica para expresalos, e
secuencias
lóxicas
ou
B2.14. Significados e propiedades dos comunicalos e realizar predicións regularidades, mediante expresións
números en contextos diferentes ao sobre o seu comportamento ao alxébricas, e opera con elas.
do cálculo (números triangulares, modificar as variables, e operar con
MAB2.6.2. Identifica propiedades e CMCCT
expresións alxébricas.
cadrados, pentagonais, etc.).
leis xerais a partir do estudo de
B2.15. Linguaxe alxébrica para
procesos numéricos recorrentes ou
xeneralizar propiedades e simbolizar
cambiantes, exprésaas mediante a
relacións. Obtención de fórmulas e
linguaxe alxébrica e utilízaas para
termos xerais baseada na observación
facer predicións.
de pautas e regularidades. Valor
numérico dunha expresión alxébrica.
MAB2.6.3. Utiliza as identidades CMCCT
B2.16. Operacións con expresións
alxébricas notables e as propiedades
alxébricas sinxelas. Transformación
das operacións para transformar
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

e
equivalencias.
Identidades.
Operacións con polinomios en casos
sinxelos.
f
h

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

expresións alxébricas.

B2.17. Ecuacións de primeiro grao B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para MAB2.7.1. Comproba, dada unha CMCCT
cunha incógnita e de segundo grao simbolizar e resolver problemas ecuación (ou un sistema), se un
cunha incógnita. Resolución por mediante a formulación de ecuacións número ou uns números é ou son
distintos métodos. Interpretación das de primeiro e segundo grao, e solución desta.
solucións. Ecuacións sen solución. sistemas de ecuacións, aplicando para
Resolución de problemas.
a súa resolución métodos alxébricos MAB2.7.2. Formula alxebricamente CMCCT
B2.18. Sistemas de dúas ecuacións ou gráficos, e contrastando os unha situación da vida real mediante
ecuacións de primeiro e segundo
lineais con dúas incógnitas. Métodos resultados obtidos.
grao, e sistemas de ecuacións lineais
alxébricos de resolución e método
con dúas incógnitas, resólveas e
gráfico. Resolución de problemas.
interpreta o resultado obtido.
Bloque 3. Xeometría

f
h

B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema B3.1.
Recoñecer
o
significado MAB3.1.1. Comprende os significados CMCCT
de
Pitágoras.
Xustificación aritmético do teorema de Pitágoras aritmético e xeométrico do teorema
xeométrica e aplicacións.
(cadrados de números e ternas de Pitágoras e utilízaos para a
pitagóricas)
e
o
significado procura de ternas pitagóricas ou a
xeométrico (áreas de cadrados comprobación
do
teorema,
construídos sobre os lados), e construíndo outros polígonos sobre
empregalo para resolver problemas os lados do triángulo rectángulo.
xeométricos.
MAB3.1.2. Aplica o teorema de CMCCT
Pitágoras para calcular lonxitudes
descoñecidas na resolución de
triángulos e áreas de polígonos

60

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

regulares, en contextos xeométricos
ou en contextos reais
e
f

e
f

B3.2. Semellanza: figuras semellantes. B3.2. Analizar e identificar figuras MAB3.2.1.
Recoñece
figuras CMCCT
Criterios de semellanza. Razón de semellantes, calculando a escala ou semellantes e calcula a razón de
semellanza e escala. Razón entre razón de semellanza e a razón entre semellanza e a razón de superficies e
lonxitudes, áreas e volumes de lonxitudes, áreas e volumes de corpos volumes de figuras semellantes.
corpos semellantes.
semellantes.
MAB3.2.2. Utiliza a escala para CMCCT
resolver problemas da vida cotiá
sobre planos, mapas e outros
contextos de semellanza.
B3.3. Poliedros e corpos de revolución: B3.3. Analizar corpos xeométricos MAB3.3.1. Analiza e identifica as CMCCT
elementos
característicos; (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, características de corpos xeométricos
clasificación. Áreas e volumes.
cilindros, conos e esferas) e identificar utilizando a linguaxe xeométrica
os seus elementos característicos axeitada.
(vértices,
arestas,
caras,
desenvolvementos planos, seccións ao MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas CMCCT
cortar con planos, corpos obtidos dos corpos xeométricos, a partir de
cortes con planos, mentalmente e
mediante seccións, simetrías, etc.).
utilizando os medios tecnolóxicos
axeitados.
MAB3.3.3. Identifica os corpos CMCCT
xeométricos a partir dos seus
desenvolvementos
planos
e
reciprocamente.

e

B3.4. Propiedades, regularidades e B3.4. Resolver problemas que leven MAB3.4.1. Resolve problemas da CMCCT
relacións dos poliedros. Cálculo de consigo o cálculo de lonxitudes, realidade mediante o cálculo de áreas

61

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos
f
l
n

Contidos
lonxitudes, superficies e volumes do
mundo físico.
B3.5. Uso de ferramentas informáticas
para estudar formas, configuracións e
relacións xeométricas.

Criterios de avaliación
superficies e volumes do mundo
físico,
utilizando
propiedades,
regularidades
e
relacións
dos
poliedros.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

e volumes de corpos xeométricos,
utilizando as linguaxes xeométrica e
alxébrica axeitadas.

Bloque 4. Funcións
f

B4.1. Concepto de función: variable B4.1. Manexar as formas de presentar MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de CMCCT
dependente e independente; formas unha función (linguaxe habitual, táboa representación dunha función a
de presentación (linguaxe habitual, numérica, gráfica e ecuación), outras, e elixe a máis adecuada en
táboa, gráfica e fórmula); crecemento pasando dunhas formas a outras e función do contexto.
e decrecemento; continuidade e elixindo a mellor delas en función do
descontinuidade; cortes cos eixes; contexto.
máximos e mínimos relativos.
Análise e comparación de gráficas.

f

B4.1. Concepto de función: variable B4.2. Comprender o concepto de MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica CMCCT
dependente e independente; formas función, e recoñecer, interpretar e representa ou non unha función.
de presentación (linguaxe habitual, analizar as gráficas funcionais.
MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e CMCCT
táboa, gráfica e fórmula); crecemento
analízaa, recoñecendo as súas
e decrecemento; continuidade e
propiedades máis características.
descontinuidade; cortes cos eixes;
máximos e mínimos relativos.
Análise e comparación de gráficas.

b
e
f

B4.2. Funcións lineais. Cálculo, B4.3. Recoñecer, representar e analizar MAB4.3.1. Recoñece e
interpretación e identificación da as funcións lineais, e utilizalas para unha función lineal a
pendente da recta. Representacións resolver problemas.
ecuación ou dunha táboa
da recta a partir da ecuación e
e obtén a pendente

representa CMCCT
partir da
de valores,
da recta
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Obxectivos
g
h

Contidos

Criterios de avaliación

obtención da ecuación a partir dunha
recta.
B4.4. Utilización de calculadoras
gráficas e software específico para a
construción e interpretación de
gráficas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

correspondente.
MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha CMCCT
recta a partir da gráfica ou táboa de
valores.
MAB4.3.3. Escribe a ecuación CMCCT
correspondente á relación lineal
existente entre dúas magnitudes, e
represéntaa.
MAB4.3.4. Estuda situacións reais CMCCT
sinxelas e, apoiándose en recursos
tecnolóxicos, identifica o modelo
matemático funcional (lineal ou afín)
máis axeitado para explicalas, e
realiza predicións e simulacións
sobre o seu comportamento.
Bloque 5. Estatística e probabilidade

a
b
c
d
e
f
g

B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e B5.1. Formular preguntas axeitadas para MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos CMCCT
acumuladas.
coñecer as características de interese dunha poboación de variables
B5.2. Organización en táboas de datos dunha poboación e recoller, organizar cualitativas ou cuantitativas en
e presentar datos relevantes para táboas, calcula e interpreta as súas
recollidos nunha experiencia.
B5.3. Diagramas de barras e de respondelas, utilizando os métodos frecuencias absolutas, relativas, e
apropiados
e
as acumuladas,
e
represéntaos
sectores. Polígonos de frecuencias; estatísticos
ferramentas
axeitadas,
organizando
os
graficamente.
diagramas de caixa e bigotes
datos en táboas e construíndo gráficas,
B5.4. Medidas de tendencia central.
MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, CMCCT
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Obxectivos
h
m

Contidos
B5.5. Medidas de dispersión.

Criterios de avaliación
calculando os parámetros relevantes, e
obtendo conclusións razoables a partir
dos resultados obtidos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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.
MAB5.1.3.
Interpreta
gráficos CMCCT
estatísticos sinxelos recollidos en
medios de comunicación e outros
ámbitos da vida cotiá.

e
f
h

B5.2. Organización en táboas de datos B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas MAB5.2.1. Emprega a calculadora e CMCCT
recollidos nunha experiencia.
para organizar datos, xerar gráficas ferramentas
tecnolóxicas
para
calcular
parámetros organizar datos, xerar gráficos
B5.3. Diagramas de barras e de estatísticas,
sectores. Polígonos de frecuencias, relevantes e comunicar os resultados estatísticos e calcular as medidas de
obtidos que respondan ás preguntas tendencia central, o rango e os
diagramas de caixa e bigotes
formuladas previamente sobre a cuartís.
B5.4. Medidas de tendencia central.
situación estudada.
B5.5. Medidas de dispersión: rango e
MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da CMCCT
cuartís, percorrido intercuarílico,
información e da comunicación para
varianza e desviación típica.
comunicar información resumida e
B5.6. Utilización de calculadoras e
relevante sobre unha variable
ferramentas tecnolóxicas para o
estatística analizada.
tratamento de datos, creación e
interpretación
de
gráficos
e
elaboración de informes.

e

B5.7.

Fenómenos

deterministas

e B5.3. Diferenciar os
deterministas
dos

fenómenos MAB5.3.1. Identifica os experimentos CMCCT
aleatorios, aleatorios
e
distíngueos
dos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

f
h

aleatorios.
B5.8. Formulación de conxecturas
sobre
o
comportamento
de
fenómenos aleatorios sinxelos e
deseño de experiencias para a súa
comprobación.
B5.9. Frecuencia relativa dun suceso e
a súa aproximación á probabilidade
mediante
a
simulación
ou
experimentación.

valorando a posibilidade que ofrecen deterministas.
as matemáticas para analizar e facer
predicións razoables acerca do MAB5.3.2. Calcula a frecuencia CMCCT
comportamento dos aleatorios a partir relativa dun suceso mediante a
das regularidades obtidas ao repetir un experimentación.
número significativo de veces a
experiencia aleatoria, ou o cálculo da MAB5.3.3. Realiza predicións sobre CMCCT
un fenómeno aleatorio a partir do
súa probabilidade.
cálculo exacto da súa probabilidade
ou a aproximación desta mediante a
experimentación.

b
f
h

B5.10.
Sucesos
elementais B5.4. Inducir a noción de probabilidade MAB5.4.1. Describe experimentos CMCCT
equiprobables e non equiprobables.
a partir do concepto de frecuencia aleatorios sinxelos e enumera todos
B5.11.
Espazo
mostral
en relativa e como medida de incerteza os resultados posibles, apoiándose en
experimentos sinxelos. Táboas e asociada aos fenómenos aleatorios, táboas, recontos ou diagramas en
sexa
ou
non
posible
a árbore sinxelos.
diagramas de árbore sinxelos.
experimentación.
B5.12. Cálculo de probabilidades
MAB5.4.2. Distingue entre sucesos CMCCT
mediante a regra de Laplace en
elementais equiprobables e non
experimentos sinxelos.
equiprobables.
MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de CMCCT
sucesos asociados a experimentos
sinxelos mediante a regra de Laplace,
e exprésaa en forma de fracción e
como porcentaxe.
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6.3.-TEMPORALIZACIÓN.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
BLOQUE

ESTÁNDAR

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

P rocesos, métodos e actitudes en matemáticas

Bloque 1.

- Identifica e resolve problemas en situacións
-

-

TEMPORALIZACIÓN
(semanas)

cotiás
Trata de comprender o enunciado
Expresa o problema con outras palabras.
Representa o problema noutro formato (gráficas,
diagramas, debuxos, con
obxectos, etc).
Analiza o problema
Indica cal é a meta do problema.
Sinala onde reside a dificultade de la tarefa.
Separa os datos relevantes dos non relevantes.
Indica os datos cos que conta para resolver o
problema.
Ao longo de todo o curso
Sinala que datos non presentes necesitaríamos para
resolver o problema.
Busca estratexias e traballa con elas
Busca un problema semellante que teñamos resolto
na clase.
Analiza un problema similar nun contexto máis
próximo.
Analiza primeiro algúns exemplos concretos cando
o problema sexa moi xeneral.
Busca situacións diferentes (escenarios, contextos,
tarefas, etc) nos que se poida presentar ese
problema.
Expón o problema de forma clara e ordenada
Reflexiona sobre o proceso seguido
Analiza a coherencia das solucións obtidas
Saca conclusións e toma decisións a partir dos
resultados dun problema
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- Elabora e interpreta mensaxes nos que se utilizan os
números naturais,enteiros,decimais e fraccionarios para
cuantificar e/ou codificar a información.

Bloque 2. Números e álxebra

- Compara e ordena números enteiros e decimais e
representa os na recta numérica
- Lectura e escritura de números decimais (ata as
millonésimas).
-Representación de números con dúas cifras decimais na
recta.
-Aproximación dun número ás décimas e ás centésimas.
-Operacións: suma, resta, multiplicación e división de
números decimais.
-Recoñecemento de fraccións equivalentes.
-Simplificación de fraccións con números pequenos.
-Redución de fraccións sinxelas a común denominador.
-Paso, a forma fraccionaria, de calquera decimal exacto.
-Asociación de certas fraccións sinxelas (1/2, 1/4, 3/4,
1/5,...) co seu correspondente número decimal e
viceversa.

1-2-3-4

-Representa fraccións sobre unha superficie dividida en
partes iguais.
- Recoñece as fraccións que corresponden a unha parte
dun total.
- Compara e ordena dúas ou tres fraccións:

67

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

-Pasando a forma decimal
-Reducindo a común denominador
MAB2.1.2

Suma, resta, multiplica e divide números
enteiros,decimais e fraccións.
Realización de operacións, con soltura, de números
positivos e negativos en expresións sinxelas con
operacións combinadas. Regra dos signos. Supresión de
parénteses. Xerarquía das operacións.
Suma e resta de fraccións.
Multiplicación e división de fraccións.

5-6-7-8-9-10

Cálculo da fracción dunha cantidade.
Resolución de problemas sinxelos con números
fraccionarios.
Cálculo de potencias de base 10 con expoñente enteiro.
Interpretación de cantidades escritas en notación
científica.
MAB2.1.3

Recoñecemento de se existe relación de proporcionalidade
entre dúas magnitudes. Recoñecemento de se a
proporcionalidade é directa ou inversa.

11-12

Cálculo do termo descoñecido dunha proporción.
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Completar mentalmente táboas de valores sinxelos
correspondentes a magnitudes directa e inversamente
proporcionais.
Resolución de problemas de proporcionalidade, con
números sinxelos, en situacións de experiencia cotiá.
Aplicación do método de redución á unidade e da regra de
tres.
Cálculo de porcentaxes directas.
Resolución de situacións de aumento ou diminución
porcentual (problemas directos).
Cálculo do xuro que produce un capital nun número
enteiro de anos, para un rédito dado.
MAB2.2.1

Interpretación e utilización de expresións alxébricas que
achegan información sobre propiedades, relacións,
xeneralizacións, etc.
Tradución a linguaxe alxébrica de enunciados moi
sinxelos.

13 14 15

Coñecemento da nomenclatura e os elementos relativos
aos monomios.
Operacións con monomios.
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Coñecemento da nomenclatura e dos elementos relativos
aos polinomios.
Suma e resta de polinomios.
Multiplicación dun polinomio por un número.
MAB2.2.2

Recoñecemento dunha ecuación e os seus elementos.
Descubrir se un determinado valor é ou non solución
dunha ecuación.
Concepto de ecuacións equivalentes.
Procedementos básicos para a transposición de termos dun
membro a outro dunha ecuación.

16 17

Resolución de ecuacións de primeiro grao sen
denominadores nin parénteses.
Resolución de ecuacións do tipo ax2 c.
Comprensión do proceso seguido para resolver certos
problemas tipo moi sinxelos e resolución doutros similares.
MAB2.2.3

- Recoñecemento dunha ecuación lineal.
Representación, punto a punto, de ecuacións lineais.

18 19

Recoñecemento de se un par de valores é, ou non, solución
dun sistema.
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Identificación da solución dun sistema de ecuacións co
punto de corte de dúas rectas no plano.
Resolución de sistemas sinxelos de dúas ecuacións con
dúas incógnitas.
Comprensión do proceso seguido na resolución de certos
problemas tipo mediante o auxilio dos sistemas de
ecuacións e resolución, mediante os mesmos
procedementos, doutros problemas similares.

MAB2.2.4

Dominio da relación entre as áreas dos cadrados
construídos sobre os lados dun triángulo rectángulo.
Dilucidar se un triángulo é rectángulo ou non a partir das
lonxitudes dos seus lados.
Aplicación correcta do teorema de Pitágoras ao cálculo de
lonxitudes descoñecidas en figuras planas e espaciais.
Con resultado exacto, enteiro ou decimal exacto.
Con resultado aproximado, dilucidando o número de
decimais requiridos.

20-21-22

Soltura aplicando o teorema de Pitágoras para obter un
lado (cateto ou hipotenusa) nun triángulo rectángulo do
que se coñecen os outros dous.
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Recoñece figuras semellantes.
Obtención da razón de semellanza a partir de dúas
figuras semellantes ou ben obtención de medidas
dunha figura coñecendo as doutra semellante a ela e a
razón de semellanza.
Interpretación de planos, mapas e maquetas a partir da
súa escala e cálculo de distancias na realidade, no
plano ou a escala dunha representación.

23-24

Obtención das relacións entre as áreas e os volumes de
figuras semellantes.
Representación dunha figura semellante a outra con
razón de semellanza dada.
Cálculo de distancias a partir da semellanza de dous
triángulos.
MAB2.2.6

Identificación dos distintos tipos de poliedros e corpos
de revolución, e descrición das súas características
Cálculo das áreas de prismas, pirámides, cilindros,
conos e esferas.

25-26-27

Desenvolvemento no plano dun poliedro sinxelo, un
cilindro ou un cono
-
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Dominio do sistema métrico decimal lineal, cuadrático
e cúbico.
Cálculo de volumes de figuras prismáticas (prismas,
cilindros), pirámides, conos e esferas, coñecendo as
medidas necesarias.

28-29-30

Utilización da unidade adecuada á magnitude do
volume que se está a medir en cada caso
MAB2.2.8

Representación de puntos dados mediante as súas
coordenadas e asignación de coordenadas a puntos
dados mediante a súa representación.
Coñecemento da nomenclatura básica: x → variable
independente, y → variable dependente, abscisa,
ordenada, función, crecente...
Representación aproximada da gráfica que
corresponde a certo enunciado. Elección dun
enunciado ao que responda certa gráfica.

31-32-33

Obtención dalgúns puntos que correspondan a unha
función dada pola súa expresión analítica.
Recoñecemento das expresións de primeiro grao
(lineais) e saber que lles corresponden funcións que se
representan mediante rectas
MAB2.3.1

Interpretación dunha táboa ou unha gráfica estatística.

34-35
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Coñecemento do significado de frecuencia e calcular a
dun valor nunha colección de datos.
Construción dun diagrama de barras ou un histograma a
partir dunha táboa de frecuencias.
Cálculo da media, a mediana e a moda nun conxunto de
datos illados
MAB2.4.1

Sucesos aleatorios e experiencias aleatorias
.
Espazo mostral.
Probabilidade dun suceso.
36-37-38
Experiencias regulares e irregulares.
Lei de Laplace.
Asignación de probabilidades mediante a lei de
Laplace.
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7.-3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS
7.1.-OBXECTIVOS
A área de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas de 3º ESO contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:


















Identificar e expresar os pasos para a resolución de diferentes tipoloxías de problemas.
Coñecer e utilizar diferentes estratexias para a resolución de problemas.
Analizar e describir distintas situacións para poder facer predicións.
Partir de problemas resoltos e afondar en diferentes cuestións e contextos próximos ao alumno.
Coñecer, identificar e desenvolver procesos de matematización na realidade cotiá do alumno.
Identificar, cultivar e desenvolver as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.
Identificar os bloqueos emocionais ante os problemas atopados.
Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno.
Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos diferentes.
Empregar as Tecnoloxías da Información e Comunicación no seu proceso de aprendizaxe desde unha análise e busca de información
adecuados para facilitar a interacción.
Utilizar as propiedades dos números racionais en operacións a través do cálculo adecuado na resolución de problemas.
Manexar expresións simbólicas en situacións numéricas ante casos sinxelos que inclúan patróns recursivos.
Coñecer e empregar a linguaxe alxébrica para expresar enunciados sacando a información relevante e transformándoa.
Resolver problemas do día a día a través de formulacións de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de dúas ecuacións lineais con
dúas incógnitas.
Identificar e describir as características das figuras planas e dos corpos xeométricos elementais coas súas configuracións xeométricas.
Coñecer e utilizar o teorema de Tales, as fórmulas para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles obtendo as medidas de
lonxitudes, áreas e volumes dos corpos tomados do contexto real.
Facer cálculos das dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos coñecendo a escala.
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Identificar as transformacións dunha figura a outra mediante movemento no plano, analizando deseños cotiáns, obras de arte e configuracións
da natureza.
Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas e de poliedros.
Coñecer o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de puntos.
Identificar os elementos do estudo das funcións e a súa representación gráfica.
Identificar e recoñecer situacións de relación funcional da vida cotiá que se describen mediante funcións cuadráticas e calcular os seus
parámetros e características.
Realizar informacións estatísticas con datos a través de táboas e gráficas adecuadas con conclusións que representan a poboación estudada.
Facer cálculos sobre os parámetros de posición e dispersión dunha variable estatística para resumir datos e facer comparacións.
Facer unha análise sobre a información estatística que aparece nos medios de comunicación desde a súa representatividade e fiabilidade.
Facer estimacións a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sinxelos calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia
relativa, a regra de Laplace ou os diagramas de árbore.

7.2.-CONTIDOS DA UNIDADE.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.- COMPETENCIAS CLAVE
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
f
h

 B1.1. Planificación do proceso de  B1.1. Expresar verbalmente, de  MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de  CCL
resolución de problemas.
xeito razoado, o proceso
xeito razoado, o proceso seguido na  CMCCT
seguido na resolución dun
resolución dun problema,
coa
problema.
precisión e o rigor adecuados.

e
f

 B1.2. Estratexias e procedementos
postos en práctica: uso da linguaxe
apropiada (gráfica, numérica,

 B1.2. Utilizar procesos de  MACB1.2.1. Analiza e comprende o  CMCCT
razoamento e estratexias de
enunciado dos problemas (datos,
resolución de problemas,
relacións entre os datos, e contexto do

76

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos
h







b
e
f
g
h

Contidos
alxébrica, etc.), reformulación do
problema, resolver subproblemas,
reconto exhaustivo, empezar por
casos particulares sinxelos, buscar
regularidades e leis, etc.
 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.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

realizando
os
cálculos
problema).
necesarios e comprobando as
 MACB1.2.2. Valora a información dun  CMCCT
solucións obtidas.
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
 MACB1.2.3. Realiza estimacións e  CMCCT
elabora
conxecturas
sobre
os
resultados dos problemas que cumpra
resolver, valorando a súa utilidade e
eficacia.
 MACB1.2.4.
Utiliza
estratexias  CMCCT
heurísticas e procesos de razoamento  CAA
na
resolución
de
problemas,
reflexionando sobre o proceso de
resolución de problemas.

 B1.2. Estratexias e procedementos
 B1.3. Describir e analizar  MACB1.3.1.
Identifica
patróns,  CMCCT
postos en práctica: uso da linguaxe
situacións de cambio, para
regularidades e leis matemáticas en
apropiada (gráfica, numérica,
atopar patróns, regularidades
situacións de cambio, en contextos
alxébrica, etc.), reformulación do
e leis matemáticas, en
numéricos, xeométricos, funcionais,
problema, resolución de
contextos
numéricos,
estatísticos e probabilísticos.
subproblemas, reconto exhaustivo,
xeométricos,
funcionais,
comezo por casos particulares
estatísticos e probabilísticos,  MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas  CMCCT
atopadas para realizar simulacións e
sinxelos, procura de regularidades e
valorando a súa utilidade
predicións sobre os resultados
leis, etc.
para facer predicións.
esperables, e valora a súa eficacia e a
 B1.4. Formulación de proxectos e
súa idoneidade.
investigacións matemáticas
escolares, en contextos numéricos,
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

xeométricos, funcionais, estatísticos
e probabilísticos, de xeito individual
e en equipo. Elaboración e
presentación dos informes
correspondentes.
b
e
f

 B1.3. Reflexión sobre os resultados:  B1.4. Afondar en problemas  MACB1.4.1. Afonda nos problemas  CMCCT
revisión das operacións utilizadas,
resoltos
formulando
logo de resolvelos, revisando o
asignación
de
unidades
aos
pequenas variacións nos
proceso de resolución, e os pasos e as
resultados,
comprobación
e
datos, outras preguntas,
ideas importantes, analizando a
interpretación das solucións no
outros contextos, etc.
coherencia da solución ou procurando
contexto da situación, procura
outras formas de resolución.
doutras formas de resolución, etc.
 MACB1.4.2.
Formúlase
novos  CMCCT
problemas, a partir de un resolto,  CAA
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.

f
h

 B1.4. Formulación de proxectos e
 B1.5. Elaborar e presentar
investigacións matemáticas
informes sobre o proceso,
escolares, en contextos numéricos,
resultados e conclusións
xeométricos, funcionais, estatísticos
obtidas nos procesos de
e probabilísticos, de xeito individual
investigación.
e en equipo. Elaboración e
presentación dos informes
correspondentes.

 MACB1.5.1. Expón e defende o proceso  CCL
seguido ademais das conclusións
 CMCCT
obtidas, utilizando as linguaxes
alxébrica, gráfica, xeométrica e
estatístico-probabilística.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos








a
b
c
d
e
f
g

e
f

Contidos
 B1.5. Práctica dos procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

 B1.5. Práctica dos procesos de
matematización e modelización, en

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 B1.6. Desenvolver procesos de  MACB1.6.1. Identifica situacións
matematización en contextos
problemáticas da realidade
da realidade cotiá
susceptibles de conter problemas de
(numéricos, xeométricos,
interese.
funcionais, estatísticos ou
 MACB1.6.2. Establece conexións entre
probabilísticos) a partir da
un problema do mundo real e o mundo
identificación de problemas
matemático, identificando o problema
en situacións problemáticas
ou os problemas matemáticos que
da realidade.
subxacen nel, e os coñecementos
matemáticos necesarios.

Competencias clave
 CMCCT
 CSC

 CMCCT
 CSIEE

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

 CMCCT

 MACB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto
da realidade.

 CMCCT

 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.

 CMCCT

 B1.7. Valorar a modelización  MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso  CMCCT
matemática como un recurso
e obtén conclusións sobre el e os seus  CAA
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos
g














a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Contidos
contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

 B1.5. Práctica dos procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

Criterios de avaliación
para resolver problemas da
realidade cotiá, avaliando a
eficacia e as limitacións dos
modelos utilizados ou
construídos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

resultados, valorando outras opinións.  CSC

 B1.8. Desenvolver e cultivar as  MACB1.8.1. Desenvolve actitudes
actitudes persoais inherentes
adecuadas para o traballo en
ao quefacer matemático.
matemáticas (esforzo, perseveranza,
flexibilidade e aceptación da crítica
razoada).

 CMCCT
 CSIEE
 CSC

 MACB1.8.2. Formúlase a resolución de  CMCCT
retos e problemas coa precisión, o
esmero e o interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da situación.
 MACB1.8.3. Distingue entre problemas  CMCCT
e exercicios, e adopta a actitude
axeitada para cada caso.
 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.

 CMCCT
 CAA
 CCEC

 MACB1.8.5. Desenvolve habilidades  CSC
sociais de cooperación e traballo en
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
equipo.

Competencias clave
 CSIEE

b
g

 B1.6. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes adecuadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

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

b
g

 B1.6. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes adecuadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

 CMCCT
 B1.10. Reflexionar sobre as
 MACB1.10.1. Reflexiona sobre os
decisións tomadas e aprender
problemas resoltos e os procesos
 CAA
diso para situacións similares
desenvolvidos, valorando a potencia e
futuras.
a sinxeleza das ideas clave, e aprende
para situacións futuras similares.






 B1.7. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou
estatísticos.
Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais, e

 CMCCT
 B1.11. Empregar as
 MACB1.11.1. Selecciona ferramentas
ferramentas tecnolóxicas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para  CD
adecuadas, de xeito
a realización de cálculos numéricos,
autónomo, realizando
alxébricos ou estatísticos cando a
cálculos numéricos,
dificultade destes impida ou non
alxébricos ou estatísticos,
aconselle facelos manualmente.
facendo representacións
gráficas, recreando situacións
 CMCCT
 MACB1.11.2. Utiliza medios
matemáticas mediante
tecnolóxicos para facer
simulacións ou analizando
representacións gráficas de funcións
con sentido crítico situacións
con expresións alxébricas complexas e
diversas que axuden á
extraer información cualitativa e

b
e
f
g

 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
utilidade.

 CMCCT
 CSIEE
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realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións e
os resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.







a
b
f
g
e

 B1.7. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou
estatísticos.
Facilitación da comprensión de

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

comprensión de conceptos
cuantitativa sobre elas.
matemáticos ou á resolución
 MACB1.11.3. Deseña representacións
de problemas.
gráficas para explicar o proceso
seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios
tecnolóxicos.

Competencias clave

 CMCCT

 CMCCT
 MACB1.11.4. Recrea ámbitos e
obxectos xeométricos con ferramentas
tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades
xeométricas.
 MACB1.11.5. Utiliza medios
tecnolóxicos para o tratamento de
datos e gráficas estatísticas, extraer
informacións e elaborar conclusións.

 CMCCT

 CCL
 B1.12. Utilizar as tecnoloxías  MACB1.12.1. Elabora documentos
da información e da
dixitais propios (de texto,
 CD
comunicación de maneira
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
habitual no proceso de
como resultado do proceso de procura,
aprendizaxe, procurando,
análise e selección de información
analizando e seleccionando
relevante, coa ferramenta tecnolóxica
información salientable en
axeitada, e compárteos para a súa
internet ou noutras fontes,
discusión ou difusión.
elaborando documentos
 CCL
propios, facendo exposicións  MACB1.12.2. Utiliza os recursos
creados para apoiar a exposición oral
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conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións e
os resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

Criterios de avaliación
e argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a
interacción.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

dos contidos traballados na aula.
 CD
 MACB1.12.3. Usa axeitadamente os
medios tecnolóxicos para estruturar e  CAA
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.
 MACB1.12.4. Emprega ferramentas  CD
tecnolóxicas para compartir ficheiros e  CSC
tarefas.
 CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
b
f

 B2.1. Números racionais.
 B2.1. Utilizar as propiedades
 MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de
Transformación de fraccións en
dos números racionais, as
números (naturais, enteiros e
decimais e viceversa. Números
raíces e outros números
racionais), indica o criterio utilizado
decimais exactos e periódicos.
radicais para operar con eles,
para a súa distinción e utilízaos para
Fracción xeratriz.
utilizando a forma de cálculo
representar e interpretar
e
notación
adecuada,
para
adecuadamente información
 B2.2. Operacións con fraccións e
resolver
problemas
da
vida
cuantitativa.
decimais. Cálculo aproximado e
cotiá, e presentar os
redondeo. Cifras significativas. Erro
 MACB2.1.2. Distingue, ao achar o
resultados coa precisión
absoluto e relativo.
decimal equivalente a unha fracción,
requirida.
 B2.3. Potencias de números racionais
entre decimais finitos e decimais






CMCCT
CCL
CAA
CSC

 CMCCT
 CCL
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con expoñente enteiro. Significado e
uso.
 B2.4. Potencias de base 10. Aplicación
para a expresión de números moi
pequenos. Operacións con números
expresados en notación científica.
 B2.5. Raíces cadradas. Raíces non
exactas. Expresión decimal.
Expresións radicais: transformación
e operacións.
 B2.6. Xerarquía de operacións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
infinitos periódicos, e indica neste
caso o grupo de decimais que se
repiten ou forman período.

Competencias clave
 CAA
 CSC

CMCCT
 MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz
correspondente a un decimal exacto ou  CAA
periódico.
 CSC
 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.

CMCCT
 CAA
 CSC
 CD
 CSIEE

 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.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 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.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE
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f

Contidos

 B2.7. Investigación de regularidades,
relacións e propiedades que

Criterios de avaliación

 B2.2. Obter e manipular
expresións simbólicas que

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 MACB2.1.7. 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 a precisión que
se requiran, de acordo coa natureza
dos datos.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 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.






CMCCT
CAA
CSC
CD

 MACB2.1.9. Emprega números
racionais para resolver problemas da
vida cotiá e analiza a coherencia da
solución.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 MACB2.1.10. Factoriza expresións
numéricas sinxelas que conteñan
raíces, e opera con elas simplificando
os resultados.






CMCCT
CAA
CSC
CD

 CMCCT
 MACB2.2.1. Calcula termos dunha
sucesión numérica recorrente usando a  CCL
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aparecen en conxuntos de números.
Expresión usando linguaxe
alxébrica.
 B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións
recorrentes Progresións aritméticas e
xeométricas.

b
f

 B2.9. Transformación de expresións
alxébricas. Igualdades notables.
Operacións elementais con
polinomios. Factorización de
polinomios.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

describan sucesións
lei de formación a partir de termos
numéricas, observando
anteriores.
regularidades en casos
sinxelos que inclúan patróns  MACB2.2.2. Obtén unha lei de
formación ou fórmula para o termo
recursivos.
xeral dunha sucesión sinxela de
números enteiros ou fraccionarios.

Competencias clave
 CAA
 CSC






CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 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.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 MACB2.2.4. Valora e identifica a
presenza recorrente das sucesións na
natureza e resolve problemas
asociados a estas.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CCEC







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

 B2.3. Utilizar a linguaxe
 MACB2.3.1. Realiza operacións con
alxébrica para expresar unha
polinomios e utilízaos en exemplos da
propiedade ou relación dada
vida cotiá.
mediante un enunciado,
extraendo a información
salientable e transformándoa.
 MACB2.3.2. Coñece e utiliza as

 CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

identidades notables correspondentes  CCL
ao cadrado dun binomio e unha suma  CAA
por diferenza, e aplícaas nun contexto  CSC
axeitado.
 CSIEE
 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.
b
f

 B2.9. Transformación de expresións
 B2.4. Resolver problemas da
 MACB2.4.1. Domina a resolución de
alxébricas. Igualdades notables.
vida cotiá nos que se precise
ecuacións de 1º e 2º grao, de ecuacións
Operacións elementais con
a formulación e a resolución
sinxelas que dan nunha das anteriores.
polinomios. Factorización de
de ecuacións de primeiro e
Coñece o concepto de solución
polinomios.
segundo grao, ecuacións
 Formula alxebricamente unha situación
sinxelas de grao maior que
 B2.10. Ecuacións de segundo grao
da vida cotiá mediante ecuacións de
dous e sistemas de dúas
cunha incógnita. Resolución por
primeiro e segundo graoe sistemas de
ecuacións lineais con dúas
distintos métodos.
ecuacións, resólveas e interpreta
incógnitas,
aplicando
criticamente o resultado obtido.
 B2.11. Resolución de ecuacións
técnicas
de
manipulación
sinxelas de grao superior a dous.
alxébricas, gráficas ou
 B2.12. Resolución de sistemas de dúas
recursos tecnolóxicos,
ecuacións lineais con dúas
valorando e contrastando os
incógnitas
resultados obtidos.
 B2.13. Resolución de problemas
mediante a utilización de ecuacións
e sistemas de ecuacións.






CMCCT
CAA
CSC
CD








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 3. Xeometría





e
f
l
n

 B3.1. Xeometría do espazo: poliedros  B3.1. Recoñecer e describir os  MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos
e corpos de revolución.
elementos e as propiedades
puntos da mediatriz dun segmento e da
características
das
figuras
bisectriz dun ángulo, e utilízaas para
 B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas
planas,
os
corpos
resolver problemas xeométricos
adecuadas, entre elas as
xeométricos
elementais
e
as
sinxelos.
tecnolóxicas, para estudar formas,
súas configuracións
configuracións e relacións
xeométricas.
xeométricas.
 MACB3.1.2. Manexa as relacións entre
ángulos definidos por rectas que se
cortan ou por paralelas cortadas por
unha secante, e resolve problemas
xeométricos sinxelos.








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

 CMCCT
 MACB3.1.3. Identifica e describe os
elementos e as propiedades das figuras  CCL
planas, os poliedros e os corpos de
 CAA
revolución principais.
 CSC
 CD
f
l
n

 B3.3. Xeometría do plano.
 B3.2. Utilizar o teorema de
Tales e as fórmulas usuais
 B3.4. Teorema de Tales. División dun
para realizar medidas
segmento en partes proporcionais.
indirectas de elementos
Aplicación á resolución de
inaccesibles e para obter as
problemas.

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







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

88

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos
 B3.5. Xeometría do espazo: áreas e
volumes.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

medidas de lonxitudes, áreas  MACB3.2.2. Divide un segmento en
e volumes dos corpos
partes proporcionais a outros dados, e
elementais, de exemplos
establece relacións de
tomados da vida real,
proporcionalidade entre os elementos
representacións artísticas
homólogos de dous polígonos
como pintura ou arquitectura,
semellantes.
ou da resolución de
 MACB3.2.3. Recoñece triángulos
problemas xeométricos.
semellantes e, en situacións de
semellanza, utiliza o teorema de Tales
para o cálculo indirecto de lonxitudes
en contextos diversos.

Competencias clave
 CMCCT
 CCL
 CAA







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de  CMCCT
poliedros, cilindros, conos e esferas, e  CAA
aplícaos para resolver problemas
 CSC
contextualizados.
 CD
 CSIEE







b
e
f
g
l
n

b
e

 B3.4. Teorema de Tales. División dun  B3.3. Calcular (ampliación ou  MACB3.3.1. Calcula dimensións reais
segmento en partes proporcionais.
redución) as dimensións reais
de medidas de lonxitudes e de
Aplicación á resolución de
de figuras dadas en mapas ou
superficies en situacións de
problemas.
planos, coñecendo a escala.
semellanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc.







 B3.6. Translacións, xiros e simetrías
no plano.

 CMCCT
 CCEC

 B3.4. Recoñecer as
transformacións que levan

 MACB3.4.1. Identifica os elementos
máis característicos dos movementos

CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE
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f
g
l
n

b
e
f

b
f

Contidos
 B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas
adecuadas, entre elas as
tecnolóxicas, para estudar formas,
configuracións e relacións
xeométricas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

dunha figura a outra
no plano presentes na natureza, en
mediante movemento no
deseños cotiáns ou en obras de arte.
plano, aplicar eses
 MACB3.4.2. Xera creacións propias
movementos e analizar
mediante a composición de
deseños cotiáns, obras de arte
movementos, empregando ferramentas
e configuracións presentes na
tecnolóxicas cando sexa necesario.
natureza

Competencias clave
 CAA
 CSC







CMCCT
CCEC
CAA
CSC
CD
CSIEE

 B3.7. Xeometría do espazo. Elementos  B3.5. Identificar centros, eixes  MACB3.5.1. Identifica os principais
de simetría nos poliedros e corpos
e planos de simetría de
poliedros e corpos de revolución,
de revolución.
figuras planas, poliedros e
utilizando a linguaxe con propiedade
corpos
de
revolución.
para
referirse
aos
elementos
 B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas
principais.
adecuadas,
entre
elas
as
tecnolóxicas, para estudar formas,
 MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e
configuracións
e
relacións
planos de simetría en figuras planas,
xeométricas.
en poliedros, na natureza, na arte e nas
construcións humanas.






CMCCT
CCL
CAA
CSC







CMCCT
CCEC
CCL
CAA
CSC

 B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas  B3.6. Interpretar o sentido das  MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo
adecuadas,
entre
elas
as
coordenadas xeográficas e a
terráqueo o Ecuador, os polos, os
tecnolóxicas, para estudar formas,
súa
aplicación
na
meridianos e os paralelos, e é capaz de
configuracións
e
relacións
localización de puntos.
situar un punto sobre o globo
xeométricas.
terráqueo coñecendo a súa latitude e a
súa lonxitude
 B3.8. A esfera. Interseccións de planos







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

e esferas.
 B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas
xeográficas e fusos horarios.
Latitude e lonxitude dun punto.
Bloque 4. Funcións
f
g

 B4.1. Análise e descrición cualitativa  B4.1. Coñecer os elementos
 MACB4.1.1. Interpreta o
de gráficas que representan
que interveñen no estudo das
comportamento dunha función dada
fenómenos do ámbito cotián e
funcións e a súa
graficamente e asocia enunciados de
doutras materias.
representación gráfica.
problemas contextualizados a gráficas.
 B4.2. Análise dunha situación a partir
do estudo das características locais e
globais da gráfica correspondente.
 MAB B4.1.2. Identifica as
 B4.3. Análise e comparación de
características máis salientables dunha
situacións de dependencia funcional
gráfica interpretándoas dentro do seu
dadas mediante táboas e enunciados.
contexto.
B4.4. Utilización de calculadoras
gráficas e programas de computador
para a construción e a interpretación
 MACB41.3. Constrúe unha gráfica a
de gráficas.
partir dun enunciado contextualizado,
describindo o fenómeno exposto.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD






CMCCT
CCL
CAA
CSC

 CMCCT
 MACB4.1.4. Asocia razoadamente
expresións analíticas a funcións dadas  CCL
graficamente.
 CAA
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave
 CSC

 MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre  CMCCT
o comportamento do fenómeno que
 CCL
representa unha gráfica e a súa
 CAA
expresión alxébrica
 CSC
 CSIEE
b
f

b
f

 B4.5. Utilización de modelos lineais
 B4.2. Identificar relacións da
 MACB4.2.1. Determina as formas de
para estudar situacións provenientes
vida cotiá e doutras materias
expresión da ecuación da recta a partir
de diferentes ámbitos de
que poden modelizarse
dunha dada (ecuación punto pendente,
coñecemento e da vida cotiá,
mediante unha función
xeral, explícita e por dous puntos),
mediante a confección da táboa, a
lineal, valorando a utilidade
identifica puntos de corte e pendente,
representación gráfica e a obtención
da descrición deste modelo e
e represéntaa graficamente.
da expresión alxébrica.
dos seus parámetros, para
 MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica
describir o fenómeno
 B4.6. Expresións da ecuación da recta.
da función lineal asociada a un
analizado.
enunciado e represéntaa.






 B4.7. Funcións cuadráticas.
Representación gráfica. Utilización
para representar situacións da vida
cotiá.

 MACB4.3.1. Calcula os elementos
característicos dunha función
polinómica de grao 2 e represéntaa
graficamente.






CMCCT
CAA
CSC
CD

 MACB4.3.2. Identifica e describe
situacións da vida cotiá que poidan ser
modelizadas mediante funcións
cuadráticas, estúdaas e represéntaas
utilizando medios tecnolóxicos cando






CMCCT
CCL
CAA
CSC

 B4.3. Recoñecer situacións de
relación funcional que
necesitan ser descritas
mediante funcións
cuadráticas, calculando os
seus parámetros e as súas
características.

CMCCT
CCL
CAA
CSC

 CMCCT
 CAA
 CSC
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
sexa necesario.

Competencias clave
 CD
 CSIEE

Bloque 5. Estatística e probabilidade
b
f

 B5.1. Fases e tarefas dun estudo
estatístico. Poboación e mostra.
Variables estatísticas: cualitativas,
discretas e continuas.
 B5.2. Métodos de selección dunha
mostra estatística.
Representatividade dunha mostra.
 B5.3. Frecuencias absolutas, relativas
e acumuladas. Agrupación de datos
en intervalos.
 B5.4. Gráficas estatísticas.

 B5.1. Elaborar informacións
 MACB5.1.1. Distingue poboación e a
estatísticas para describir un
mostra, e xustifica as diferenzas en
conxunto de datos mediante
problemas contextualizados.
táboas e gráficas adecuadas á
situación analizada,
xustificando se as
 MACB5.1.2. Valora a representatividade
conclusións son
dunha mostra a través do
representativas para a
procedemento de selección, en casos
representativas para a
sinxelos.
poboación estudada.






CMCCT
CCL
CAA
CSC







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 CMCCT
 MACB5.1.3. Distingue entre variable
cualitativa, cuantitativa discreta e
 CCL
cuantitativa continua, e pon exemplos.  CAA
 CSC
 CSIEE
 MACB5.1.4. Elabora táboas de
frecuencias, relaciona os tipos de
frecuencias e obtén información da
táboa elaborada.






 MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de

 CMCCT

CMCCT
CCL
CAA
CSC
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Obxectivos

b
e
f

b
e
f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ferramentas tecnolóxicas, en caso
necesario, gráficos estatísticos
adecuados a distintas situacións
relacionadas con variables asociadas a
problemas sociais, económicos e da
vida cotiá.







CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

 B5.5. Parámetros de posición: cálculo,  B5.2. Calcular e interpretar os  MACB5.2.1. Calcula e interpreta as
interpretación e propiedades.
parámetros de posición e de
medidas de posición (media, moda,
dispersión
dunha
variable
mediana e cuartís) dunha variable
 B5.6. Parámetros de dispersión:
estatística para resumir os
estatística para proporcionar un
cálculo,
interpretación
e
datos
e
comparar
resumo dos datos.
propiedades.
distribucións
estatísticas.
 B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
 MACB5.2.2. Calcula e interpreta os
 B5.8. Interpretación conxunta da
parámetros de dispersión (rango,
media e a desviación típica.
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.






CMCCT
CCL
CAA
CSC







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD

 B5.9. Identificación das fases e tarefas  B5.3. Analizar e interpretar a
dun estudo estatístico. Análise e
información estatística que
descrición de traballos relacionados
aparece nos medios de
coa estatística, con interpretación da
comunicación, valorando a
información e detección de erros e
súa representatividade e a
manipulacións.
súa fiabilidade.
 B5.10. Utilización de calculadora e






CMCCT
CCL
CAA
CSC

 MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario
axeitado para describir, analizar e
interpretar información estatística dos
medios de comunicación e outros
ámbitos da vida cotiá.

 CMCCT
 MACB5.3.2. Emprega a calculadora e
medios tecnolóxicos para organizar os  CAA
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Obxectivos

Contidos
outros medios tecnolóxicos
axeitados para a análise, a
elaboración e a presentación de
informes e documentos sobre
informacións estatísticas nos medios
de comunicación.

b
f
g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
datos, xerar gráficos estatísticos e
calcular parámetros de tendencia
central e dispersión.
 MACB5.3.3. Emprega medios
tecnolóxicos para comunicar
información resumida e relevante
sobre unha variable estatística
analizada

 B5.11. Experiencias aleatorias.
 B5.4. Estimar a posibilidade de  MACB5.4.1. Identifica os experimentos
Sucesos e espazo mostral.
que aconteza un suceso
aleatorios e distíngueos dos
asociado a un experimento
deterministas.
 B5.12. Cálculo de probabilidades
aleatorio
sinxelo,
calculando
mediante a regra de Laplace.
a súa probabilidade a partir
Diagramas de árbore sinxelos.
da súa frecuencia relativa, a  MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario
Permutacións; factorial dun número.
regra de Laplace ou os
axeitado para describir e cuantificar
 B5.13. Utilización da probabilidade
diagramas
de
árbore,
e
situacións relacionadas co azar.
para tomar decisións fundamentadas
identificando os elementos
en diferentes contextos.
asociados ao experimento.
 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.

Competencias clave
 CSC
 CD







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE






CMCCT
CCL
CAA
CSC






CMCCT
CCL
CAA
CSC






CMCCT
CAA
CSC
CSIEE
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7.3.-TEMPORALIZACiÓN.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
BLOQUE

ESTÁNDAR

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

TEMPORALIZACIÓN
(Nº SESIÓNS)

Bloque 1.
Procesos, mé todos e actitudes en matemáticas

- Identifica e resolve problemas en situacións cotiás
- Trata de comprender o enunciado
- Expresa o problema con outras palabras.
- Representa o problema noutro formato (gráficas,
-

diagramas, debuxos, con obxectos, etc).
Analiza o problema
Indica cal é a meta do problema.
Sinala onde reside a dificultade de la tarefa.
Separa os datos relevantes dos non relevantes.
Indica os datos cos que conta para resolver o problema.
Sinala que datos non presentes necesitaríamos para resolver o
problema.
Busca estratexias e traballa con elas
- Busca un problema semellante que teñamos resolto na
clase.

Ao longo do curso

-

Analiza un problema similar nun contexto máis próximo.
Analiza primeiro algúns exemplos concretos cando o
problema sexa moi xeneral.
- Busca situacións diferentes (escenarios, contextos, tarefas,
etc) nos que se poida presentar ese problema.
- Expón o problema de forma clara e ordenada
- Reflexiona sobre o proceso seguido
- Analiza a coherencia das solucións obtidas
- Saca conclusións e toma decisións a partir dos resultados dun
problema
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- Coñece, distingue e interpreta os distintos tipos de números.

Bloque 2. Números e álxebra

MACB2.1.1
MACB2.1.2

- Pasa de fraccións a decimais.
- Distingue tipos de decimais.

MACB2.1.3

- Expresa un decimal exacto como fracción.

MACB2.1.4

- Interpreta e expresa números en notación científica.
- Opera con números en notación científica, con e sen calculadora.
- Utiliza a notación científica en problemas contextualizados

MACB2.1.5

contextualizados .

MACB2.1.10

2

2

2

- Calcula potencias de expoñente enteiro.
- Utiliza as propiedades das potencias para simplificar cálculos
-

MACB2.1.9

4

- Expresa as solucións redondeando segundo a natureza do
resultado.

MACB2.1.8

2

- Realiza aproximacións por truncamento e redondeo en problemas
- Calcula o erro cometido nas aproximacións.

MACB2.1.7

2

- Aproxima un número decimal a unha orde determinada en
problemas contextualizados.

MACB2.1.6

2

-

sinxelos.
Resolve operacións entre distintos tipos de números respectando a
xerarquía das operacións.
Resolve problemas aritméticos co uso da fracción como operador
e das operacións con fraccións.

- Calcula raíces exactas aplicando a definición de raíz enésima.
- Emprega as potencias para factorizar radicandos e simplificar
raíces.

6

3

4
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- Obtén un termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu
termo xeral.

MACB2.2.2

2

- Obtén o termo xeral dunha sucesión en casos sinxelos.
2

MACB2.2.3

- Identifica progresións aritméticas e xeométricas.
- Obtén un termo calquera dunha progresión aritmética se coñece o
primeiro termo e a diferenza.

- Obtén un termo calquera dunha progresión xeométrica se coñece o
primeiro termo e a razón.
- Calcula a suma de n termos consecutivos dunha progresión.
- Calcula a suma dos termos dunha progresión xeométrica cando a
razón é menor que 1.
MACB2.2.4
MACB2.3.1

- Analiza e identifica sucesións na natureza.
- Resolve problemas sinxelos aplicando as progresións.
-

Identifica monomios e os seus elementos.
Recoñece monomios semellantes.
Suma e multiplica monomios.
Identifica polinomios e os seus elementos.
Calcula o valor numérico dun polinomio.
Suma e multiplica polinomios.

MACB2.3.2

- Desenvolve as identidades notables.

MACB2.3.3

- Extrae o factor común en expresións alxébricas sinxelas.
- Coñece e aplica a Regra de Ruffini.
- Factoriza polinomios, ata o grao 4 con raíces enteiras,

7

2

7

3

7

empregando os coñecementos adquiridos.

99

Seminario de Matemáticas

MACB2.4.1

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

- Traduce, á linguaxe alxébrica, enunciados e propiedades.
- Asocia entre expresións alxébricas e un enunciado o unha
propiedade.

- Identifica os elementos dunha ecuación de segundo grao completa
e resólvea.

- Resolve ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra
-

MACB3.1.1

xeral.
Resolve ecuacións sinxelas de grao superior a dous.
Coñece os sistemas de ecuacións, identifica e interpreta
correctamente as súas solucións, analítica e graficamente
Resolve, sen dificultade, sistemas de ecuacións lineais con dúas
incógnitas por calquera dos métodos estudados.
Formula e resolve problemas mediante ecuacións e sistemas de
ecuacións e interpreta as solucións.

- Coñece o concepto de lugar xeométrico e identifica como tales a
mediatriz e a bisectriz.

Bloque 3. Xeometría

MACB3.1.2

2

- Coñece as relacións entre ángulos definidos por rectas que se
cortan ou paralelas cortadas por unha secante e emprégaas para
resolver situacións sinxelas.

MACB3.1.3

9

2

- Coñece e comprende o concepto de poliedro. Nomenclatura e
clasificación.

- Coñece e comprende o concepto de corpo de revolución.
Nomenclatura e clasificación.

5

- Coñece e identifica as características dos poliedros regulares.
- Identifica os corpos básicos co seu desenvolvemento máis
intuitivo.
MACB3.2.1
MACB3.2.2

0 (1º e 2º)

- Divide segmentos en partes iguais.
- Establece relacións de proporcionalidade entre os elementos de
polígonos semellantes.

2
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- Recoñece triángulos semellantes.
- Coñece o Teorema de Tales e emprégao para resolver problemas

MACB3.2.4

-

MACB3.3.1

-

MACB3.4.1

-

MACB3.4.2

-

MACB3.5.1

-

MACB3.5.2

-

MACB3.6.1

-

sinxelos.
Calcula lonxitudes empregando a semellanza.
Calcula a superficie e o volume dalgúns corpos simples a partir do
seu desenvolvemento ou da fórmula.
Aplica os cálculos para resolver problemas sinxelos.
Emprega a semellanza e as escalas para calcular medidas reais en
planos, mapas, fotos ...
Coñece as transformacións xeométricas como caso particular da
idea de movemento.
Coñece e identifica as translacións, xiros e simetrías axiais.
Identifica translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e orlas
sinxelas extraídas do mundo real.
Emprega ferramentas tecnolóxicas para xerar creacións sinxelas
propias mediante a composición de movementos no plano.
Utiliza a nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para
describir e transmitir información relativa aos obxectos do mundo
real.
Recoñece simetrías en figuras planas, en poliedros, na natureza e
na arte.
Utiliza a terminoloxía relativa as transformacións xeométricas para
elaborar e transmitir información sobre a súa contorna.
Recoñece figuras xeométricas e os seus elementos na natureza, na
arte e na súa contorna.
Coñece o sistema de referencia na Terra: Ecuador, polos,
meridianos e paralelos.
Emprega as coordenadas xeográficas, latitude e lonxitude, para
situar un punto sobre a Terra.

4

3
1

2

2

1

1

1
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- Interpreta funcións dadas mediante gráficas.
- Asigna unha gráfica a un enunciado.
2

MACB4.1.2

- Obtén algúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión
analítica.

Bloque 4. Funcións

- Recoñece as características máis salientables na descrición dunha

MACB4.1.3

-

MACB4.1.4
MACB4.1.5

-

MACB4.2.1

-

MACB4.2.2

-

gráfica.
Crecemento e decrecemento
Concavidade e convexidade
Recoñece funciones continuas e descontinuas.
Recoñece a periodicidade dunha función.
Describe a tendencia dunha función a partir dun anaco da mesma.
Representa, da forma máis aproximada posible, unha función dada
por un enunciado.
Emparella gráficas coas súas expresións analíticas.
Analiza o comportamento dun fenómeno representado mediante
unha gráfica e extrae conclusións sobre o seu comportamento.
Identifica e interpreta nunha gráfica os puntos de corte cos eixes.
Calcula, interpreta e emprega na representación os puntos de corte
dunha función dada analiticamente.
Obtén a ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a
pendente, ou ben, dous puntos dela.
Coñece a función de proporcionalidade y mx: representación
gráfica, obtención da ecuación, cálculo e significado da pendente.
Coñece a función y mx n: representación gráfica e significado
dos coeficientes.
Resolve problemas con enunciados nos que se utilicen relacións
funcionais lineais.
Utiliza aplicacións informáticas para representar e estudar as
funcións lineais.

2

2
1
1

4

3
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-

Coñece a función polinómica de segundo grao:
representación gráfica.
Propiedades da parábola.
Resolve problemas con enunciados nos que se utilicen relacións
funcionais cuadráticas.
- Utiliza aplicacións informáticas para representar e estudar as
funcións cuadráticas.

MACB5.1.1
MACB5.1.2
MACB5.1.3
MACB5.1.4

-

MACB5.1.5

- Confecciona gráficos diversos e elixe o tipo de gráfico máis

Discrimina entre poboación e mostra.
Valora a representatividade da mostra en casos sinxelos.
Recoñece os distintos tipos de variables estatísticas.
Calcula frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas.

5

3

1
1
2
1

axeitado segundo tipo de variable.

- Coñece e emprega ferramentas tecnolóxicas para a confección de

2

táboas e gráficos estatísticos.
MACB5.2.1

- Calcula, con calculadora e coa folla de cálculo, os parámetros de
centralización.

- Calcula os parámetros de posición a partir dun conxunto de datos.
- Extrae conclusións sobre a poboación a partir dos parámetros

2

calculados valorando a súa representatividade.
MACB5.2.2

- Calcula, con calculadora e coa folla de cálculo, os parámetros de
dispersión.

- Calcula os parámetros de posición a partir dun conxunto de datos.
- Extrae conclusións sobre a poboación a partir dos parámetros

1

calculados valorando a súa representatividade.
MACB5.3.1

- Coñece e interpreta a información estatística dos medios de
comunicación e calquera outra coa que se puidera atopar.

2
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- Coñece e emprega a folla de cálculo e a aplicación de medios
tecnolóxicos para facer un estudo estatístico: organizar datos, xerar
gráficos e calcular parámetros.

MACB5.3.3

- Emprega a folla de cálculo e a aplicación de medios tecnolóxicos
para comunicar información obtida nun estudo estatístico.

MACB5.4.1

- Coñece e distingue os experimentos aleatorios e os deterministas.

MACB5.4.2

- Coñece e emprega o vocabulario propio do azar.

MACB5.4.3

- Calcula con soltura probabilidades elementais de sucesos

MACB5.4.4

1

1
1
1

producidos con instrumentos aleatorios regulares: dados, ruletas,
moedas, bolas ...
- Coñece e utiliza a Regra de Laplace.
- Constrúe táboas ou diagramas de árbore para calcular
probabilidades.
- Valora as probabilidades de sucesos cotiás e sérvese delas para
tomar decisións.

5

2

A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso. O cálculo que
estimamos da temporalización por bloques é o que figura a continuación
BLOQUE
1.- PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
2.- NÚMEROS E ÁLXEBRA
3.-XEOMETRÍA
4.-FUNCIÓNS
5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

TEMPORALIZACIÓN (sesións)
Ao longo do curso
68
26
23
23
TOTAL: 140
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8.-3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS
APLICADAS
A área de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas a de 3º ESO contribuirá a
desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
Verbalizar o proceso seguido na resolución de problemas.
 Realizar as comprobacións e os cálculos necesarios no razoamento e resolución de
problemas.
 Analizar situacións de cambio a través de procedementos matemáticos para
establecer hipóteses e predicións.
 Reformular problemas matemáticos sobre a base doutras situacións e contextos.
 Realizar procesos de investigación achegando informes de conclusións e resultados.
 Aplicar as matemáticas a situacións problemáticas cotiás.
 Desenvolver as habilidades e as actitudes matemáticas.
 Identificar os bloqueos emocionais ante os bloqueos atopados.
 Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno.
 Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas pertinentes para realizar cálculos
diferentes.
 Utilizar o cálculo con números racionais para resolver problemas da vida diaria.
 Manexar o simbolismo para descifrar sucesións numéricas en casos sinxelos.
 Expresar propiedades ou relacións a través da linguaxe alxébrica.
 Resolver problemas da vida cotiá utilizando distintas operacións matemáticas,
aplicando técnicas alxébricas e valorando e contrastando os resultados.
 Identificar as características de figuras planas e corpos xeométricos.
 Manexar o teorema de Tales na aplicación a medicións en exemplos da vida real.
 Recoñecer os movementos no plano nas transformacións das figuras.
 Manexar os centros, os eixes e os planos de simetría con figuras planas e poliedros.
 Aplicar na localización de puntos as coordenadas gráficas.
 Representar graficamente as funcións e os elementos que interveñen niso.
 Recoñecer o modelo lineal nas relacións da vida cotiá para describir fenómenos.
 Identificar relacións funcionais descritas a través dos parámetros e das características
das funcións cuadráticas.
 Utilizar gráficas e táboas na elaboración de informes estatísticos.
 Resumir e comparar datos estatísticos a través do cálculo e da interpretación de
parámetros de posición e dispersión.
 Analizar a información dos medios de comunicación a través da estatística.
Realizar estimacións en experimentos sinxelos calculando probabilidade, frecuencia...
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8.1.-CONTIDOS DA UNIDADE.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES.COMPETENCIAS CLAVE
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
f
h

B1.1. Planificación e expresión
verbal do proceso de resolución de
problemas.

B1.1. Expresar verbalmente e de
xeito razoado o proceso seguido
na resolución dun problema.

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente,
de xeito razoado, o proceso
seguido na resolución dun
problema, coa precisión e o rigor
adecuados.

CCL
CMCCT

f
h

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.

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

MAPB1.2.1. Analiza e comprende
o enunciado dos problemas (datos,
relacións entre os datos, e contexto
do problema).

CCL
CMCCT

MAPB1.2.2. Valora a información
dun enunciado e relaciónaa co
número de solucións do problema.

CMCCT

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas que
cumpra resolver, valorando a súa
utilidade e a súa eficacia.

CMCCT

B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das operacións
utilizadas, asignación de unidades
aos resultados, comprobación e
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

interpretación das solucións no
contexto da situación, procura
doutras formas de resolución, etc.

b
e
f
g
h

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.

B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revisión das operacións

Competencias clave

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de
razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o
proceso de resolución de
problemas.

CMCCT
CAA

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.

MAPB1.3.1. Identifica patróns,
regularidades e leis matemáticas
en situacións de cambio, en
contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e
probabilísticos.

CMCCT

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.

CMCCT

B1.4. Afondar en problemas
resoltos formulando pequenas

MAPB1.4.1. Afonda nos
problemas logo de resolvelos,

CMCCT

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.
b
e

Estándares de aprendizaxe
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f

Contidos
utilizadas, asignación de unidades
aos resultados, comprobación e
interpretación das solucións no
contexto da situación, procura
doutras formas de resolución, etc.

Criterios de avaliación
variacións nos datos, outras
preguntas, outros contextos, etc.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

revisando o proceso de resolución
e os pasos e as ideas importantes,
analizando a coherencia da
solución ou procurando outras
formas de resolución.
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.

CMCCT
CAA

f
h

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.

B1.5. Elaborar e presentar
informes sobre o proceso, os
resultados e as conclusións
obtidas nos procesos de
investigación.

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o
proceso seguido ademais das
conclusións obtidas, utilizando
distintas linguaxes: alxébrica,
gráfica, xeométrica e estatísticoprobabilística.

CCL
CMCCT

a
b

B1.5. Práctica dos procesos de
matematización e modelización,

B1.6. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da

MAPB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade

CMCCT
CSC
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d
e
f
g

Contidos
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

Criterios de avaliación
realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a
partir da identificación de
situacións problemáticas da
realidade.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

susceptibles de conter problemas
de interese.
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.

CMCCT
CSIEE

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou
constrúe modelos matemáticos
sinxelos que permitan a resolución
dun problema ou duns problemas
dentro do campo das matemáticas.

CMCCT

MAPB1.6.4. Interpreta a solución
matemática do problema no
contexto da realidade.

CMCCT

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

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

eficacia.
e
f
g

B1.5. Práctica dos procesos de
matematización e modelización,
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

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.

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o
proceso, obtén conclusións sobre
el e os seus resultados, valorando
outras opinións.

CMCCT
CAA
CSC

a

B1.5. Práctica dos procesos de
matematización e modelización,
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

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

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes
axeitadas para o traballo en
matemáticas (esforzo,
perseveranza, flexibilidade e
aceptación da crítica razoada).

CMCCT
CSIEE
CSC

MAPB1.8.2. Formúlase a
resolución de retos e problemas
coa precisión, esmero e interese
adecuados ao nivel educativo e á
dificultade da situación.

CMCCT

MAPB1.8.3. Distingue entre
problemas e exercicios, e adopta a
actitude axeitada para cada caso.

CMCCT

MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes
de curiosidade e indagación, xunto

CMCCT

b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

con hábitos de formular e
formularse preguntas, e procurar
respostas axeitadas, tanto no
estudo dos conceptos como na
resolución de problemas.

CAA
CCEC

MAPB1.8.5. Desenvolve
habilidades sociais de cooperación
e traballo en equipo.

CSIEE
CSC

b
g

B1.6. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

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

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.

CMCCT

b
g

B1.6. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

B1.10. Reflexionar sobre as
decisións tomadas e aprender diso
para situacións similares futuras.

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.

CMCCT

b

B1.7. Utilización de medios

B1.11. Empregar as ferramentas

MAPB1.11.1. Selecciona

CMCCT

CSIEE

CAA
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f
g

Contidos
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
- Elaboración e creación de
representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou
estatísticos.
- Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou
estatístico.
- Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
- Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.
- Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

Criterios de avaliación
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.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ferramentas tecnolóxicas axeitadas
e utilízaas para a realización de
cálculos numéricos, alxébricos ou
estatísticos cando a dificultade
destes impida ou non aconselle
facelos manualmente.

CD

MAPB1.11.2. Utiliza medios
tecnolóxicos para facer
representacións gráficas de
funcións con expresións alxébricas
complexas e extraer información
cualitativa e cuantitativa sobre
elas.

CMCCT

MAPB1.11.3. Deseña
representacións gráficas para
explicar o proceso seguido na
solución de problemas, mediante a
utilización de medios
tecnolóxicos.

CMCCT

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e
obxectos xeométricos con
ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar

CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

e comprender propiedades
xeométricas.

a
b
e
f
g

B1.7. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou
estatísticos.
Facilitación da comprensión
de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e

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.

MAPB1.11.5. Utiliza medios
tecnolóxicos para o tratamento de
datos e gráficas estatísticas,
extraer información e elaborar
conclusións.

CMCCT

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.

CCL

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos
creados para apoiar a exposición
oral dos contidos traballados na
aula.

CCL

MAPB1.12.3. Usa axeitadamente
os medios tecnolóxicos para
estruturar e mellorar o seu proceso

CD

CD

CAA
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Criterios de avaliación

documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións e
os resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

de aprendizaxe, recollendo a
información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles
do seu proceso educativo e
establecendo pautas de mellora.
MAPB1.12.4. Emprega
ferramentas tecnolóxicas para
compartir ideas e tarefas.

CD
CSC
CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
e
f
g

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 con
números expresados en notación
científica. Aplicación a problemas
extraídos do ámbito social e físico.
B2.2. Xerarquía de

B2.1. Utilizar as propiedades
dos números racionais e decimais
para operar con eles, utilizando a
forma de cálculo e notación
adecuada, para resolver
problemas, e presentando os
resultados coa precisión requirida.

MAPB2.1.1. Aplica as
propiedades das potencias para
simplificar fraccións cuxos
numeradores e denominadores son
produtos de potencias.
MAPB2.1.2. Distingue, ao
achar o decimal equivalente a
unha fracción, entre decimais
finitos e decimais infinitos

CMCCT
CAA
CSC

CMCCT
CAA
CSC
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Contidos
operacións.
B2.3. Números decimais e
racionais. Transformación de
fraccións en decimais e viceversa.
Números decimais exactos e
periódicos.
B2.4. Operacións con
fraccións e decimais. Cálculo
aproximado e redondeo. Erro
cometido.
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.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

periódicos, e indica, nese caso, o
grupo de decimais que se repiten
ou forman período.
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.

CMCCT

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.

CMCCT

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.

CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

CCL
CAA
CSC
CSIEE

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
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.
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.
MAPB2.1.8. Emprega
números racionais e decimais para
resolver problemas da vida cotiá, e
analiza a coherencia da solución.

Competencias clave
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

b

B2.6. Investigación de

B2.2. Obter e manipular

MAPB2.2.1. Calcula termos

CMCCT
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Contidos
regularidades, relacións e
propiedades que aparecen en
conxuntos de números. Expresión
usando linguaxe alxébrica.
B2.7. Sucesións numéricas.
Sucesións recorrentes. Progresións
aritméticas e xeométricas.

Criterios de avaliación
expresións simbólicas que
describan sucesións numéricas,
observando regularidades en casos
sinxelos que inclúan patróns
recursivos.

Estándares de aprendizaxe
dunha sucesión numérica
recorrente usando a lei de
formación a partir de termos
anteriores.
MAPB2.2.2. Obtén unha lei
de formación ou fórmula para o
termo xeral dunha sucesión sinxela
de números enteiros ou
fraccionarios.
MAPB2.2.3. Valora e
identifica a presenza recorrente
das sucesións na natureza e
resolve problemas asociados a
estas.

b
f

B2.8. Transformación de
expresión alxébricas cunha
indeterminada. Igualdades
notables. Operacións elementais
con polinomios.

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

Competencias clave
CCL
CAA
CSC

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

MAPB2.3.1. Suma, resta e
multiplica polinomios, expresa o
resultado en forma de polinomio
ordenado e aplícao a exemplos da
vida cotiá.

CMCCT

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza
as identidades notables
correspondentes ao cadrado dun

CMCCT

CAA
CSC
CD
CSIEE

CCL
CAA
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
binomio e unha suma por
diferenza, e aplícaas nun contexto
adecuado.

f
g
h

B2.9. Ecuacións de segundo grao
cunha incógnita. Resolución por
distintos métodos.
B2.10. Sistemas lineais de dúas
ecuacións con dúas incógnitas.
Resolución.
B2.11. Resolución de
problemas mediante a utilización
de ecuacións e sistemas.

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.
MAPB2.4.2. Resolve
sistemas de dúas ecuacións lineais
con dúas incógnitas mediante
procedementos alxébricos ou
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.

Competencias clave
CSC
CSIEE

CMCCT
CAA
CSC
CD

CMCCT
CAA
CSC
CD

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

Bloque 3. Xeometría
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e
f
l
n

Contidos
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.
B3.2. Xeometría do espazo:
áreas e volumes.
B3.5. Uso de ferramentas
pedagóxicas adecuadas, entre elas
as tecnolóxicas, para estudar
formas, configuracións e relacións
xeométricas.

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

Estándares de aprendizaxe
MAPB3.1.1. Coñece as
propiedades dos puntos da
mediatriz dun segmento e da
bisectriz dun ángulo.
MAPB3.1.2. Utiliza as
propiedades da mediatriz e a
bisectriz para resolver problemas
xeométricos sinxelos.

Competencias clave
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

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 ángulos.
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

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

fórmulas e técnicas adecuadas.
MAPB3.1.5. Calcula áreas e
volumes de poliedros regulares e
corpos de revolución en problemas
contextualizados, aplicando
fórmulas e técnicas adecuadas.

CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

f
l
n

f
l

B3.3. Teorema de Tales.
División dun segmento en partes
proporcionais. Aplicación á
resolución de problemas.

B3.3. Teorema de Tales. División
dun segmento en partes
proporcionais. Aplicación á
resolución de problemas.

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.

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

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.
MAPB3.2.2. Recoñece
triángulos semellantes e, en
situacións de semellanza, utiliza o
teorema de Tales para o cálculo
indirecto de lonxitudes.
MAPB3.3.1. Calcula
dimensións reais de medidas de
lonxitudes en situacións de
semellanza (planos, mapas, fotos
aéreas, etc.).

CMCCT
CAA
CSC

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE
CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos
e
f
g
l
n

Contidos
B3.4. Translacións, xiros e
simetrías no plano.
B3.5. Uso de ferramentas
pedagóxicas adecuadas, entre elas
as tecnolóxicas, para estudar
formas, configuracións e relacións
xeométricas.

Criterios de avaliación
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.

Estándares de aprendizaxe
MAPB3.4.1. Identifica os
elementos máis característicos dos
movementos no plano presentes na
natureza, en deseños cotiáns ou
obras de arte.
MAPB3.4.2. Xera creacións
propias mediante a composición
de movementos, empregando
ferramentas tecnolóxicas cando
sexa necesario.

Competencias clave
CMCCT
CCEC
CAA
CSC

CMCCT
CCEC
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

f
l

B3.6. O globo terráqueo.
Coordenadas xeográficas. Latitude
e lonxitude dun punto.

B3.5. Interpretar o sentido
das coordenadas xeográficas e a
súa aplicación na localización de
puntos.

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.

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD

Bloque 4. Funcións
e
f
g

B4.1. Análise e descrición
cualitativa de gráficas que
representan fenómenos do ámbito

B4.1. Coñecer os elementos
que interveñen no estudo das
funcións e a súa representación

MAPB4.1.1. Interpreta o
comportamento dunha función
dada graficamente, e asocia

CMCCT
CCL
CAA
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos
h

Contidos
cotián e doutras materias.

Criterios de avaliación
gráfica.

B4.2. Análise dunha
situación a partir do estudo das
características locais e globais da
gráfica correspondente.
B4.3. Análise e comparación
de situacións de dependencia
funcional dadas mediante táboas e
enunciados.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

CSC

MAPB4.1.2. Identifica as
características máis salientables
dunha gráfica, e interprétaos
dentro do seu contexto.

CMCCT

CSIEE

CCL
CAA
CSC
CD

MAPB4.1.3. Constrúe unha
gráfica a partir dun enunciado
contextualizado, e describe o
fenómeno exposto.

B4.7. Utilización de
calculadoras gráficas e software
específico para a construción e
interpretación de gráficas.

MAPB4.1.4. Asocia
razoadamente expresións
analíticas sinxelas a funcións
dadas graficamente.

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

b
f
h

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

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,

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

CMCCT
CCL
CAA
CSC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos
obtención da expresión alxébrica.
B4.5. Expresións da
ecuación da recta.

e
f
g
h

B4.6. Funcións cuadráticas.
Representación gráfica.
Utilización para representar
situacións da vida cotiá.
B4.7. Utilización de calculadoras
gráficas e software específico para
a construción e a interpretación de
gráficas.

Criterios de avaliación
para describir o fenómeno
analizado.

Estándares de aprendizaxe
pendente, e represéntaas
graficamente.
MAPB4.2.2. Obtén a
expresión analítica da función
lineal asociada a un enunciado e
represéntaa.

B4.3. Recoñecer situacións
de relación funcional que
necesitan ser descritas mediante
funcións cuadráticas, calculando
os seus parámetros e as súas
características.

Competencias clave

MAPB4.3.1. Representa
graficamente unha función
polinómica de grao 2 e describe as
súas características.
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.

CMCCT
CAA
CSC
CD
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

Bloque 5. Estatística e probabilidade
a

B5.1. Fases e tarefas dun

B5.1. Elaborar informacións

MAPB5.1.1. Distingue

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos
b
c
e
f
g
h
m

Contidos
estudo estatístico. Poboación e
mostra. Variables estatísticas:
cualitativas, discretas e continuas.
B5.2. Métodos de selección
dunha mostra estatística.
Representatividade dunha mostra.
B5.3. Frecuencias absolutas,
relativas e acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.
B5.4. Gráficas estatísticas:
construción e interpretación.

Criterios de avaliación
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.

Estándares de aprendizaxe
poboación e mostra, e xustifica as
diferenzas en problemas
contextualizados.
MAPB5.1.2. Valora a
representatividade dunha mostra a
través do procedemento de
selección, en casos sinxelos.

Competencias clave
CCL
CAA
CSC
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

MAPB5.1.3. Distingue entre
variable cualitativa, cuantitativa
discreta e cuantitativa continua, e
pon exemplos.
MAPB5.1.4. Elabora táboas
de frecuencias, relaciona os tipos
de frecuencias e obtén información
da táboa elaborada.
MAPB5.1.5. Constrúe, coa
axuda de ferramentas tecnolóxicas,
de ser necesario, gráficos
estatísticos adecuados a distintas
situacións relacionadas con
variables asociadas a problemas

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

sociais, económicos e da vida
cotiá.
MAPB5.1.6. Planifica o proceso
para a elaboración dun estudo
estatístico, de xeito individual ou
en grupo.

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

e
f

B5.5. Parámetros de
posición: media, moda, mediana e
cuartís. Cálculo, interpretación e
propiedades.
B5.6. Parámetros de
dispersión: rango, percorrido
intercuartílico e desviación típica.
Cálculo e interpretación.
B5.7. Diagrama de caixa e
bigotes.
B5.8. Interpretación
conxunta da media e a desviación
típica.

B5.2. Calcular e interpretar
os parámetros de posición e de
dispersión dunha variable
estatística para resumir os datos e
comparar distribucións
estatísticas.

MAPB5.2.1. Calcula e
interpreta as medidas de posición
dunha variable estatística para
proporcionar un resumo dos datos.
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.

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD

B5.9. Aplicacións informáticas
que faciliten o tratamento de datos
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

estatísticos.
a
b
c
d
e
f
g
h
m

B5.1. Fases e tarefas dun
estudo estatístico. Poboación e
mostra. Variables estatísticas:
cualitativas, discretas e continuas.
B5.2. Métodos de selección
dunha mostra estatística.
Representatividade dunha mostra.

B5.3. Analizar e interpretar a
información estatística que
aparece nos medios de
comunicación, e valorar a súa
representatividade e fiabilidade.

MAPB5.3.1. Utiliza un
vocabulario axeitado para
describir, analizar e interpretar
información estatística nos medios
de comunicación e noutros
ámbitos da vida cotiá.

CCL
CMCCT
CAA
CSC

B5.3. Frecuencias absolutas,
relativas e acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.
B5.4. Gráficas estatísticas:
construción e interpretación.
B5.5. Parámetros de
posición: media, moda, mediana e
cuartís. Cálculo, interpretación e
propiedades.
B5.6. Parámetros de
dispersión: rango, percorrido
intercuartílico e desviación típica.
Cálculo e interpretación.
B5.7. Diagrama de caixa e
bigotes.

MAPB5.3.2. Emprega a
calculadora e medios tecnolóxicos
para organizar os datos, xerar
gráficos estatísticos e calcular
parámetros de tendencia central e
dispersión.
MAPB5.3.3. Emprega
medios tecnolóxicos para
comunicar información resumida e
relevante sobre unha variable
estatística que analizase.

CMCCT
CAA
CSC
CD

CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD

B5.8. Interpretación
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

conxunta da media e a desviación
típica.
B5.9. Aplicacións informáticas
que faciliten o tratamento de datos
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TEMPORALIZACIÓN
BLOQUE

ESTÁNDAR

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
(Nº SESIÓNS)

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

- Identifica e resolve problemas en situacións cotiás
- Trata de comprender o enunciado
- Expresa o problema con outras palabras.
- Representa o problema noutro formato (gráficas,
-

diagramas, debuxos, con obxectos, etc).
Analiza o problema
Indica cal é a meta do problema.
Sinala onde reside a dificultade de la tarefa.
Separa os datos relevantes dos non relevantes.
Indica os datos cos que conta para resolver o problema.
Sinala que datos non presentes necesitaríamos para resolver o
problema.
Busca estratexias e traballa con elas
- Busca un problema semellante que teñamos resolto na
clase.

Ao longo de todo o curso

-

Analiza un problema similar nun contexto máis próximo.
Analiza primeiro algúns exemplos concretos cando o
problema sexa moi xeneral.
- Busca situacións diferentes (escenarios, contextos, tarefas,
etc) nos que se poida presentar ese problema.
- Expón o problema de forma clara e ordenada
- Reflexiona sobre o proceso seguido
- Analiza a coherencia das solucións obtidas
- Saca conclusións e toma decisións a partir dos resultados dun
problema
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MAPB2.1.2
MAPB2.1.3

- Coñece e aplica as propiedades das
-

Bloque 2. Números e álxebra
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MAPB2.1.4

-

MAPB2.1.5

-

MAPB2.1.6

-

MAPB2.1.7

-

2
Aplica as operacións, aproximacións e cálculos en problemas
contextualizados

MAPB2.1.1

IES Virxe do Mar

potencias para simplificar fraccións
Pasa de fraccións a decimais.
Distingue tipos de decimais
Interpreta e expresa números en notación
científica.
Opera con números en notación científica,
con e sen calculadora.
Aproxima un número decimal a unha orde
determinada
Realiza aproximacións por truncamento e
redondeo.
Calcula o erro cometido nas
aproximacións.
Expresa as solucións redondeando
segundo a natureza do resultado.
Calcula potencias de expoñente enteiro.
Utiliza as propiedades das potencias para
simplificar cálculos sinxelos.
Resolve operacións entre distintos tipos de
números respectando a xerarquía das
operacións.
Resolve problemas aritméticos co uso da
fracción como operador e das operacións
con fraccións.
Obtén un termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu
termo xeral.
Obtén o termo xeral dunha sucesión en casos sinxelos.

MAPB2.1.8

-

MAPB2.2.1

-

MAPB2.2.2

-

MAPB2.2.3

- Analiza e identifica sucesións na natureza.
- Resolve problemas sinxelos aplicando as progresións.

2

5

1

2

1

9

5
6
2
2
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MAPB2.3.2

-

MAPB2.4.1

- Identifica os elementos dunha ecuación de segundo grao completa

MAPB2.3.1

Identifica monomios e os seus elementos.
Recoñece monomios semellantes.
Suma e multiplica monomios.
Identifica polinomios e os seus elementos.
Calcula o valor numérico dun polinomio.
Suma e multiplica polinomios.
Desenvolve as identidades notables.

e resólvea.

- Resolve ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra

7

3

5

xeral.
MAPB2.4.2

- Resolve ecuación de segundo grao graficamente
- Coñece os sistemas de ecuacións, identifica e interpreta
correctamente as súas solucións.

- Resolve, sen dificultade, sistemas de ecuacións lineais con dúas

5

incógnitas por calquera dos métodos estudados
MAPB2.4.3

- Resolve sistemas de ecuacións de forma gráfica
- Traduce, á linguaxe alxébrica, enunciados e propiedades.
- Asocia entre expresións alxébricas e un enunciado o unha
-

Bloque 3.
Xeometría

MAPB3.1.1
MAPB3.1.2
MAPB3.1.3

-

propiedade.
Formula e resolve problemas mediante ecuacións e sistemas de
ecuacións e interpreta as solucións.

Coñece o concepto de lugar xeométrico e identifica como tales a
mediatriz e a bisectriz.
- Aplica as propiedades dos lugares xeométricos ( mediatriz e
bisectriz) para resolver problemas sinxelos
- Coñece as relacións entre ángulos definidos por rectas que se
cortan ou paralelas cortadas por unha secante e emprégaas para
resolver situacións sinxelas.

11

1
1
3

130

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

MAPB3.1.4
MAPB3.1.5

0

- Calcula a superficie e o volume dalgúns corpos simples a partir do

MAPB3.2.1

-

MAPB3.2.2

-

MAPB3.3.1

-

MAPB3.4.1

-

MAPB3.4.2

-

MAPB3.5.1

-

Bloque 4.
Funcións

MAPB4.1.1
MAPB4.1.2

-

seu desenvolvemento ou da fórmula.
Aplica os cálculos para resolver problemas sinxelos.
Divide segmentos en partes iguais.
Establece relacións de proporcionalidade entre os elementos de
polígonos semellantes.
Recoñece triángulos semellantes.
Coñece o Teorema de Tales e emprégao para resolver problemas
sinxelos.
Calcula lonxitudes empregando a semellanza.
Emprega a semellanza e as escalas para calcular medidas reais en
planos, mapas, fotos ...
Coñece as transformacións xeométricas como caso particular da
idea de movemento.
Coñece e identifica as translacións, xiros e simetrías axiais.
Identifica translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e orlas
sinxelas extraídas do mundo real.
Emprega ferramentas tecnolóxicas para xerar creacións sinxelas
propias mediante a composición de movementos no plano.
Coñece o sistema de referencia na Terra: Ecuador, polos,
meridianos e paralelos.
Emprega as coordenadas xeográficas, latitude e lonxitude, para
situar un punto sobre a Terra.
Interpreta funcións dadas mediante gráficas.
Asigna unha gráfica a un enunciado.
Obtén algúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión
analítica.
Recoñece as características máis salientables na descrición dunha
gráfica.
- Crecemento e decrecemento

8

2

4

1

2

2

2

2

2
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Concavidade e convexidade

MAPB4.1.3

- Recoñece funciones continuas e descontinuas.
- Recoñece a periodicidade dunha función.
- Describe a tendencia dunha función a partir dun anaco da mesma.
- Representa, da forma máis aproximada posible, unha función dada

2

MAPB4.1.4

por un enunciado.
- Emparella gráficas coas súas expresións analíticas.

1

MAPB4.2.1

- Identifica e interpreta nunha gráfica os puntos de corte cos eixes.
- Calcula, interpreta e emprega na representación os puntos de corte
-

MAPB4.2.2

-

MAPB4.3.1

-

MAPB4.3.2

-

dunha función dada analiticamente.
- Obtén a ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a
pendente, ou ben, dous puntos dela.
Coñece a función de proporcionalidade y mx: representación
gráfica, obtención da ecuación, cálculo e significado da pendente.
Coñece a función y mx n: representación gráfica e significado
dos coeficientes.
Resolve problemas con enunciados nos que se utilicen relacións
funcionais lineais.
Utiliza aplicacións informáticas para representar e estudar as
funcións lineais.
Coñece a función polinómica de segundo grao:
- Representación gráfica.
- Propiedades da parábola.
Resolve problemas con enunciados nos que se utilicen relacións
funcionais cuadráticas.
Utiliza aplicacións informáticas para representar e estudar as
funcións cuadráticas.
Discrimina entre poboación e mostra.

-

MAPB5.1.2

- Valora a representatividade da mostra en casos sinxelos.

Bloque
5.
Estatístic
ae
probabili
dade

MAPB5.1.1

5

3

5

3

2
2
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MAPB5.1.3

- Recoñece os distintos tipos de variables estatísticas.

2

MAPB5.1.4

- Calcula frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas.

3

MAPB5.1.5

- Confecciona gráficos diversos e elixe o tipo de gráfico máis
axeitado segundo tipo de variable.

- Coñece e emprega ferramentas tecnolóxicas para a confección de

3

táboas e gráficos estatísticos.
MAPB5.1.6

- Realiza un estudo estatístico sinxelo guiado

MAPB5.2.1

- Calcula manualmente os parámetros de centralización.
- Calcula, con calculadora e coa folla de cálculo, os parámetros de
centralización.

- Calcula os parámetros de posición a partir dun conxunto de datos.
- Extrae conclusións sobre a poboación a partir dos parámetros

Ao longo do bloque

3

calculados valorando a súa representatividade.
MAPB5.2.2

- Calcula manualmente os parámetros de dispersión.
- Calcula, con calculadora e coa folla de cálculo, os parámetros de
dispersión.

- Calcula os parámetros de posición a partir dun conxunto de datos.
- Extrae conclusións sobre a poboación a partir dos parámetros

3

calculados valorando a súa representatividade.
MAPB5.3.1
MAPB5.3.2

MAPB5.3.3

- Coñece e interpreta a información estatística dos medios de
comunicación e calquera outra coa que se puidera atopar.
- Coñece e emprega a folla de cálculo e a aplicación de GeoGebra
para facer un estudo estatístico: organizar datos, xerar gráficos e
calcular parámetros.
- Emprega a folla de cálculo e a aplicación de GeoGebra para
comunicar información obtida nun estudo estatístico.

2
2
1
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A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso. Estimamos a
temporalización por bloques que figura a continuación
BLOQUE
1.- PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

TEMPORALIZACIÓN(sesións)
Ao longo do curso

2.- NÚMEROS E ÁLXEBRA

68

3.-XEOMETRÍA

26

4.-FUNCIÓNS

23

5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

23
TOTAL: 140
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9.-MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4ºESO
9.1ac-.OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS
ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 4º ESO
A área de Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas de 4.º ESO contribuirá a
desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan:
Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e
indicando o proceso seguido en cada caso.
Facer predicións utilizando padróns, regularidades e leis matemáticas en distintos
contextos matemáticos.
Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de afondar neles.
Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións.
Aplicar as matemáticas á vida cotiá.
Utilizar diferentes estratexias na resolución de problemas da vida cotiá.
Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais.
Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas.
Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de
orientación cara ao futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.
Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para
facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc.
Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con
autonomía e sentido crítico.
Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas
da vida cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade destas.
Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á
linguaxe alxébrica.
Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas.
Utilizar ecuacións, inecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos en
contextos da vida real.
Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de
funcións e interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas...
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Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas.
Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas
fundamentais e as súas relacións.
Afondar no coñecemento de configuracións xeométricas sinxelas a través da
xeometría analítica plana.
Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos a partir dos diferentes medios de
comunicación.
Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións
unidimensionais.
Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas, e utilizalas para
resolver problemas.
Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente
a lei de Laplace, táboas de continxencia, diagramas de árbore...

9.2ac-.CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS
ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 4º ESO Á CONSECUCIÓN DAS
COMPETENCIAS
Descrición do modelo competencial
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais,
no que aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita
o adestramento das competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan:
adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao
alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible;
debido a iso, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e
cinco por competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso;
dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que
os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se denominan descritores da
competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do alumnado. Por cada
indicador de seguimento encontraremos entre dous e catro descritores, cos verbos en
infinitivo.
En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños
competenciais, redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O
desempeño é o aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de
xeito explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento,
partimos dun marco de descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a
todas as materias e cursos da etapa.
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e
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constitucional, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o
proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible.
Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as
áreas, axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha
sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción
colaboren.
A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes,
deberanos conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles,
apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.
Na área de Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas
Na área de Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas incidiremos no
adestramento de todas as competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos
descritores máis afíns a ela.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
Esta área posibilita en todos e cada un dos seus aspectos a competencia matemática, a
partir do coñecemento dos contidos e a súa variedade de procedementos de cálculo,
análise, medida e estimación da realidade que envolve os alumnos e as alumnas como
instrumento imprescindible no desenvolvemento do seu pensamento e compoñente
esencial de comprensión.
Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas
unidades, destacamos os seguintes:
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas,
comprender o que acontece a noso arredor e responder preguntas.
Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes,
porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación
numérica, etc.
Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.
Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Comunicación lingüística
Para fomentar o seu desenvolvemento desde a área de Matemáticas débese insistir na
incorporación do esencial da linguaxe matemática á expresión habitual e a adecuada
precisión no seu uso. Por outra parte, trabállase especificamente nos contidos asociados
á descrición verbal dos razoamentos e dos procesos.
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Destacamos os descritores seguintes:
Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...
Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas
diversas situacións comunicativas.
Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en
calquera situación.
Competencia dixital
A lectura e a creación de gráficas, a organización da información en forma analítica e
comparativa, a modelización da realidade, a introdución á linguaxe gráfica e estatística,
o uso de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas e outros procesos matemáticos,
contribúen ao desenvolvemento desta competencia.
Nesta área traballaremos os seguintes descritores da competencia:
Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida
diaria.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir
informacións diversas.

Conciencia e expresións culturais
A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as
súas estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e a expresión cultural das
sociedades. Igualmente, o alumnado, mediante o traballo matemático, poderá
comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus
coñecementos matemáticos na creación das súas propias obras.
Nesta área traballaremos os seguintes descritores:
Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade, e
gusto pola estética no ámbito cotián.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
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Competencias sociais e cívicas
A utilización de estratexias persoais de cálculo e de resolución de problemas facilita
compartir estas para aceptar outros puntos de vista, o que é indispensable á hora de
realizar un traballo cooperativo e en equipo. Recoñecer e valorar as achegas alleas
enriquece o estudante.
Adestraremos os seguintes descritores:
Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e
traballo e para a resolución de conflitos.
Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
Involucrarse ou promover accións cun fin social.
Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
As estratexias matemáticas como a resolución de problemas, que inclúen a
planificación, a xestión do tempo e dos recursos, a valoración dos resultados e a
argumentación para defender o proceso e os resultados, axudan ao desenvolvemento
desta competencia. Esta axuda será maior na medida que se fomenten actitudes de
confianza e de autonomía na resolución de situacións abertas e problemas relacionados
coa realidade concreta que vive o alumnado.
Os descritores que adestraremos son:
Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades de alcanzar
obxectivos.
Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema.
Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.
Encontrar posibilidades no ámbito que outros non aprecian.
Aprender a aprender
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A autonomía na resolución de problemas en Matemáticas, xunto coa verbalización do
proceso de resolución, axuda á reflexión sobre o aprendido, favorecendo esta
competencia.
Para o desenvolvemento da competencia de aprender a aprender cómpre tamén incidir
desde a área nos contidos relacionados coa autonomía, a perseveranza, a
sistematización, a mirada crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os
resultados do propio traballo.
Traballaremos os seguintes descritores de xeito prioritario:
Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional,
interdependente...
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de
aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función
dos resultados intermedios.
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
9.3ac.-CONTIDOS DAS UNIDADES - CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DEAPRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS
CLAVE. COÑECEMENTOS MÍNIMOS. TEMPORALIZACIÓN
O currículo da área de Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas agrúpase en
cinco bloques (Procesos, métodos e actitudes matemáticas, Números e álxebra,
Xeometría, Funcións e Estatística e probabilidade). Os contidos, os criterios de
avaliación e os estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º de Educación Secundaria
en cada unidade. O primeiro bloque desenvolvese ó longo de todo o curso e en cada
unidade.
BLOQUE 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas
Contidos
Planificación do proceso de resolución de problemas.
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.
Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de
unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexto da
situación, busca doutras formas de resolución, etc.
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Proposta de investigacións matemáticas escolares en contextos numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.
Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade
e en contextos matemáticos.
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar
as dificultades propias do traballo científico.
Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:
a) a recollida ordenada e a organización de datos.
b) a elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos,
funcionais ou estatísticos.
c) facilitar a comprensión de propiedades xeométricas ou funcionais e a realización
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
d) o deseño de simulacións e a elaboración de predicións sobre situacións
matemáticas diversas.
e) a elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os
resultados e conclusións obtidos.
f ) comunicar e compartir, en ámbitos apropiados, a información e as ideas
matemáticas.
Criterios de avaliación
1.
Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun
problema.
2.
Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.
3.
Describir e analizar situacións de cambio, para atopar padróns, regularidades e
leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións.
4.
Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos,
outras preguntas, outros contextos, etc.
5.
Elaborar e presentar informes sobre o proceso, os resultados e as conclusións
obtidas nos procesos de investigación.
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.
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.
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8.
Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.
9.
Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.
10.Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo diso para situacións similares
futuras.
11.Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas,
recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido
crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á
resolución de problemas.
12.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación de modo habitual no
proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando información relevante en
Internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e compartindo estes en ámbitos apropiados para facilitar a
interacción.
Estándares de aprendizaxe avaliables
1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun
problema, co rigor e a precisión adecuados.
2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos,
contexto do problema).
2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do
problema.
2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a
resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.
2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica padróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.
3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre
os resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade.
4.1. Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando o proceso de resolución e os
pasos e ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou buscando outras
formas de resolución.
4.2. Formula novos problemas a partir dun resolto: variando os datos, propoñendo
novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares
ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade.
5.1. Expón e defende o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando
distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatística-probabilístca.
6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter
problemas de interese.
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6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a
resolución dun problema ou problemas dentro do campo das matemáticas.
6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.
6.5. Realiza simulacións e predicións, no contexto real, para valorar a adecuación e
as limitacións dos modelos, propoñendo melloras que aumenten a súa eficacia.
7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados.
8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo,
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada.
8.2. Considera a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.
8.3. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada
caso.
8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de
considerar preguntas e buscar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como
na resolución de problemas.
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.
10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprendendo para situacións futuras similares.
11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas adecuadas e utilízaas para a realización de
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impide ou non
aconsella facelos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre
elas.
11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na resolución
de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.
11.4. Recrea contorno e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para mostrar, analizar e comprender propiedades xeométricas.
12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...),
como resultado do proceso de busca, análise e selección de información relevante, coa
ferramenta tecnolóxica adecuada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.
12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados
na aula.
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 académico e establecendo pautas de mellora.
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BLOQUE2
1-. OS NÚMEROS REAIS
Obxectivos didácticos
Coñecer os distintos conxuntos numéricos que configuran o conxunto dos números reais
e dominar os conceptos e os procedementos cos que se manexan (decimais, notación
científica, radicais, logaritmos).
Descrición da unidade
O estudo dos números irracionais ten interese teórico e é fundamental para a totalidade
dos estudantes. O mesmo lle acontece á recta real como ámbito numérico, que contén a
totalidade dos números que se utilizan.
O manexo dos radicais, manualmente e con calculadora, é básico para os estudantes
deste curso. Non obstante, cremos que poden darse diferentes niveis de destreza
segundo as aptitudes e a proxección académica dos distintos estudantes.
Os números reais, a pesar do seu nome, desempeñan un papel máis teórico que práctico.
Nas aplicacións dos números á realidade, abonda con utilizar unhas poucas cifras
decimais.
Ademais das definicións habituais, relaciónase o erro (absoluto ou relativo) coas cifras
significativas que se utilizan. O estudo da notación científica completa a visión do
apartado anterior.
Tense un primeiro contacto cos logaritmos: a súa definición e algunhas propiedades
para comprender o uso que se fai deles e a súa presenza nas calculadoras.
Coñecementos mínimos
Recoñecemento de números racionais e irracionais.
Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.
Manexo destro de intervalos e semirrectas.
Interpretación de radicais. Cálculo mental.
Utilización da forma exponencial dos radicais.
Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces.
Coñecemento das propiedades dos radicais.
Racionalización de denominadores en casos sinxelos.
Utilización razoable dos números aproximados na súa expresión decimal. Truncamentos
e redondeos. Relación do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas
utilizadas.
Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización da calculadora
para operalos.
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Noción de logaritmo dun número. Obtención dun logaritmo a partir da definición ou
con axuda da calculadora.

Complementos importantes
Obtención dunha cota do erro absoluto ou do erro relativo dun número aproximado.
Operacións con números en notación científica.
Representación de radicais sobre a recta real mediante métodos xeométricos.
Utilización da calculadora no modo científico SCI.
Xustificación da irracionalidade de 2,

3,

Comprensión da irracionalidade de π e .
Xustificación das propiedades dos radicais.
Manexo moi destro das operacións con radicais, buscando a expresión resultante máis
adecuada para o fin que se persiga.
Obtención dalgunhas propiedades dos logaritmos.

Temporalización: 1º-2º-3º semana

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Números decimais
- Expresión decimal dos
números aproximados.
Cifras significativas.
- Redondeo de números.
- Asignación dun número
de cifras acorde coa
precisión dos cálculos e
co que estea a expresar.
- Erro absoluto e erro
relativo.
- Cálculo dunha cota do
erro absoluto e do erro
relativo cometidos.

1. Manexar con destreza a
expresión decimal dun
número e a notación
científica e facer
aproximacións, así
como coñecer e
controlar os erros
cometidos.

1.1. Domina a expresión decimal
dun número ou dunha
cantidade e calcula ou acouta
os erros absoluto e relativo
nunha aproximación.

- Relación entre erro
relativo e o número de
cifras significativas
utilizadas.

2. Coñecer os números
reais, os distintos
conxuntos de números
e os intervalos sobre a
recta real.

Contidos

A notación científica

1.2. Realiza operacións con
cantidades dadas en notación
científica e controla os erros
cometidos (sen calculadora).
1.3. Usa a calculadora para anotar
e operar con cantidades
dadas en notación científica,
e controla os erros
cometidos.
2.1. Clasifica números de
distintos tipos.
2.2. Coñece e utiliza as distintas
notacións para os intervalos
e a súa representación
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CD,
CAA,
CSIEE,
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- Lectura e escritura de
números en notación
científica.
- Manexo da calculadora
para a notación científica.
Números non racionais.
Expresión decimal
- Recoñecemento dalgúns
irracionais. Xustificación
da irracionalidade de
2,

3

Os números reais. A recta
real
- Representación exacta ou
aproximada de distintos
tipos de números sobre R.
- Intervalos e semirrectas.
Nomenclatura.
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gráfica.
3. Coñecer o concepto de
raíz dun número, así
como as propiedades
das raíces, e aplicalos
na operatoria con
radicais.

CCEC

3.1. Utiliza a calculadora para o
cálculo numérico con
potencias e raíces.
3.2. Interpreta e simplifica
radicais.
3.3. Opera con radicais.
3.4. Racionaliza denominadores.

4. Manexar expresións
irracionais na
resolución de
problemas.

4.1. Manexa con destreza
expresións irracionais que
xurdan na resolución de
problemas.

5. Coñecer a definición de
logaritmo e relacionala
coas potencias e as súas
propiedades.

5.1. Calcula logaritmos a partir da
definición e das propiedades
das potencias.

Raíz n-ésima dun número.
Radicais
- Propiedades.
- Expresión de raíces en
forma exponencial, e
viceversa.
- Utilización da calculadora
para obter potencias e
raíces calquera.
- Propiedades dos radicais.
Simplificación.
Racionalización de
denominadores.
Noción de logaritmo
- Cálculo de logaritmos a
partir da súa definición.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

Descritor
Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Desempeño
Interpreta con precisión os datos
dos problemas con distintos tipos
de números.
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Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais
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Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Utiliza adecuadamente a linguaxe
matemática para describir as
características dos números
racionais e irracionais.

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.

Razoa e explica a clasificación dos
números e as operacións
matemáticas aprendidas.

Manexar ferramentas dixitais
para a construción do
coñecemento.

Utiliza a calculadora, aproveitando
todas as funcións desta.

Aplicar criterios éticos no uso
das tecnoloxías.

Fai uso responsable das tecnoloxías
nesta unidade didáctica.

Identificar potencialidades
persoais como aprendiz: estilos
de aprendizaxe, intelixencias
múltiples, funcións executivas.

Recoñece as súas fortalezas e
limitacións en canto aos
coñecementos de cursos anteriores
necesarios para avanzar no estudo
dos números.

Aplicar dereitos e deberes da
convivencia cidadá no contexto
da escola.

Utiliza a calculadora, o seu propio
material, o material da clase e o dos
compañeiros e compañeiras con
respecto e coidado.

Xestionar o traballo do grupo
coordinando tarefas e tempos.

Coordínase cos membros do seu
grupo de forma respectuosa,
planificando adecuadamente os
tempos para rematar as tarefas.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar ou promover accións
novas.

Mostra iniciativa ao organizar o seu
traballo e ao propoñerse accións
para alcanzar os obxectivos.

Valorar a interculturalidade
como unha fonte de riqueza
persoal e cultural.

Identifica e valora as achegas das
diversas culturas ao coñecemento e
o estudo dos números.

2.-POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS
Obxectivos didácticos
Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas, resaltando na
divisibilidade dos primeiros e na súa descomposición en factores.
Descrición da unidade
Neste curso afóndase na álxebra aprendida no terceiro curso. Nesta unidade, os
estudantes retoman os polinomios, a súa nomenclatura e as súas operacións. O cociente
de polinomios enriquécese coa regra de Ruffini, de grande interese práctico.
O fundamental desta unidade é o estudo teórico e práctico da divisibilidade de
polinomios:
A regra de Ruffini permítenos comprobar con facilidade se un binomio de primeiro
grao, x – a, é ou non divisor dun polinomio e achéganos o cociente e, se é caso, o resto.
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A identificación de polinomios irreducibles e a súa similitude cos números primos.
O cálculo do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de dous polinomios.
E a aplicación da divisibilidade de polinomios á simplificación de fraccións alxébricas e
á redución a común denominador para sumalas.
Polo menos os mellores estudantes deberían reflexionar sobre o paralelismo entre a
divisibilidade de polinomios e a numérica.
Coñecementos mínimos
Dominio da nomenclatura básica da álxebra.
Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar a
estas.
Operacións con polinomios. Cociente de polinomios.
Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e
para achar o valor dun polinomio cando x vale a.
Expresión formal dun cociente das formas seguintes:
D

d c

r y

D
d

c

r
d

Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades
notables e a resolución de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que
non as hai.
Recoñecemento de polinomios irreducibles, así como da relación de divisibilidade entre
dous polinomios.
Operacións con fraccións alxébricas sinxelas.
Tradución dun enunciado a linguaxe alxébrica.
Complementos importantes
Xustificación da validez da regra de Ruffini para dividir un polinomio entre x – a.
Enunciado e demostración do teorema do resto.
Aplicación destra da regra de Ruffini con calculadora. Se se consegue certa axilidade,
pode conseguirse o valor numérico dun polinomio de terceiro ou cuarto grao nuns
segundos. Esta habilidade resultará útil en Bacharelato para representar funcións.
Comprensión profunda do paralelismo entre a divisibilidade de polinomios e a
numérica, así como entre as fraccións alxébricas e as numéricas.
Operacións con fraccións alxébricas calquera.
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Temporalización: 4º-5º-6º semana
Contidos
Polinomios
- Terminoloxía básica para o
estudo de polinomios.
Operacións con monomios e
polinomios
- Suma, resta e multiplicación.
- División de polinomios.
División enteira e división
exacta.
- Técnica para a división de
polinomios.
- División dun polinomio por
x ‒ a. Valor dun polinomio
para x ‒ a. Teorema do
resto.
- Utilización da regra de
Ruffini para dividir un
polinomio por x ‒ a e para
obter o valor dun polinomio
cando x vale a.

Criterios
de avaliación
1. Manexar con destreza a
expresión decimal dun
número e a notación
científica e facer
aproximacións, así
como coñecer e
controlar os erros
cometidos.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Realiza sumas, restas e
multiplicacións de
polinomios.
1.2. Divide polinomios e pode
utilizar a regra de Ruffini
se é oportuno.
1.3. Resolve problemas
utilizando o teorema do
resto.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

1.4. Factoriza un polinomio con
varias raíces enteiras.
2. Dominar o manexo das
fraccións alxébricas e
as súas operacións.

2.1. Simplifica fraccións
alxébricas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE

2.2. Opera con fraccións
alxébricas.
3. Traducir enunciados á
linguaxe alxébrica.

3.1. Expresa alxebricamente un
enunciado que dea lugar a
un polinomio ou a unha
fracción alxébrica.

Factorización de polinomios
- Factorización de polinomios.
Raíces.
- Aplicación reiterada da regra
de Ruffini para factorizar un
polinomio, localizando as
raíces enteiras entre os
divisores do termo
independente.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

Divisibilidade de polinomios
- Divisibilidade de
polinomios. Polinomios
irreducibles,
descomposición factorial,
máximo común divisor e
mínimo común múltiplo.
- Máximo común divisor e
mínimo común múltiplo de
polinomios.
Fraccións alxébricas
- Fraccións alxébricas.
Simplificación. Fraccións
equivalentes.
- Obtención de fraccións
149

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

alxébricas equivalentes a
outras dadas con igual
denominador, por redución a
común denominador.
- Operacións (suma, resta,
multiplicación e división) de
fraccións alxébricas.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Descritor

Desempeño

Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos
escritos e orais.

Interpreta e traduce a linguaxe
alxébrica os enunciados dos
problemas.

Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...

Elabora as respostas a problemas e
actividades respectando as normas
gramaticais.

Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos:
operacións, magnitudes,
porcentaxes, etc.

Resolve de forma eficaz as
operacións con polinomios.

Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Reproduce, utilizando terminoloxía
matemática, os teoremas e as súas
aplicacións.

Competencia dixital

Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida diaria.

Manexa a calculadora na resolución
de operacións con polinomios.

Aprender a aprender

Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión
rigorosa dos contidos.

Recoñece conexións entre as
operacións con fraccións alxébricas
e as fraccións numéricas.

Recoñecer a riqueza na
diversidade de opinións e ideas.

Acepta as achegas das compañeiras
e dos compañeiros de forma
positiva no traballo cooperativo.

Ser constante no traballo
superando as dificultades.

É constante e paciente na
realización de operacións con
fraccións alxébricas.

Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da
evolución do pensamento
científico.

Valora positivamente o
coñecemento doutras culturas e as
súas achegas á álxebra.

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencias sociais e
cívicas
Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
Conciencia e expresións
culturais

3.- ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS
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Obxectivod didácticos
Interpretar e resolver con destreza ecuacións de diversos tipos, sistemas de ecuacións
lineais con dúas incógnitas e inecuacións cunha incógnita. Aplicar estas destrezas á
resolución de problemas.
Descrición da unidade
En cursos anteriores, os estudantes aprenderon e practicaron tanto ecuacións de primeiro
e de segundo grao como sistemas lineais. Na súa maioría, deberon adquirir unha boa
base, tanto nos aspectos conceptuais como procedementais. Neste curso, non obstante,
convén reforzar eses coñecementos, cos que a súa aplicación a métodos máis complexos
poderá realizarse de forma case imperceptible.
Nas páxinas iniciais revísase o concepto de ecuación, fundamentalmente mediante a
resolución de ecuacións por tenteo. Debemos resaltar o enorme interese que ten que os
estudantes resolvan por tenteo (mentalmente ou coa axuda da calculadora) ecuacións de
diversos tipos: refórzase a idea de ecuación e de solución (pois no tenteo se busca
explicitamente un número que verifique a igualdade); desvincúlase a resolución de
ecuacións da aplicación de algoritmos pechados (pois en cada ecuación o tenteo se pode
realizar de forma distinta); e, fundamentalmente, confírelle ao estudante que a practica
con frecuencia a convicción de que pode afrontar calquera ecuación, por estraña que
sexa, de maneira que acadará a súa solución de forma exacta ou aproximada.
O repaso da resolución de ecuacións de segundo grao abre o camiño a ecuacións doutros
tipos: bicadradas, coa incógnita no denominador, con radicais cuadráticos...
O mesmo cabe dicir dos sistemas: sabendo en que consiste un sistema de ecuacións e
dominando a resolución de ecuacións diversas, pódense afrontar ecuacións de tipos
similares. O alumnado debe poñer atención á multiplicidade de solucións que aparecen
e á validez (ou non) de cada unha delas.
Complétase a unidade coa presentación e a resolución (gráfica e alxébrica) de
inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita.
Coñecementos mínimos
Ecuacións de segundo grao: tipos, resolución e discusión.
Ecuacións bicadradas, coa incógnita no denominador, con radicais...
Sistemas de ecuacións lineais. Resolución.
Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos.
Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións cunha incógnita.
Sistemas de inecuacións cunha incógnita.
Aplicación a problemas con enunciados.
Complementos importantes
Relación das raíces dunha ecuación de segundo grao ax2 bx c
b e c.

0 cos coeficientes a,
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Elaboración dunha ecuación coas solucións desexadas.
Obtención da fórmula para resolver unha ecuación de segundo grao.

Temporalización: 8º-9º-10ª-11ª semana

Contidos
Ecuacións
- Ecuacións de segundo
grao completas e
incompletas.
Resolución.
- Ecuacións bicadradas.
Resolución.
- Ecuacións co x no
denominador.
Resolución.
- Ecuacións con radicais.
Resolución.
Sistemas de ecuacións
- Resolución de sistemas
de ecuacións mediante
os métodos de
substitución, igualación
e redución.
- Sistemas de primeiro
grao.
- Sistemas de segundo
grao.
- Sistemas con radicais.
- Sistemas con variables
no denominador.
Inecuacións
- Inecuacións cunha
incógnita.
- Resolución alxébrica e
gráfica. Interpretación
das solucións dunha
inecuación.
Sistemas de inecuacións
- Resolución de sistemas
de inecuacións.
- Representación das
solucións de
inecuacións por medio
de intervalos.
Resolución de problemas

Criterios
de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

1. Resolver con
destreza ecuacións
de distintos tipos e
aplicalas á
resolución de
problemas.

1.1. Resolve ecuacións de
segundo grao e
bicadradas.
1.2. Resolve ecuacións
con radicais e
ecuacións coa
incógnita no
denominador.
1.3. Recoñece a
factorización como
recurso para resolver
ecuacións.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

1.4. Formula e resolve
problemas mediante
ecuacións.
2. Resolver con
destreza sistemas de
ecuacións e
aplicalos á
resolución de
problemas.

2.1. Resolve sistemas de
ecuacións lineais.
2.2. Resolve sistemas de
ecuacións non
lineais.
2.3. Formula e resolve
problemas mediante
sistemas de
ecuacións.

3. Interpretar e
resolver inecuacións
e sistemas de
inecuacións cunha
incógnita.

3.1. Resolve e interpreta
graficamente
inecuacións e
sistemas de
inecuacións lineais
cunha incógnita.
3.2. Resolve e interpreta
inecuacións non
lineais cunha
incógnita.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC

3.3. Formula e resolve
problemas mediante
inecuacións ou
sistemas de
inecuacións.
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- Resolución de
problemas por
procedementos
alxébricos.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Descritor
Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Le textos e enunciados e
comprende o que neles se expresa.

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

Comunica os seus compañeiros e
compañeiras, de forma clara e
ordenada, as súas propostas e ideas.

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.

Encontra os datos nos problemas de
ecuacións e establece a ecuación de
forma correcta.

Aplicar estratexias de resolución
de problemas a situacións da
vida cotiá.

Resolve problemas de ecuacións
utilizando a estratexia máis
adecuada.

Comprender as mensaxes que
veñen nos medios de
comunicación.

Interpreta con corrección o apoio
visual para a realización de
actividades do libro ou dos recursos
web.

Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.

Recoñece as aprendizaxes xa
realizadas e é capaz de detectar os
que lle faltan.

Xestionar os recursos e as
motivacións persoais a favor da
aprendizaxe.

Organiza e distribúe os recursos e
os tempos para o traballo individual
e común.

Mostrar dispoñibilidade para a
participación activa en ámbitos
establecidos.

Colabora coas súas compañeiras e
compañeiros nos traballos en grupo
propostos polo profesor ou
profesora.

Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos do tema.

Descubre conexións entre os
coñecementos que xa posúe e os
novos, e é capaz de xerar
posibilidades de aplicación
diverxentes.

Asumir riscos no
desenvolvemento de tarefas ou
proxectos.

Propón diversas estratexias para a
resolución de problemas de
ecuacións.

Valorar a interculturalidade
como fonte de riqueza persoal e
cultural.

Mostra aprecio polas achegas das
distintas culturas e desde as
distintas épocas para o
desenvolvemento das ecuacións.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

Desempeño
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4.- FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS
Obxectivos:
Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas
formas de expresar as funcións.
Descrición da unidade
Neste curso, os estudantes traen unha bagaxe bastante completa do concepto de función,
as distintas formas en que se nos presentan, os aspectos máis relevantes destas, os útiles
para ser analizadas (crecemento, máximos e mínimos, descontinuidades, etc.), así como
algunhas destrezas para a interpretación de funcións dadas mediante as súas gráficas.
Polo tanto, esta primeira unidade do bloque de funcións debe ser considerada, case
integramente, como repaso.
Adoita ser necesario vixiar que o alumnado separe a idea de función da de «expresión
analítica». Por iso se comeza lembrando a unidade que as funcións poden vir dadas,
ademais de pola súa expresión analítica (unha «fórmula»), por un enunciado, unha
gráfica ou unha táboa de valores.
A expresión analítica é a máis precisa. A gráfica é a máis clara. Por iso, neste curso
comézase, e nos próximos abundarase niso, a transformar en gráfica as funcións dadas
mediante expresións analíticas.
É conveniente que os estudantes reforcen o concepto de función (apartado 1), así como
algunhas das súas características máis relevantes (epígrafes 3, 4, 5 e 6). Todo iso, dentro
do posible, tratado sobre funcións extraídas do mundo real.
Préstase unha especial atención á taxa de variación media como medida do crecemento
dunha función nun intervalo. E relaciónase explicitamente coa velocidade media nunha
función tempo → distancia percorrida.
Coñecementos mínimos
Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.
Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores.
Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.
Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.
Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante
unha expresión analítica sinxela.
Recoñecemento da continuidade dunha función.
Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.
Estudo da tendencia e periodicidade dunha función.
Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.
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Complementos importantes
Resolución de problemas, utilizando as características das funcións implicadas no
problema.
Análise das características dunha función dada mediante a súa gráfica.

Temporalización. 12ª-13ª-14ª semanas
Contidos
Concepto de función
- Distintas formas de
presentar unha función:
representación gráfica,
táboa de valores e
expresión analítica ou
fórmula.
- Relación de expresións
gráficas e analíticas de
funcións.
Dominio de definición
- Dominio de definición
dunha función. Restricións
ao dominio dunha función.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Dominar o concepto de
función, coñecer as
características máis
relevantes e as distintas
formas de expresar as
funcións.

1.1. Dada unha función
representada pola súa
gráfica, estuda as súas
características máis
relevantes (dominio de
definición, percorrido,
crecemento e decrecemento,
máximos e mínimos,
continuidade...).
1.2. Representa unha función da
que se dan algunhas
características especialmente
relevantes.
1.3. Asocia un enunciado cunha
gráfica.

- Cálculo do dominio de
definición de diversas
funcións.
Descontinuidade e
continuidade

1.4. Representa unha función
dada pola súa expresión
analítica obtendo,
previamente, unha táboa de
valores.

- Descontinuidade e
continuidade dunha
función. Razóns polas que
unha función pode ser
descontinua.

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

- Construción de
descontinuidades.
Crecemento

1.6. Responde preguntas
concretas relacionadas con
continuidade, tendencia,
periodicidade, crecemento...
dunha función.

- Crecemento,
decrecemento, máximos e
mínimos.

CC

- Recoñecemento de
máximos e mínimos.
Taxa de variación media
- Taxa de variación media
dunha función nun
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intervalo.
- Obtención sobre a
representación gráfica e a
partir da expresión
analítica.
- Significado da T.V.M.
nunha función espazotempo.
Tendencias e
periodicidade
- Recoñecemento de
tendencias e
periodicidades.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Descritor

Desempeño

Manexar elementos de
comunicación non verbal ou en
diferentes rexistros nas diversas
situacións comunicativas.

Comunica os seus resultados en
textos escritos con corrección e
riqueza de vocabulario e
expresións.

Comprender e interpretar
información presentada en
formato gráfico.

Identifica e utiliza con precisión
números, datos e gráficas para
representar funcións básicas a partir
de datos proporcionados.

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.

Organiza datos en táboas para
representalos posteriormente en
gráficas.

Empregar distintas fontes para a
busca de información.

Recolle no seu caderno información
procedente de diferentes medios
tecnolóxicos.

Comprender as mensaxes que
veñen nos medios de
comunicación.

Interpreta e utiliza datos
provenientes de táboas, gráficos e
enunciados.

Xerar estratexias para aprender
en distintos contextos de
aprendizaxe.

Fai conexións entre contidos
teóricos e situacións ordinarias.

Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

Valora os resultados de cada paso
mentres realiza os exercicios de
funcións.

Competencias sociais e
cívicas

Aplicar dereitos e deberes da
convivencia cidadá no contexto
da escola.

Coñece e respecta cada membro do
seu grupo.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Asumir as responsabilidades
encomendadas e dar conta delas.

Realiza as tarefas encomendadas
polo seu grupo de traballo.

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender
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Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial nas
súas distintas vertentes
(artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica...) e cara ás
persoas que contribuíron ao seu
desenvolvemento.
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Identifica algunhas obras como
patrimonio cultural da humanidade.

5.- FUNCIÓNS ELEMENTAIS
Obxectivos:
Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar destramente
algunhas delas (lineais, cuadráticas...).
Interpretar e representar funcións definidas a anacos.
Descrición da unidade
O curso vindeiro, en Bacharelato, o alumnado deberá comezar a representar funcións
«facendo preguntas á súa expresión analítica» (cales son os seus puntos singulares, cales
son as súas ramas infinitas...?). Para iso necesitará unha forte base de análise,
fundamentalmente límites e derivadas. Antes dese momento debe familiarizarse cunha
serie de funcións tipo (lineais, cuadráticas, radicais, de proporcionalidade inversa,
exponenciais, logarítmicas...) moi frecuentes, non só na actividade matemática, senón
tamén noutras ciencias naturais e sociais.
As funcións lineais foron abundantemente tratadas nos dous cursos anteriores. Non
obstante, a súa enorme importancia teórica e práctica, así como a facilidade con que se
esquecen dalgúns aspectos do seu tratamento, aconséllannos volver insistir nelas,
prestando unha atención especial ás funcións dadas mediante tramos de rectas.
Dedícase unha atención moi especial á representación de funcións cuadráticas, de modo
que as peculiaridades do seu tratamento gráfico se relacionen cos valores dos
coeficientes da súa ecuación.
As funcións exponenciais estúdanse tanto para unha base maior que 1 (función crecente)
como menor que 1 (función decrecente).
As funcións logarítmicas estúdanse como recíprocas das exponenciais, e préstase
especial atención aos logaritmos, que se obteñen a partir da súa definición.
Coñecementos mínimos
Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente.
Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de
calquera recta.
Representación dunha función dada mediante tramos de rectas.
Asignación dunha ecuación a unha función dada por tramos de rectas.

157

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación
do vértice.
Representación dunha función cuadrática calquera.
Intersección de rectas e parábolas.
Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas.
Representación de funcións da familia y

1/x.

Representación de funcións da familia y

x

Representación de funcións exponenciais e logarítmicas.
Asociación de funcións elementais e as súas correspondentes gráficas.
Complementos importantes
Representación de funcións das familias anteriores, pero máis complexas.
Temporalización: 15ª-16ª-17ª-18ª semana
Contidos
Función lineal
- Función lineal. Pendente
dunha recta.

Criterios
de avaliación
1. Manexar con destreza
as funcións lineais.

- Obtención de información
a partir de dúas ou máis
funcións lineais referidas
a fenómenos relacionados
entre si.

Funcións definidas a
anacos
- Funcións definidas
mediante «anacos» de
rectas. Representación.
- Obtención da ecuación
correspondente a unha

CC

1.1. Representa unha función
lineal a partir da súa
expresión analítica.
1.2. Obtén a expresión analítica
dunha función lineal
coñecendo a súa gráfica ou
algunha das súas
características.

- Tipos de funcións lineais.
Función de
proporcionalidade e
función constante.

- Expresión da ecuación
dunha recta coñecidos un
punto e a pendente.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1.3. Representa funcións
definidas «a anacos».

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

1.4. Obtén a expresión analítica
dunha función definida «a
anacos» dada graficamente.
2. Coñecer e manexar con
soltura as funcións
cuadráticas.

2.1. Representa unha parábola a
partir da ecuación cuadrática
correspondente.
2.2. Asocia curvas de funcións
cuadráticas ás súas
expresións analíticas.
2.3. Escribe a ecuación dunha
parábola coñecendo a súa
representación gráfica en
casos sinxelos.
158

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

gráfica formada por
anacos de rectas.

2.4. Estuda conxuntamente as
funcións lineais e as
cuadráticas (funcións
definidas «a anacos»,
intersección de rectas e
parábolas).

Funcións cuadráticas
- Representación de
funcións cuadráticas.
Obtención da abscisa do
vértice e dalgúns puntos
próximos ao vértice.
Métodos sinxelos para
representar parábolas.

3. Coñecer outros tipos de
funcións, asociando a
gráfica coa expresión
analítica.

3.2. Manexa con soltura as
funcións de
proporcionalidade inversa e
as radicais.

- Estudo conxunto de rectas
e parábolas.
- Interpretación dos puntos
de corte entre unha
función lineal e unha
cuadrática.

3.3. Manexa con soltura as
funcións exponenciais e as
logarítmicas.

Funcións radicais

Funcións exponenciais
Funcións logarítmicas

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

3.4. Resolve problemas de
enunciado relacionados con
distintos tipos de funcións.

Funcións de
proporcionalidade inversa
- A hipérbole.

3.1. Asocia curvas a expresións
analíticas (proporcionalidade
inversa, radicais,
exponenciais e logaritmos).

4. Interpretar e representar
funcións definidas «a
anacos».

4.1. Representa unha función
dada «a anacos» con
expresións lineais ou
cuadráticas.

- Obtención de funcións
logarítmicas a partir de
funcións exponenciais.

CMCT,
CD,
CAA

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Descritor

Desempeño

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Le textos e enunciados de
problemas da unidade,
comprendendo o que neles se
expresa.

Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para
solucionar problemas,
comprender o que acontece
arredor nosa e responder
preguntas.

Manexa coñecementos científicos e
relaciónaos coas funcións estudadas
na unidade.

Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos:
operacións, magnitudes,
porcentaxes, proporcións,
formas xeométricas, criterios de
medición e codificación
numérica, etc.

Identifica e usa números, datos e
gráficas para representar funcións.
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Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas
Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
Conciencia e expresións
culturais
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Seleccionar o uso das distintas
fontes segundo a súa fiabilidade.

Expresa por que tomou a
información dunha determinada
fonte.

Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento creativo,
crítico, emocional e
interdependente.

Expresa as súas aprendizaxes
valéndose de expresións artísticas,
musicais, etc.

Seguir os pasos establecidos e
tomar decisións sobre os pasos
seguintes en función dos
resultados intermedios.

Verifica a exactitude dos resultados
nas etapas intermedias da súa
aprendizaxe e decide que cambios
dar nos pasos seguintes.

Mostrar dispoñibilidade para a
participación activa en ámbitos
establecidos.

Pide asumir roles nos traballos
colaboradores de aula.

Xestionar o traballo do grupo
coordinando tarefas e tempos.

Marca os primeiros pasos que hai
que dar nas tarefas de aula.

Valorar a interculturalidade
como unha fonte de riqueza
persoal e cultural.

Mostra interese e pregunta sobre
outras culturas.

BLOQUE 3: Xeometría
6,- SEMELLANZA. APLICACIÓNS
Obxectivos
Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas
Descrición da unidade
Descricción da unidade
Nesta unidade repásanse algúns dos contidos que se viron no segundo curso desta etapa
de ESO e afóndase neles.
A semellanza volve presentarse nas súas tres vertentes:
Sabemos que dúas figuras son semellantes e queremos obter consecuencias diso. A
versión máis habitual, máis cotiá, é a de tomar e contemplar unha foto ou, simplemente,
mirar a televisión. A visión dunha figura semellante á realidade somérxenos nela de
xeito automático. Outra forma máis elaborada de utilizar unha relación de semellanza,
que sabemos que se dá, é valerse dun plano, dun mapa ou dunha maqueta, non só para
coñecer a forma do modelo real, senón para calcular distancias e superficies reais a
partir da súa imaxe a escala.
Queremos construír unha figura semellante a outra. Á parte das fotografías e das
fotocopias, existen métodos máis matemáticos que están baseados na homotecia.
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Probar que dúas figuras son semellantes. Dúas figuras son semellantes se todos os seus
segmentos son proporcionais. En tal caso, todos os seus ángulos son iguais. Os
estudantes non deben confundir todos os segmentos con todos os lados referidos a un
polígono: aos polígonos esixímoslles proporcionalidade de lados e igualdade de
ángulos, pero sería suficiente se os seus lados e as súas diagonais fosen proporcionais.
Non obstante, probar que todos os segmentos son proporcionais é imposible (son
infinitos). Por iso se recorre á triangulación e, en definitiva, desembócase en probar a
semellanza de triángulos.
Na unidade, polo tanto, dedícase a maior atención á semellanza de triángulos:
Criterios de semellanza de triángulos.
Teoremas do cateto e da altura.
Coñecementos mínimos
Recoñecemento de figuras semellantes e extracción de consecuencias da devandita
semellanza.
Obtención da razón de semellanza entre dúas figuras.
Obtención de medidas reais a partir dun plano, un mapa ou unha maqueta, coa súa
escala.
Xustificación da semellanza de dous triángulos aplicando un criterio.
Aplicación da semellanza de triángulos para calcular lonxitudes, áreas ou volumes.
Aplicación dos teoremas do cateto e da altura.

Complementos importantes
Proba dos criterios de semellanza de triángulos.
Demostración do teorema do cateto.
Demostración do teorema da altura.
Coñecemento de rectángulos con proporcións interesantes.

Temporalización:19-20 semana
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Contidos
Figuras semellantes
- Similitude de formas. Razón
de semellanza.
- A semellanza en ampliacións
e reducións. Escalas.
Cálculo de distancias en
planos e mapas.
- Propiedades das figuras
semellantes: igualdade de
ángulos e proporcionalidade
de segmentos.
Rectángulos de proporcións
interesantes
- Follas de papel A4 ( 2 ).
- Rectángulos áureos (Φ).

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer os conceptos
básicos da semellanza e
aplicalos á resolución de
problemas.

1.1. Manexa os planos, os
mapas e as maquetas
(incluída a relación entre
áreas e volumes de
figuras semellantes).

CC

1.2. Aplica as propiedades da
semellanza á resolución
de problemas nos que
interveñan corpos
xeométricos.
1.3. Aplica os teoremas do
cateto e da altura á
resolución de problemas.

Semellanza de triángulos
- Relación de semellanza.
Relacións de
proporcionalidade nos
triángulos. Teorema de
Tales.
- Triángulos en posición de
Tales.
- Criterios de semellanza de
triángulos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE,
CCEC

Semellanza de triángulos
rectángulos
- Criterios de semellanza.
Aplicacións da semellanza
- Teoremas do cateto e da
altura.
- Problemas de cálculo de
alturas, distancias, etc.
- Medición de alturas de
edificios utilizando a súa
sombra.
- Relación entre as áreas e os
volumes de dúas figuras
semellantes.
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

Descritor

Desempeño

Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos
escritos e orais.

Describe estruturas que son
semellantes utilizando os seus
coñecementos lingüístico,
ortográfico e gramatical.

Aplicar estratexias de resolución
de problemas a situacións da
vida cotiá.

Aplica os criterios de semellanza
para comprender a súa importancia
e o seu uso en situacións da vida
cotiá.

Comprender e interpretar a
información presentada en
formato gráfico.

Interpreta a información que achega
a representación de figuras
xeométricas.

Utilizar distintas canles de
comunicación audiovisual para
transmitir informacións diversas.

Elabora traballos sobre a materia en
formatos dixitais, expresando as
súas conclusións a través de imaxes
e debuxos.

Identificar potencialidades
persoais como aprendiz: estilos
de aprendizaxe, intelixencias
múltiples, funcións executivas...

Pon en marcha diferentes modos de
afrontar as súas aprendizaxes.

Recoñecer a riqueza na
diversidade de opinións e ideas.

Traballa con criterios de
colaboración, asumindo ideas
diferentes ás propias.

Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos do tema.

Achega distintas solucións aos
problemas a partir dos seus
coñecementos previos.

Priorizar a consecución de
obxectivos grupais sobre os
intereses persoais.

Cede nas súas propostas cando a
maioría decide outras opcións.

Expresar sentimentos e
emocións desde códigos
artísticos.

Apóiase en símbolos, imaxes e
debuxos para expresar ideas e
emocións.

7.- TRIGONOMETRíA
Obxectivos
Coñecer as razóns trigonométricas, manexalas con soltura e utilizalas para a resolución
de triángulos.
Descrición da unidade
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A tanxente dun ángulo é a relación entre o cateto oposto e o cateto adxacente dun
triángulo rectángulo e todos os triángulos semellantes a el. Isto é o que se quere poñer
de manifesto coa situación de partida: coñécese a lonxitude dun pau e a da súa sombra;
a relación entre eles é a mesma que a da altura de calquera das moitas árbores que hai
nese campo horizontal e a súa sombra.
Neste exemplo de partida, que se propón na segunda páxina da unidade, resólvense
triángulos a partir da semellanza, xa que convén que o inicio na trigonometría se realice
a partir dela.
Unha vez coñecidas as definicións das razóns trigonométricas, é desexable que os
estudantes calculen algunhas delas mediante o método gráfico para afianzar o concepto.
Tamén é moi útil o uso do cuadrante goniométrico para visualizar as razóns
trigonométricas de ángulos agudos.
Dado que as razóns trigonométricas fundamentais teñen grande importancia teórica e
práctica, convén que os estudantes recorran á calculadora, tanto para achar as razóns
trigonométricas dun ángulo como para achar un ángulo do que se coñece unha das súas
razóns. Deste modo pódense achar, a partir dunha delas, as demais.
Non debemos deixar no esquecemento o interese, tanto teórico como práctico, que ten
obter e aprender as razóns trigonométricas de ángulos de amplitudes 30°, 45° e 60°.
A resolución de triángulos rectángulos é a culminación desta unidade. Cunha boa
formulación, permiten resolver (estratexia da altura) calquera tipo de triángulo.
Incluímos as razóns trigonométricas de ángulos calquera para, con elas, facilitar a
construción das funcións trigonométricas. Outro tanto dicimos da medida dun ángulo en
radiáns, que só ten interese para a definición das funcións circulares. Aquí definimos
concisamente estas funcións, deixando o seu desenvolvemento profundo para
Bacharelato.
Coñecementos mínimos
Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os
segmentos sobre un triángulo rectángulo) e sobre o cuadrante goniométrico.
Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida
outra delas.
Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60°.
Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun
ángulo, e viceversa.
Resolución de triángulos rectángulos.

Complementos importantes
Aplicación da estratexia da altura para resolver triángulos oblicuángulos.
Razóns trigonométricas de ángulos calquera.
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Relación entre as razóns trigonométricas de ángulos complementarios.
Resolución de ecuacións trigonométricas sinxelas.
O radián e as funcións trigonométricas.

Temporalización: 21-22-23-24 semana
Contidos
Razóns trigonométricas
- Razóns trigonométricas dun
ángulo agudo: seno, coseno e
tanxente.
- Cálculo gráfico das razóns
trigonométricas dun ángulo
agudo nun triángulo
rectángulo.
- Razóns trigonométricas de
ángulos calquera.
Circunferencia goniométrica.
Relacións
- Relación entre as razóns
trigonométricas do mesmo
ángulo (relacións
fundamentais).
- Razóns trigonométricas dos
ángulos máis frecuentes (30°,
45° e 60°).
- Aplicación das relacións
fundamentais para calcular, a
partir dunha das razóns
trigonométricas dun ángulo,
as dúas restantes.
Calculadora
- Obtención das razóns
trigonométricas dun ángulo
por medio de algoritmos ou
usando unha calculadora
científica.
- Uso das teclas trigonométricas
da calculadora científica para
o cálculo das razóns
trigonométricas dun ángulo
calquera, para coñecer o

Criterios
de avaliación
1. Manexar con soltura as
razóns trigonométricas e
as relacións entre elas.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Obtén as razóns
trigonométricas dun
ángulo agudo dun
triángulo rectángulo,
coñecendo os lados
deste.
1.2. Coñece as razóns
trigonométricas (seno,
coseno e tanxente) dos
ángulos máis
significativos (0°, 30 ,
45 , 60 , 90 ).

1.3. Obtén unha razón
trigonométrica dun
ángulo agudo a partir
doutra, aplicando as
relacións fundamentais.
1.4. Obtén unha razón
trigonométrica dun
ángulo calquera
coñecendo outra e un
dato adicional.
1.5. Obtén as razóns
trigonométricas dun
ángulo calquera
debuxándoo na
circunferencia
goniométrica e
relacionándoo con
algún do primeiro
cuadrante.
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ángulo a partir dunha das
razóns trigonométricas ou
para obter unha razón
trigonométrica coñecendo xa
outra.
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2. Resolver triángulos.

2.1. Resolve triángulos
rectángulos.

Resolución de triángulos
rectángulos
2.2. Resolve triángulos
oblicuángulos mediante
a estratexia da altura.

- Distintos casos de resolución
de triángulos rectángulos.
- Cálculo de distancias e
ángulos.
Estratexia da altura
- Estratexia da altura para a
resolución de triángulos non
rectángulos.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE

Funcións trigonométricas
- O radián. Definición e
equivalencia en graos
sesaxesimais.
- Construción das funcións
trigonométricas.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Descritor

Desempeño

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Parafrasea o escoitado e as
instrucións recibidas expresándoas
con palabras propias.

Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos:
operacións, magnitudes,
porcentaxes, proporcións,
formas xeométricas, etc.

Coñece e utiliza operacións e
formas xeométricas para realizar
cálculos trigonométricos.

Resolver problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

Resolve problemas de
trigonometría seleccionando os
datos necesarios e utilizando a
estratexia máis adecuada.

Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida diaria.

Manexa con habilidade a
calculadora para obter resultados en
trigonometría.

Aplicar criterios éticos no uso da
tecnoloxía.

Decide, con criterios éticos, a
utilización de tecnoloxías.

Identificar potencialidades
persoais como aprendiz: estilos
de aprendizaxe, funcións
executivas, etc.

Recoñece e aproveita en positivo as
súas fortalezas e as súas
debilidades.
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Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

Identifica os diferentes pasos que
realizou para alcanzar os
obxectivos.

Competencias sociais e
cívicas

Aprender a comportarse desde o
coñecemento dos distintos
valores.

Respecta os ritmos de aprendizaxe
dos compañeiros e as compañeiras.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Encontrar posibilidades no
contorno que outros non
aprecian.

Ten criterios propios de xuízo en
situacións de bloqueo persoal ou
grupal.

Conciencia e expresións
culturais

Valorar a interculturalidade
como unha fonte de riqueza
persoal e cultural.

Expresa interese por coñecer
persoas doutras procedencias.

8.- XEOMETRÍA ANALÍTICA
Obxectivos
Introducirse na xeometría analítica coa axuda dos vectores. Resolver problemas de
incidencia, paralelismo, perpendicularidade e obter distancias.

Descrición da unidade
Na unidade 5 realízase un repaso completo das funcións lineais, cuxo estudo se
comezou no segundo curso de ESO e se completou no terceiro. Polo tanto, pódese dar
por certo que estes alumnos e alumnas dominan razoablemente as ecuacións das rectas
en todas as súas formas.
Nesta unidade deberán volver tratar con tales ecuacións, agora desde un punto de vista
xeométrico: posicións relativas de dúas rectas, paralelismo, perpendicularidade (esta é a
razón pola que, neste libro, os bloques de contidos Xeometría e Funcións cambiaron a
súa orde tradicional: cremos que conviña completar o estudo das funcións lineais antes
de utilizalas xeometricamente).
Aínda que neste nivel non son necesarios, a xeometría analítica pode valerse dos
vectores. Por iso, comezamos a unidade definindo e aprendendo a manexar os vectores.
Servíronnos de axuda para construír os seguintes conceptos e relacións:
A obtención do punto medio dun segmento, do simétrico dun punto respecto doutro,
a comprobación de se tres puntos están aliñados ou o cálculo da distancia entre
dous puntos son aplicacións inmediatas da igualdade ou da semellanza de
triángulos, ou ben do teorema de Pitágoras.
O estudo das posicións relativas de dúas rectas (paralelismo, perpendicularidade,
punto de corte) é unha aplicación inmediata do coñecemento que xa se ten das
súas ecuacións.
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Obtense a ecuación dunha circunferencia como aplicación da distancia entre dous
puntos. Non obstante, só se pretende que os estudantes expresen unha
circunferencia de centro (a, b) e raio r así:
(x ‒ a)2 (y ‒ b)2 r2.
e que a recoñezan como tal cando a atopen deste xeito.
Coñecementos mínimos
Vectores. Operacións.
Punto medio dun segmento.
Simétrico dun punto respecto doutro.
Comprobación de que tres puntos están aliñados.
Condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións.
Obtención do punto de intersección de dúas rectas.
Rectas paralelas aos eixes coordenados.
Distancia entre dous puntos.

Complementos importantes
Obtención razoada do punto medio dun segmento ou dos puntos mediante os que un
segmento queda partido en tres (ou máis) anacos iguais.
Obtención do valor que debe tomar un parámetro para que dúas rectas sexan
perpendiculares, ou paralelas, ou para que a distancia entre dous puntos sexa a
establecida.
Ecuación da circunferencia.

Temporalización: 25-26-27 semana

Contidos
Vectores no plano
- Operacións.
- Vectores que representan

Criterios
de avaliación
1. Utilizar os vectores para
resolver problemas de
xeometría analítica.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Acha o punto medio dun
segmento.
1.2. Acha o simétrico dun punto
respecto doutro.
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puntos.

1.3. Acha a distancia entre dous
puntos.

Relacións analíticas entre
puntos aliñados

1.4. Relaciona unha
circunferencia (centro e raio)
coa súa ecuación.

- Punto medio dun
segmento.
- Simétrico dun punto
respecto a outro.
- Aliñación de puntos.
Ecuacións de rectas
- Ecuacións de rectas baixo
un punto de vista
xeométrico.

Noia – A Coruña

2. Manexar con soltura as
distintas formas da
ecuación dunha recta e
resolver con elas
problemas de
intersección,
paralelismo e
perpendicularidade.

2.1. Obtén a intersección de dúas
rectas definidas nalgunhas
das súas múltiples formas.
2.2. Resolve problemas de
paralelismo e
perpendicularidade.

- Forma xeral da ecuación
dunha recta.
- Resolución de problemas
de incidencia (pertence un
punto a unha recta?),
intersección (punto de
corte de dúas rectas),
paralelismo e
perpendicularidade.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

Distancia entre dous
puntos
- Cálculo da distancia entre
dous puntos.
Ecuación dunha
circunferencia
- Obtención da ecuación
dunha circunferencia a
partir do seu centro e o
seu raio.
- Identificación do centro e
do raio dunha
circunferencia dada pola
súa ecuación:
(x ‒ a)2 (y ‒ b)2 r2

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Descritor

Desempeño
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Manexar elementos de
comunicación non verbal ou en
diferentes rexistros nas diversas
situacións comunicativas.

Posúe un ton de voz adecuado á
situación comunicativa: exposición
oral, traballo grupal, traballo por
parellas, etc.

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

Realiza as descricións de elementos
xeométricos de forma ordenada e
utilizando os termos axustados.

Comprender e interpretar
información en formato gráfico.

Comprende as representacións
xeométricas e extrae os datos
necesarios a partir delas.

Competencia dixital

Elaborar e publicitar
información propia derivada de
información obtida a través de
medios tecnolóxicos.

Utiliza diversos recursos dixitais
para ampliar e reforzar os contidos
traballados.

Aprender a aprender

Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento creativo,
crítico, emocional,
independente...

Identifica en obras de arte, pintura
ou arquitectura, aplicacións dos
contidos de xeometría analítica
estudados.

Competencias sociais e
cívicas

Aprender a comportarse desde o
coñecemento dos distintos
valores.

Agradece ás súas compañeiras e
compañeiros as achegas que
realizan aos traballos comúns.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Configurar unha visión de futuro
realista e ambiciosa.

Ve con facilidade o lado positivo
das cousas e asume riscos.

Conciencia e expresións
culturais

Apreciar a beleza das expresións
artísticas e as manifestacións de
creatividade, e gusto pola
estética no ámbito cotián.

Reinterpreta obras significativas
distinguindo os seus trazos
singulares.

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

BLOQUE 5.-Estatística e Probabilidade
9.- ESTATÍSTICA
Obxectivos
Revisar os métodos da estatística e completalos co cálculo de parámetros de posición en
distribucións con datos agrupados.
Coñecer o papel da mostraxe, cales son os seus pasos e que tipo de conclusións se
conseguen.
Descrición da unidade
Con esta unidade comezamos un novo bloque: estatística e probabilidade. Non é a
primeira vez que estes estudantes se atopan coa estatística; xa en terceiro de ESO (e en
cursos anteriores) se familiarizaron cos conceptos básicos, como a idea de poboación e
mostra, as variables estatísticas, o proceso que se segue en estatística, a confección
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dunha táboa de frecuencias e algúns parámetros estatísticos (media, mediana, moda,
percorrido, desviación media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación, e
algunhas medidas de posición).
Nesta unidade repásanse os conceptos anteriores, lémbranse as nocións xerais (idea de
poboación, mostra, variables estatísticas...) e introdúcense as dúas ramas da estatística:
estatística descritiva e estatística inferencial.
Continúa a unidade cun repaso das táboas de frecuencias e dalgúns parámetros
estatísticos (media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación).
Hai un afondamento no tratamento estatístico de datos agrupados en intervalos. É
importante que comprendan a necesidade de agrupar os datos en intervalos cando a
variable é continua, ou cando o número de valores que toma a variable é moi grande.
Nestes casos, deberán ser capaces de decidir que intervalos convén tomar para distribuír
os datos que se teñan.
Estúdanse as medidas de posición (mediana, cuartís e centís ou percentís) e a súa
contribución á representación gráfica mediante o diagrama de caixa.
Finalmente, dedícase un apartado a reflexionar sobre as mostras, as precaucións que hai
que tomar no proceso de mostraxe e o tipo de conclusións que se poden obter dunha
mostra.
É importante que os estudantes aprendan a calcular os parámetros estatísticos, pero,
sobre todo, deben saber interpretalos.
Para a obtención dos parámetros, aínda que convén que saiban facelo construíndo as
táboas, tamén deben ser capaces de utilizar a calculadora en modo SD.
Coñecementos mínimos
Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e
estatística inferencial).
Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.
Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.
Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa.
Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos.

Complementos importantes
Papel das mostras en estatística.
Medidas de posición para datos agrupados en intervalos utilizando o polígono de
porcentaxes acumuladas.
Manexo moi destro da calculadora con tratamento estatístico.
Conclusións que se obteñen a partir dunha mostra.
Temporalización: 28-29-30 semana
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Estatística. Nocións xerais
- Individuo, poboación,
mostra, caracteres,
variables (cualitativas,
cuantitativas, discretas,
continuas).
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Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Resumir nunha táboa de
frecuencias unha serie
de datos estatísticos e
facer un gráfico
adecuado para a súa
visualización.

1.1. Constrúe unha táboa de
frecuencias de datos illados e
represéntaos mediante un
diagrama de barras.

- Estatística descritiva e
estatística inferencial.
Gráficos estatísticos
- Identificación e
elaboración de gráficos
estatísticos.
Táboas de frecuencias
- Elaboración de táboas de
frecuencias.
- Con datos illados.
- Con datos agrupados
sabendo elixir os
intervalos.
Parámetros estatísticos
- Media, desviación típica e
coeficiente de variación.
- Cálculo de x e ,
coeficiente de variación
para unha distribución
dada por unha táboa
(no caso de datos
agrupados, a partir das
marcas de clase), con e
sen a axuda da
calculadora con
tratamento SD.
- Medidas de posición:
mediana, cuartís e centís.
- Obtención das medidas
de posición en táboas
con datos illados.
- Obtención das medidas
de posición dunha
distribución dada
mediante unha táboa
con datos agrupados en
intervalos, utilizando o
polígono de frecuencias

Noia – A Coruña

1.2. Dado un conxunto de datos e
a suxestión de que os agrupe
en intervalos, determina
unha posible partición do
percorrido, constrúe a táboa
e representa graficamente a
distribución.
1.3. Dado un conxunto de datos,
recoñece a necesidade de
agrupalos en intervalos e, en
consecuencia, determina
unha posible partición do
percorrido, constrúe a táboa
e representa graficamente a
distribución.

2. Coñecer os parámetros
estatísticos x e ,
calculalos a partir
dunha táboa de
frecuencias e
interpretar o seu
significado.

2.1. Obtén os valores de x e , a
partir dunha táboa de
frecuencias (de datos illados
ou agrupados) e utilízaos
para analizar características
da distribución.

3. Coñecer e utilizar as
medidas de posición.

3.1. A partir dunha táboa de
frecuencias de datos illados,
constrúe a táboa de
frecuencias acumuladas e,
con ela, obtén medidas de
posición (mediana, cuartís,
centís).

2.2. Coñece o coeficiente de
variación e válese del para
comparar as dispersións de
dúas distribucións.

3.2. A partir dunha táboa de
frecuencias de datos
agrupados en intervalos,
constrúe o polígono de
porcentaxes acumuladas e,
con el, obtén medidas de
posición (mediana, cuartís,
centís).
3.3. Constrúe o diagrama de caixa
e bigotes correspondente a
unha distribución estatística.
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acumuladas.

3.4. Interpreta un diagrama de
caixa e bigotes dentro dun
contexto.

Diagramas de caixa
- Representación gráfica
dunha distribución a partir
das súas medidas de
posición: diagrama de
caixa e bigotes.

4. Coñecer o papel da
mostraxe e distinguir
algúns dos seus pasos.

4.1. Recoñece procesos de
mostraxe correctos e
identifica erros noutros onde
os haxa.

Nocións de estatística
inferencial
- Mostra: aleatoriedade,
tamaño.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

- Tipos de conclusións que
se obteñen a partir dunha
mostra.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas
Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Descritor

Desempeño

Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos
escritos e orais.

Realiza comunicacións escritas de
estudos estatísticos utilizando o seu
coñecemento das normas
lingüísticas, gramaticais e
ortográficas.

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Identifica e extrae os datos
proporcionados en problemas de
estatística.

Recoñecer a importancia da
ciencia na nosa vida cotiá.

Recoñece a importancia do estudo
estatístico para obter conclusións
científicas importantes.

Elaborar e publicitar
información propia derivada de
información obtida a través de
medios tecnolóxicos.

Saca conclusións propias a partir de
datos obtidos de medios
tecnolóxicos.

Utilizar as distintas canles de
comunicación audiovisual para
transmitir informacións diversas.

Presenta traballos individuais ou
grupais sobre o tema en distintos
soportes audiovisuais.

Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.

Identifica e utiliza os coñecementos
e as estratexias de estatística
aprendidos en cursos anteriores.

Concibir unha escala de valores
propia e actuar conforme a ela.

Analiza de forma crítica estudos
estatísticos, de acordo coa mostra
elixida e as conclusións obtidas,
contrastándoas co seu propio xuízo.

Asumir con responsabilidade
social e sentido ético o traballo.

Coñece cales son as consecuencias
das súas accións.
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Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial nas
súas distintas vertentes
(artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica...) e cara ás
persoas que contribuíron ao seu
desenvolvemento.

Noia – A Coruña

Identifica trazos culturais nas obras
de arte e achegas á reflexión
científica.

10- DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS
Obxectivos
Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e
valorar a correlación de forma aproximada.
Descrición da unidade
Na estatística unidimensional, os datos (valores dunha variable) aparecen, despois de ser
tratados convenientemente, en táboas de valores. A partir delas fanse representacións
gráficas (barras, histogramas, sectores...) coas cales se visualiza a distribución, ou
obtéñense parámetros que resumen de xeito conciso características importantes da
distribución.
Analogamente, na estatística bidimensional, os datos (pares de valores correspondentes
a dúas variables que se relacionan) danse en táboas, a partir das cales se constrúe a
representación gráfica (nubes de puntos) coa que se visualiza o grao de relación entre as
variables. E, tamén a partir da táboa, obtéñense os parámetros (correlación, regresión)
cos que se resumen as principais características da distribución.
Neste curso, o alumnado debe iniciarse nas distribucións bidimensionais. Por iso só
manexará táboas con poucos valores e afarase a interpretalas de xeito visual a partir de
nubes de puntos. Deste modo aprenderá os significados de correlación (positiva,
negativa, máis ou menos forte) e recta de regresión. E, se o docente o cre oportuno,
aprenderá a valorar de forma aproximada unha correlación, a partir da nube de puntos, e
valerase dunha calculadora con modo LR para calcular os parámetros.
Enfrontamos o estudante con dous tipos de situacións:
1. Distribucións moi concretas dadas mediante táboas de valores (case sempre cun
contexto) que poden ser representadas graficamente (e, polo tanto, analizadas
visualmente), e cuxos parámetros poden ser calculados, se se desexa.
2. Distribucións descritas, cuxa análise apela ás concepcións ou os recordos dos
estudantes. Por exemplo: estatura e número de calzado nun colectivo de nenos
de 6 a 10 anos. Neste caso non hai poboación concreta e, polo tanto, nin se pode
representar nin hai datos sobre os que calcular. Simplemente se pretende que os
estudantes pensen que cabe esperar e, se cadra, discutan sobre iso.
A experiencia dinos que esta forma de tratar as distribucións bidimensionais dá lugar a
unha aprendizaxe pracenteira, no que os estudantes comparten as súas concepcións con
afección e entusiasmo, e que deixa ideas claras (aínda que sinxelas).
Coñecementos mínimos
-Distinción entre relación estatística e relación funcional.
-Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de
regresión.
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-Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a
partir dunha nube de puntos.
-Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado
nos que se liguen dúas variables.

Complementos importantes
-Avaliación cuantitativa (aproximada) da correlación entre dúas variables a partir da
correspondente nube de puntos.
-Uso da calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionais e obter o valor
da correlación e os parámetros da recta de regresión.
-Valerse da recta de regresión para efectuar estimacións coñecendo as limitacións coas
que estas se realizan.
Temporalización:31-32-33 semana
Contidos
Relación funcional e
relación estatística
Dúas variables
relacionadas
estatisticamente

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as distribucións
bidimensionais,
identificar as súas
variables, representalas
e valorar a correlación
de forma aproximada.

1.1. Identifica unha distribución
bidimensional nunha
situación dada mediante
enunciado, sinala as
variables e estima o signo e,
a grandes trazos, o valor da
correlación.

- Nube de puntos
- Correlación.

1.2. Dada unha táboa de valores,
representa a nube de puntos
correspondente, traza de
forma aproximada a recta de
regresión e estima o valor da
correlación.

- Recta de regresión.
O valor da correlación
A recta de regresión para
facer previsións
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- Condicións para poder
facer estimacións.
- Fiabilidade.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Descritor

Desempeño

Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos
escritos e orais.

Comunica resultados e conclusións
de estudos estatísticos utilizando
correctamente normas lingüísticas,
ortográficas e gramaticais.
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Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a
comprensión da realidade
circundante en distintos ámbitos
(biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico,
xeográfico...).

Razoa a fiabilidade e a relación de
variables en estudos bidimensionais
e mostra os seus razoamentos con
evidencias.

Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para
solucionar problemas,
comprender o que acontece
arredor nosa e responder
preguntas.

Manexa coñecementos de aparatos
e relaciónaos co estudo estatístico e
as súas variables.

Seleccionar o uso das distintas
fontes segundo a súa fiabilidade.

Aplica os criterios de fiabilidade de
estimacións para xulgar a
fiabilidade de informacións
transmitidas nas redes sociais e
Internet.

Aprender a aprender

Xestionar os recursos e as
motivacións persoais a favor da
aprendizaxe.

Fai conexións entre os contidos
estudados e diversas situacións da
vida cotiá.

Competencias sociais e
cívicas

Evidenciar a preocupación polos
máis desfavorecidos e o respecto
aos distintos ritmos e
potencialidades.

Expresa preocupación por
situacións de exclusión social.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Dirimir a necesidade de axuda
en función da dificultade da
tarefa.

Pide axuda cando a necesita.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

Apóiase en símbolos, imaxes,
debuxos e cor nas súas
presentacións.

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

11.-COMBINATORIA
Obxectivos
Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas (como o diagrama en
árbore), así como os modelos de agrupamento clásicos (variacións, permutacións,
combinacións) e utilizalos para resolver problemas.
Descrición da unidade
Nesta unidade estúdase a combinatoria, que se ocupa de contar agrupacións realizadas
con diferentes criterios. Este tipo de problemas de conteo, pola súa propia natureza,
interesaron aos seres humanos desde os tempos máis remotos.
Con esta unidade perséguese que os estudantes se vallan de certas técnicas ou métodos
eficaces para formar e contar agrupacións en situacións diversas, e coñezan os modelos
clásicos de agrupamento (variacións, permutacións e combinacións) e os manexen e
apliquen con soltura na resolución de problemas.
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Para conseguir este obxectivo, iníciase a unidade presentando dúas estratexias de
pensamento útiles e eficaces para formar agrupacións, describir posibilidades nun
problema de reconto e, sobre todo, para razoar cantas hai: a estratexia do produto e o
diagrama en árbore. Chamámoslles estratexias de pensamento porque son técnicas ou
métodos que axudan a pensar con eficacia sobre un gran número de problemas deste
tipo.
Cremos que non hai un método mellor que outro e deben ser os propios alumnos e
alumnas, ante un problema concreto, os que elixan a forma de pensamento que mellor
lles axude a resolvelo.
Agora ben, no desenvolvemento da unidade formulamos que é moi conveniente que os
estudantes se enfronten cunha boa colección de problemas utilizando exclusivamente as
estratexias de pensamento e o sentido común, antes de mostrarlles os distintos modelos
clásicos de agrupacións.
A información contida nas marxes, xunto a cada modelo (variacións con repetición,
variacións ordinarias, permutacións e combinacións), debe ser o resumo ao que os
alumnos e as alumnas chegarán despois de reflexionar sobre o que teñen en común os
problemas similares e razoar sobre a fórmula que permite calcular o seu número.
A maior dificultade preséntasenos cando queremos contar aqueles casos nos que non
inflúe a orde. É necesario xustificar en casos concretos e paso a paso o porqué da
técnica utilizada: contar como se influíse a orde e dividir polo número de veces que se
contou cada agrupación.
Desta forma chegarán a comprender a razón de contar as combinacións Cm, n como o
cociente entre as variacións Vm, n e as permutacións Pn.

Coñecementos mínimos
-Estratexia do produto.
-Diagrama en árbore.
-Variacións con repetición.
-Variacións ordinarias.
-Permutacións.
-Combinacións.
-Resolución de problemas combinatorios que non se axustan a modelos clásicos
mediante diagrama en árbore ou outro método.
-Resolución de problemas combinatorios que se axustan aos modelos clásicos.

Complementos importantes
-Xustificación das fórmulas que permiten calcular o número de agrupacións nos
modelos clásicos (variacións con repetición, variacións ordinarias, permutacións e
combinacións).
-Resolución de problemas nos que sexa necesario sumar ou multiplicar varios modelos
combinatorios.
-Números combinatorios. Propiedades.

Temporalización: 34-35 semana
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Contidos
A combinatoria
- Situacións de
combinatoria.
- Estratexias para enfocar e
resolver problemas de
combinatoria.
- Xeneralización para obter
o número total de
posibilidades nas
situacións de
combinatoria.
O diagrama en árbore
- Diagramas en árbore para
calcular as posibilidades
combinatorias de
diferentes situacións
problemáticas.
Variacións con e sen
repetición
- Variacións con repetición.
Identificación e fórmula.
- Variacións ordinarias.
Identificación e fórmula.

IES Virxe do Mar

Criterios
de avaliación
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Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer os
agrupamentos
combinatorios clásicos
(variacións,
permutacións,
combinacións) e as
fórmulas para calcular
o seu número, e
aplicalos á resolución
de problemas
combinatorios.

1.1. Resolve problemas de
variacións (con ou sen
repetición).

2. Utilizar estratexias de
reconto non
necesariamente
relacionadas cos
agrupamentos clásicos.

2.1. Resolve problemas nos que
convén utilizar un diagrama
en árbore.

1.2. Resolve problemas de
permutacións.
1.3. Resolve problemas de
combinacións.
1.4. Resolve problemas de
combinatoria nos que,
ademais de aplicar unha
fórmula, debe realizar algún
razoamento adicional.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

2.2. Resolve problemas nos que
convén utilizar a estratexia
do produto.
2.3. Resolve outros tipos de
problemas de combinatoria.

Permutacións
- Permutacións ordinarias
como variacións de n
elementos tomados de n
en n.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

Combinacións
- Identificación de
situacións problemáticas
que poden resolverse por
medio de combinacións.
Fórmula.
- Números combinatorios.
Propiedades.
Resolución de problemas
combinatorios
- Resolución de problemas
combinatorios por
calquera dos métodos
descritos ou outros
propios do estudante.

178

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Descritor

Desempeño

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Extrae os datos necesarios dos
problemas de combinatoria
formulados nesta unidade.

Comunicación lingüística

Compoñer distintos tipos de
textos creativamente e con
sentido literario.

Describe o interese do ser humano
por estudar as combinacións de
forma creativa e orixinal.

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Organizar información
utilizando procedementos
matemáticos.

Organiza a información para
formular e resolver problemas de
combinatoria.

Competencia dixital

Manexar ferramentas dixitais
para a construción de
coñecemento.

Utiliza follas de cálculo para
resolver problemas de
combinatoria.

Aprender a aprender

Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento creativo,
crítico, emocional,
independente...

Imaxina e crea a partir do
aprendido.

Competencias sociais e
cívicas

Desenvolver capacidade de
diálogo cos demais en situacións
de convivencia e traballo para a
resolución de conflitos.

Media en conflitos que aparecen
entre os compañeiros e as
compañeiras no traballo en grupo.

Ser constante no traballo
superando as dificultades.

Identifica os seus erros e busca a
forma de superalos.

Contaxiar entusiasmo pola tarefa
e confianza nas posibilidades de
alcanzar obxectivos.

Anima as súas compañeiras e
compañeiros na realización de
diferentes tarefas.

Valorar a interculturalidade
como unha fonte de riqueza
persoal e cultural.

Reinterpreta obras significativas
distinguindo os seus trazos
singulares.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

12-CÁLCULO DE PROBABILIDADE
Obxectivos
Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades.
Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e
táboas de dobre entrada.
Descrición da unidade
Con esta unidade amplíase o estudo sistemático do azar e a probabilidade que os
estudantes viron en diferentes cursos da ESO. O alumnado desta idade ten madureza
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dabondo para saber se unha experiencia é aleatoria ou non, se é regular ou irregular e
para valorar a probabilidade dun suceso elemental.
Se cadra, non obstante, persisten algúns erros preconceptuais, como crer que os
resultados obtidos nun experimento aleatorio inflúen no seguinte. É difícil asimilar que,
aínda dispoñendo dun bo número de resultados previos, non poidamos predicir o
resultado da experiencia seguinte.
As definicións dos conceptos básicos: sucesos elementais, tipos de sucesos, relacións e
operacións entre eles, acompáñanse de exemplos resoltos e propostos que axudan a
unha mellor comprensión destes. Estes conceptos permítennos unha primeira
aproximación á teoría de conxuntos e ás leis da lóxica, pero sen esquecer que o que se
pretende é que os alumnos e as alumnas os manexen con eficacia conceptual sen caer na
formalización e a nomenclatura excesivas.
Coas propiedades da probabilidade e a lei de Laplace para sucesos equiprobables
complétase o estudo das cuestións teóricas, a terminoloxía e as propiedades do azar.
O cálculo de probabilidades, obxecto fundamental da unidade, comeza cunha revisión e
afondamento da lei de Laplace. O reconto de casos convén facelo de xeito directo, por
medio dalgunha técnica.
O tratamento que lles damos ás experiencias compostas consiste en descompoñelas en
experiencias simples sobre as que consideramos se un resultado inflúe ou non no
seguinte.

Coñecementos mínimos
-Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis.
-Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e
irregulares.
-Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números.
-Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos
equiprobables e outros que non o son.
-Aplicación eficaz da lei de Laplace.
-Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria.
-Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos.
-Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes.
-Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama
en árbore.

Complementos importantes
-Coñecemento e aplicación das relacións entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos
contrarios.
-Realización de operacións con sucesos.
-Recoñecemento da compatibilidade ou incompatibilidade de dous sucesos.
-Cálculo de probabilidades en experiencias compostas máis complexas.

Temporalización 36-37-38 semana
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Contidos
Sucesos aleatorios
- Relacións e operacións
con sucesos.
Probabilidades
- Probabilidade dun suceso.
- Propiedades das
probabilidades.
Experiencias aleatorias
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Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as
características básicas
dos sucesos e das
regras para asignar
probabilidades.

1.1. Aplica as propiedades dos
sucesos e das probabilidades.

2. Resolver problemas de
probabilidade
composta, utilizando o
diagrama en árbore
cando conveña.

2.1. Calcula probabilidades en
experiencias independentes.

- Experiencias irregulares.
- Lei de Laplace.

CC
CCL,
CMCT,
CD

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
CSIEE

2.4. Resolve outros problemas de
probabilidade.

Experiencias compostas

- Composición de
experiencias
independentes. Cálculo de
probabilidades.

2.2. Calcula probabilidades en
experiencias dependentes.
2.3. Interpreta táboas de
continxencia e utilízaas para
calcular probabilidades.

- Experiencias regulares.

- Extraccións con e sen
reposición.

Noia – A Coruña

3. Aplicar a combinatoria
ao cálculo de
probabilidades.

3.1. Aplica a combinatoria para
resolver problemas de
probabilidades sinxelos.
3.2. Aplica a combinatoria para
resolver problemas de
probabilidade máis
complexos.

- Composición de
experiencias dependentes.
Cálculo de
probabilidades.
- Aplicación da
combinatoria ao cálculo
de probabilidades.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

Táboas de continxencia

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Descritor

Desempeño

Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...

Participa, escoita e achega
respectuosamente as súas opinións
en debates que se xeren sobre
probabilidades de sucesos.

Resolver problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

Aplica a estratexia do diagrama de
árbore cando é necesaria e
selecciona outras estratexias
dependendo das características do
problema.

Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Argumenta de forma lóxica a
imposibilidade de predicir sucesos
independentes.
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Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais
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Seleccionar o uso das distintas
fontes segundo a súa fiabilidade.

Utiliza cálculos probabilísticos
como elemento para seleccionar
fontes de información.

Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento creativo,
crítico, emocional,
interdependente...

Desenvolve cálculos de
probabilidade relacionados co
deporte, a arte, a cultura...

Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.

Identifica estratexias que lle
posibilitan a comprensión e a
resolución de problemas de
probabilidade.

Aprender a comportarse desde o
coñecemento dos distintos
valores.

Diríxese ás súas compañeiras e
compañeiros cunha linguaxe
respectuosa.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar ou promover accións
novas.

Ante demandas do contorno, toma a
iniciativa e decide.

Asumir riscos no
desenvolvemento de tarefas e
proxectos.

Actúa con autonomía mesmo en
situacións complicadas.

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

Elabora traballos sobre a materia
con coidado e sentido estético.
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10.-MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSIN. APLICADAS 4º
ESO
10.1ap-.OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS
ENSINANZAS APLICADAS DE 4º ESO
A área de Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Aplicadas de 4.º ESO contribuirá a
desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:
























Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e
indicar o proceso seguido en cada caso.
Facer predicións utilizando padróns, regularidades e leis matemáticas en contextos
matemáticos.
Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de afondar neles.
Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións.
Aplicar as matemáticas á vida cotiá.
Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais.
Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas.
Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de
orientación cara ao futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.
Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para
facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc.
Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con
autonomía e sentido crítico.
Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas
da vida cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade destas.
Utilizar as magnitudes e as unidades de medida adecuadas en cada situación ao
enfrontarse a un problema matemático.
Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións problemáticas e aplicar
procedementos específicos para resolvelas.
Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á
linguaxe alxébrica.
Manexar razoadamente polinomios e fraccións alxébricas.
Utilizar ecuacións e sistemas para resolver problemas en contextos da vida real.
Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de
funcións e interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas...
Coñecer os conceptos básicos sobre semellanza, teorema de Pitágoras, áreas de
figuras planas e áreas e volumes de corpos xeométricos, e aplicalos á resolución de
problemas.
Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situacións extraídas de contextos
comunicativos da realidade sobre o manexo do azar e a estatística.
Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos de diferentes medios de
comunicación.
Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións
unidimensionais.
Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas e valorar a correlación.
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Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a
Lei de Laplace, táboas de dobre entrada, diagramas de árbore..
..

10.2 ap.CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS
ENSINANZAS APLICADAS DE 4º DE ESO Á CONSECUCIÓN DAS
COMPETENCIAS
Análogas ás das matemáticas académicas

10.3ap.CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN SEMANAL, CRITERIOS DE
AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR CADA UNIDADE.
RELACIÓN ENTRE ELES E AS COMPETENCIAS CLAVE, E DESCRITORES
E DESEMPEÑOS DESTAS POR CADA UNIDADE. OXECTIVOS E
COÑECEMENTOS MÍNIMOS POR UNIDADE
Ó igual que nas Matemáticas Académicas o currículo desta materia dividese nos
mesmos cinco bloques, tendo o primeiro bloque: Procesos métodos e actitudes en
matemáticas os mesmos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
avaliables. Desenvolvese e avaliase ó longo de todo o curso e en todas as unidades
BLOQUE 1: Números e álxebra
1.NÚMEROS ENTEIROS E RACIONAIS
Obxectivos
Manexar con destreza as operacións con números naturais, enteiros efraccionarios.
Resolver problemas aritméticos con números enteiros e fraccionarios
Descrición da unidade
O carácter orientador que debe ter a ESO leva consigo a necesidade de facilitar que,
neste último curso, os alumnos e as alumnas poidan coñecer como son as matemáticas
que se van atopar posteriormente, tanto no ámbito académico, onde esta materia pode
non ser esencial, como no mundo profesional ou laboral. Por iso cremos que, nesta
opción orientada ás ensinanzas aplicadas, debe prevalecer o papel instrumental, cultural
e de razoamento.
O obxectivo desta unidade é repasar, aclarar, reforzar e dar sentido práctico ao
coñecemento sobre os números naturais, enteiros e racionais. Así, ao longo de toda ela,
xunto ao repaso de coñecementos teóricos, toma especial relevancia a presenza de
modelos de problemas resoltos con significado no contorno dos alumnos e as alumnas.
Os números naturais son os que mellor dominan, pero non é estraño atopar estudantes
que non adquiriron destreza dabondo nas operacións con enteiros. Os aspectos básicos
nos que hai que insistir son: a orde en Z, o cálculo mental e as regras de operativa, uso
de parénteses e xerarquía das operacións.
Os números fraccionarios, o seu significado e a súa utilidade para medir é algo xa
aprendido en cursos anteriores. É na súa operatoria onde adoitan aparecer diferenzas.
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Insistirase niso. A tecla de fracción na calculadora pode ser un bo recurso, non só para
substituír o cálculo manual de expresións complicadas, senón para entender a
simplificación e a equivalencia entre fracción e número decimal.
O significado das potencias de expoñente negativo merece unha atención especial, dado
o pouco intuitivo do concepto, antes de empezar a utilizar a tecla xy da calculadora para
obter calquera potencia. É desexable que os alumnos e as alumnas cheguen a operar e
simplificar expresións con potencias aplicando as propiedades destas.
Lembramos unha vez máis a importancia de motivar e convencer os estudantes do uso
racional da calculadora, sabendo cando convén recorrer a ela e o absurdo da súa
dependencia para facer cálculos que se poden obter mentalmente sen máis que saber o
seu significado; por exemplo:

81, (3 7) 2, 3

1
2

Coñecementos mínimos
Operar con soltura con números positivos e negativos en operacións combinadas.
Manexo das fraccións: uso e operacións.
Coñecemento e aplicación da xerarquía das operacións e o uso da parénteses.
Operar e simplificar con potencias de expoñente enteiro.
Utilización adecuada, oportuna e eficaz da calculadora.
Resolución de problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios.

Complementos importantes
Coñecemento dos conxuntos N, Z e Q, e as súas relacións.
Representación dos números enteiros e racionais na recta real.
Valor absoluto dun número: distancia ao cero.
Reflexión sobre a «redución a común denominador» para comparar, sumar ou restar
fraccións.
Indagar sobre o funcionamento da tecla a b/c da calculadora.
Temporalización:1ª-2ª 3ªsemana
Contidos
Números naturais e
enteiros
- Operacións. Regras.
- Manexo destro nas
operacións con números
enteiros.

Criterios
de avaliación
1. Operar con destreza con
números positivos e
negativos en operacións
combinadas.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Realiza operacións
combinadas con números
enteiros.
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- Valor absoluto.
Números racionais
- Representación na recta.
- Operacións con fraccións.
- Simplificación.
- Equivalencia.
Comparación.
- Suma. Produto. Cociente.
- A fracción como
operador.
Potenciación
- Potencias de expoñente
enteiro. Operacións.
Propiedades.
- Relación entre as
potencias e as raíces.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas
aritméticos.
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2. Manexar fraccións: uso
e operacións. Coñecer e
aplicar a xerarquía das
operacións e o uso das
parénteses.

2.1. Realiza operacións con
fraccións.

3. Operar e simplificar con
potencias de expoñente
enteiro.

3.1. Realiza operacións e
simplificacións con
potencias de expoñente
enteiro.

4. Resolver problemas
numéricos con números
enteiros e fraccionarios.

4.1. Resolve problemas nos que
deba utilizar números
enteiros e fraccionarios.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

4. Resolver problemas de
combinatoria sinxelos
(que non requiren
coñecer as fórmulas das
agrupacións
combinatorias clásicas).

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Descritor

Desempeño

Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...

Escoita os compañeiros e as
compañeiras no momento de postas
en común xerais e nos traballos en
grupo.

Comprender o sentido de
textos orais e escritos.

Interpreta con precisión os datos dos
problemas con números enteiros e
fraccionarios.

Manexar a linguaxe
matemática con precisión en
diversos contextos.

Utiliza a linguaxe matemática para
describir operacións con fraccións,
números enteiros e potencias.

Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos:
operacións, magnitudes,
porcentaxes, proporcións,
formas xeométricas, criterios
de medición e codificación
numérica, etc.

Manexa de forma eficaz as
operacións con números enteiros e
fraccións, respectando a xerarquía
destas.

Manexar ferramentas dixitais
para a construción de
coñecemento.

Utiliza a calculadora, aproveitando
todas as funcións desta.

Aplicar criterios éticos no uso
das tecnoloxías.

Fai uso responsable das tecnoloxías
nesta unidade didáctica.
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Aprender a aprender

Xestionar os recursos e as
motivacións persoais en favor
da aprendizaxe.

Recoñece as súas fortalezas e
limitacións en canto aos
coñecementos de cursos anteriores
necesarios para operar con números
enteiros e fraccionarios.

Competencias sociais e
cívicas

Aplicar dereitos e deberes da
convivencia cidadá no
contexto da escola.

Utiliza a calculadora e o resto de
material propio, da clase e o dos
compañeiros e compañeiras con
respecto e coidado.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar ou promover accións
novas.

Mostra iniciativa ao organizar o seu
traballo e propoñerse accións para
alcanzar os obxectivos.

Xestionar o traballo do grupo
coordinando tarefas e tempos.

Coordínase cos membros do seu
grupo de forma respectuosa e
planifica adecuadamente os tempos
para rematar as tarefas.

Valorar a interculturalidade
como unha fonte de riqueza
persoal e cultural.

Identifica e valora as achegas das
diversas culturas ao coñecemento e
ao estudo dos números.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

2.NÚMEROS DECIMAIS
Obxectivos
Manexar con destreza os números decimais, as súas relacións coas fraccións, as súas
aproximacións e os erros cometidos nelas.
Coñecer a notación científica e efectuar operacións con axuda da calculadora.Descrición
da unidade
Descricción
A importancia desta unidade é evidente: os números decimais utilizámolos cotiamente,
tanto no noso sistema monetario coma en calquera outro de medida. Aínda que os
estudantes os coñecen e os manexan con soltura, cómpre reflexionar e afondar sobre
eles para chegar a conseguir que relacionen os números decimais coas fraccións, que
manexen con soltura a aproximación e o control do erro cometido, así como a notación
científica, manualmente e coa calculadora.
Ao comezo da unidade faise un superficial repaso das vantaxes do noso sistema de
numeración decimal: facilidade de expresión, lectura e comparación de números, a
utilización do redondeo como a aproximación que máis se achega ao número ata certa
orde, e mostra con claridade a magnitude do erro cometido.
Se consideramos toda fracción como unha división indicada, ao efectuala xorden os
distintos tipos de decimais exactos ou periódicos.
O paso de decimal periódico a fracción non é fácil e por iso está exposto coas
indicacións suficientes para que se comprenda e xustifique. Aplicándoo nun bo número
de casos, os estudantes chegarán a utilizalo de forma case automática e sen que pareza
unha receita misteriosa. Non obstante, o obxectivo fundamental é que saiban que todo
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decimal periódico pode expresarse como fracción e que existen outros decimais non
periódicos que non poden poñerse en forma fraccionaria.
O dominio das aproximacións decimais é outro aspecto fundamental. A presenza e a
utilización dos decimais ilimitados, periódicos ou non, e de números enteiros con
moitas cifras, lévanos a aprender cantas cifras convén tomar para expresar,
razoablemente e con eficacia, certa cantidade.
Esta idea enlaza co uso da notación científica, coa que os estudantes se atoparían xa na
calculadora. É necesario insistir na súa interpretación, xa que, na maioría dos modelos,
non aparece a base 10 e, por iso, os alumnos e as alumnas tenden a confundir o
resultado
coa potencia 325 en lugar de 3 · 1025. A tecla EXP é un bo recurso
para esta aprendizaxe. Secuencias como 8.25 EXP 7 /
; 10 EXP 7
108 ;
532.9 EXP 12
5.32914 ou otras similares son un bo elemento de reflexión para
entender la notación científica.
O produto, cociente e potencias de números en notación científica son sinxelos. En
canto á suma ou a resta, hai que ter en conta que só ten sentido facela cando a
magnitude dos números é moi próxima, xa que, noutro caso, o resultado é practicamente
igual á orde do maior.
Coñecementos mínimos
Manexo destro dos números decimais, cálculo mental e manual, comparación, potencias
de base 10. Operatoria.
Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción.
Expresión aproximada dun número. Cota de erro.
Notación científica: lectura, escritura, interpretación e comparación de números en
notación científica, manualmente e con calculadora (tecla EXP ).

Complementos importantes
Técnica para pasar a fracción un número decimal periódico.
Números racionais e irracionais: algúns irracionais importantes.
Erro absoluto e erro relativo. Cotas.
Operacións con números en notación científica con calculadora e manualmente.
Temporalización. 4ª-5º semana
Contidos
Expresión decimal dos
números
- Vantaxes: escritura,

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Manexar con destreza a
expresión dos números
decimais e coñecer as

1.1. Domina a expresión decimal
dun número ou dunha
cantidade.

CCL,
CMCT,
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lectura, comparación
Números decimais e
fraccións. Relación
- Paso de fracción a
decimal.
- Paso de decimal exacto a
fracción.
- Paso de decimal periódico
a fracción.
- Periódico puro.
- Periódico mixto.
Números aproximados
- Erro absoluto. Cota.
- Erro relativo. Cota.
Redondeo de números
- Asignación dun número
de cifras acorde coa
precisión dos cálculos e
co que estea a expresar.
- Cálculo dunha cota do
erro absoluto e do erro
relativo cometidos.
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a outros sistemas de
numeración.
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1.2. Coñece e diferencia os
distintos tipos de números
decimais, así como as
situacións que os orixinan.

CAA,
CSC

2. Relacionar os números
fraccionarios coa súa
expresión decimal.

2.1. Acha un número fraccionario
equivalente a un decimal
exacto ou periódico.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE

3. Facer aproximacións
adecuadas a cada
situación e coñecer e
controlar os erros
cometidos.

3.1. Aproxima cantidades á orde
de unidades adecuada e
calcula ou acouta os erros
absoluto e relativo en cada
caso.

CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

4. Coñecer a notación
científica e efectuar
operacións
manualmente e con
axuda da calculadora.

4.1. Interpreta e escribe números
en notación científica e
opera con eles.

A notación científica
- Lectura e escritura de
números en notación
científica.
- Relación entre erro
relativo e o número de
cifras significativas
utilizadas.
- Manexo da calculadora
para a notación científica.

4.2. Usa a calculadora para anotar
e operar con cantidades
dadas en notación científica,
e relaciona os erros coas
cifras significativas
utilizadas.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Descritor

Desempeño

Manexar elementos de
comunicación non verbal ou en
diferentes rexistros nas diversas
situacións comunicativas.

Manexa elementos sinxelos de
comunicación non verbal ao
expresar as súas ideas e dialogar
(movementos, xestos).

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Interpreta e obtén os datos
necesarios dos enunciados dos
problemas.

Recoñecer a importancia da
ciencia na nosa vida cotiá.

Identifica e valora a importancia
do sistema de numeración decimal
na nosa vida cotiá.

189

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos: operacións,
magnitudes, porcentaxes,
proporcións, formas xeométricas,
criterios de medición e
codificación numérica, etc.

Aplica con soltura os criterios da
xerarquía de operacións ao
cálculo con números decimais.

Empregar distintas fontes para a
busca de información.

Expresa por que tomou a
información dunha determinada
fonte.

Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida diaria.

Utiliza a calculadora con
precisión e no momento
adecuado.

Aprender a aprender

Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión rigorosa
dos contidos.

Identifica e aplica os pasos para
resolver problemas.

Competencias sociais e
cívicas

Desenvolver a capacidade de
diálogo cos demais en situacións
de convivencia e traballo para a
resolución de conflitos.

Asume posturas flexibles en
situacións de tensión ou conflito
de intereses no traballo en grupo.

Optimizar os recursos persoais
apoiándose nas fortalezas propias.

Elixe roles ou tarefas nas que se
recoñece hábil.

Priorizar a consecución de
obxectivos grupais sobre os
intereses persoais.

Respecta o tempo dos
compañeiros e compañeiras con
distinto ritmo de traballo nas
tarefas grupais.

Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da evolución
do pensamento científico.

Expresa recoñecemento por
descubrimentos matemáticos
transcendentes como o do número
0 ou a notación científica.

Competencia dixital

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

3.

NÚMEROS REAIS

Obxectivos
Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a
recta real.
Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos
na operatoria con radicais
Descrición da unidade
A pesar do seu nome, os números reais xogan un papel máis teórico que práctico, pois,
como vimos na unidade anterior, nas aplicacións dos números á realidade abonda con
utilizar unhas poucas cifras decimais. De maneira que, nesta unidade, nos ocuparemos,
fundamentalmente, de aspectos teóricos dos números.
Comézase atendendo á súa clasificación: enteiros, fraccionarios, irracionais... A
concepción dos irracionais como números que non poden expresarse como cociente de
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dous enteiros pode atinxir, para estes alumnos e alumnas, unha significación histórica e
anecdótica: os irracionais existen, a súa existencia supuxo un choque para os antigos
gregos e coñecemos algúns: , 2, 3 Xunto cos irracionais, enchen a recta, dando
lugar aos números reais.
O manexo dos intervalos (abertos, pechados, semiabertos) e das semirrectas, a súa
nomenclatura e significado, son destrezas que estes estudantes deben dominar, así como
o significado das raíces n-ésimas e a forma exponencial destas. E, sobre todo, a
utilización da calculadora para obter a expresión decimal de calquera raíz. Unha vez
máis insistiremos no importante que resulta saber cantas cifras decimais se deben
manexar en función do contexto no que se estea a traballar.
As propiedades dos radicais, ademais de ter interese teórico, serven para poder
manexalos eficientemente. Simplificar, operar, extraer fóra da raíz, racionalizar... son,
en definitiva, manipulacións cuxo obxectivo é manter o resultado final da forma máis
elegante e cómoda de expresar («matematicamente correcta»). Non obstante, desde un
punto de vista práctico, e coa axuda da calculadora, pódense obter as expresións
decimais dos radicais e operar, sinxelamente, con eles.
Con isto queremos dicir que, para aqueles alumnos e alumnas que non han de seguir
estudando matemáticas, podería ser moi razoable prescindir de todo o correspondente á
manipulación de radicais, e animalos a que simplifiquen o proceso, pasando deseguida
ás súas expresións decimais.
Coñecementos mínimos
Recoñecemento de números racionais e irracionais. Clasificación de números de todo
tipo escritos en calquera das súas expresións.
Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.
Manexo destro de intervalos e semirrectas. Utilización das nomenclaturas adecuadas.
Interpretación de radicais. Cálculo mental.
Utilización da forma exponencial dos radicais.
Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces.

Complementos importantes
Coñecemento das propiedades dos radicais e a súa utilización para operar con eles.
Racionalización de denominadores en casos sinxelos.
Comprensión da irracionalidade de y .
Temporalización:6ª-7ª-8ªsemana
Contidos
Números non racionais
- Expresión decimal.

Criterios
de avaliación
1. Coñecer os números
reais, os distintos

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Clasifica números de
distintos tipos.

CC
CCL,
CMCT,
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- Recoñecemento dalgúns
irracionais
2, , ,
.
Os números reais
- A recta real.
- Representación exacta ou
aproximada de números
de distintos tipos sobre R.
Intervalos e semirrectas
- Nomenclatura.
- Expresión de intervalos ou
semirrectas coa notación
adecuada.
Raíz n-ésima dun número
- Propiedades.
- Notación exponencial.
- Utilización da calculadora
para obter potencias e
raíces calquera.
Radicais
- Propiedades dos radicais.
- Utilización das
propiedades con radicais.
Simplificación.
Racionalización de
denominadores.
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e os intervalos sobre a
recta real.
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1.2. Utiliza a calculadora para o
cálculo numérico con raíces.

2. Utilizar distintos
recursos para
representar números
reais sobre a recta
numérica.

2.1. Representa números reais
apoiándose no teorema de
Tales e no teorema de
Pitágoras.

3. Coñecer e manexar a
nomenclatura que
permite definir
intervalos sobre a recta
numérica.

3.1. Define intervalos e
semirrectas na recta real.

4. Coñecer o concepto de
raíz dun número.

4.1. Traduce raíces á forma
exponencial e viceversa.

2.2. Representa números reais coa
aproximación desexada.

4.2. Calcula raíces manualmente e
coa calculadora.
5. Coñecer as propiedades
das raíces e aplicalas na
operatoria con radicais.

5.1. Interpreta e simplifica
radicais.
5.2. Opera con radicais.
5.3. Racionaliza denominadores.

CD,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC
CCL,
CMCT,
CAA
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia
Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Descritor

Desempeño

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Deduce os datos implícitos do texto
dos problemas.

Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Utiliza adecuadamente a linguaxe
matemática para describir as
características dos números
racionais e irracionais.

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.

Explica razoadamente a
clasificación dos números.

Manexar ferramentas dixitais
para a construción do
coñecemento.

Utiliza a calculadora, aproveitando
todas as funcións desta.

Aplicar criterios éticos no uso
das tecnoloxías.

Fai uso responsable das tecnoloxías
nesta unidade didáctica.
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Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

IES Virxe do Mar

Identificar potencialidades
persoais como aprendiz: estilos
de aprendizaxe, intelixencias
múltiples e funcións executivas.

Recoñece as súas fortalezas e
limitacións en canto aos
coñecementos de cursos anteriores
necesarios para avanzar no estudo
dos números.

Aplicar dereitos e deberes da
convivencia cidadá no contexto
da escola.

Utiliza a calculadora e o resto de
material propio, da clase e o dos
compañeiros e as compañeiras con
respecto e coidado.

Xestionar o traballo do grupo
coordinando tarefas e tempos.

Coordínase cos membros do seu
grupo de forma respectuosa e
planificando adecuadamente os
tempos para rematar as tarefas.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar ou promover accións
novas.

Mostra iniciativa ao organizar o seu
traballo e propoñerse accións para
alcanzar os obxectivos.

Valorar a interculturalidade
como unha fonte de riqueza
persoal e cultural.

Identifica e valora as achegas das
diversas culturas ao coñecemento e
o estudo dos números.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais
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4.
PROBLEMAS ARITMÉTICOS
Obxectivos
Aplicar procedementos específicos para a resolución de problemas relacionados coa
proporcionalidade e as porcentaxes.
Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións de mesturas, reparticións,
desprazamentos de móbiles, enchedura e baleirado...
Descrición da unidade
Nesta unidade revísanse algúns conceptos relacionados coa proporcionalidade e
afóndase nos procesos para a súa aplicación á resolución de certos problemas
aritméticos cos que se atoparán os alumnos e as alumnas na análise e interpretación da
realidade cotiá: orzamentos, investimentos, compras a prazos, rebaixas, reparticións,
estimación de beneficios, previsión de tempos en viaxes, etc. Estamos falando de
matemáticas prácticas para a vida.
En cada unha das epígrafes que estruturan a unidade, seleccionouse unha serie de
problemas tipo que serven para activar os conceptos e os procedementos que dan
contido ao tema.
O obxectivo é que os estudantes, a través dos exemplos, tomen conciencia dos
devanditos contidos e os incorporen de forma significativa, xeneralizándoos e sendo
capaces de transferilos para a súa aplicación noutras situacións e contextos.
No plano conceptual revísanse:
As relacións de proporcionalidade directa e inversa.
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A idea de porcentaxe: como fracción, como número decimal e como proporción.
O xuro bancario, simple e composto.
No plano dos procedementos insístese e afóndase en:
O método de redución á unidade para a resolución de situacións de proporcionalidade.
A regra de tres simple (directa e inversa) e composta.
O cálculo con porcentaxes (cálculo da parte, do total ou da porcentaxe, aumentos e
diminucións porcentuais, etc.).
O prezo do diñeiro en situacións de depósitos e préstamos (xuro simple e xuro
composto).
Os procesos que facilitan a resolución de problemas relativos a mesturas e reparticións
proporcionais.
Os procedementos para a resolución de problemas relativos a velocidades e tempos
(encontros, persecucións e alcances, etc.).
Gran parte destes contidos presentouse xa en cursos anteriores e pesa neles tanto o
conceptual coma o procedemental. O afondamento dependerá do grao de dificultade con
que se aborden: complexidade do enunciado, tipo de números manexados nos datos,
interpretación das solucións, expresión e presentación dos procesos, etc.
Coñecementos mínimos
A maioría dos contidos son de repaso e teñen aplicación na realidade cotiá. Polo tanto,
practicamente toda a unidade se considera necesaria para a totalidade das alumnas e os
alumnos.
Complementos importantes
Problemas de proporcionalidade composta.
Problemas de reparticións inversamente proporcionais.
Problemas de xuro bancario (manexando diferentes unidades de tempo, xuro composto,
compras e amortizacións a prazos, etc.).
Outros problemas aritméticos (mesturas, velocidades e tempos, enchedura e
baleirado,...).
Temporalización: 9ª-10ª-11ª semana
Contidos
Magnitudes directa e
inversamente
proporcionais
- Método de redución á
unidade.
- Regra de tres.
- Proporcionalidade

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Aplicar procedementos
específicos para a
resolución de
problemas relacionados
coa proporcionalidade.

1.1. Resolve problemas de
proporcionalidade simple,
directa e inversa,
mentalmente, por redución á
unidade e manualmente,
utilizando a regra de tres.
1.2. Resolve problemas de
proporcionalidade composta.
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composta.
- Resolución de problemas
de proporcionalidade
simple e composta.
Reparticións directa e
inversamente
proporcionais
Porcentaxes
- Cálculo de porcentaxes.
- Asociación dunha
porcentaxe a unha
fracción ou a un número
decimal.
- Resolución de problemas
de porcentaxes.
- Cálculo do total, da
parte e do tanto por
cento.
- Aumentos e
diminucións
porcentuais.
Xuro bancario
- O xuro simple como un
caso de proporcionalidade
composta. Fórmula.
- Xuro composto.
Outros problemas
aritméticos
- Mesturas, móbiles,
encheduras e baleirado.
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2. Coñecer e aplicar
procedementos para a
resolución de situacións
de reparticións
proporcionais.

2.1. Resolve problemas de
reparticións directa e
inversamente proporcionais.

3. Aplicar procedementos
específicos para
resolver problemas de
porcentaxes.

3.1. Calcula porcentaxes (cálculo
da parte dado o total, cálculo
do total dada a parte).
3.2. Resolve problemas de
porcentaxes: cálculo do total,
da parte ou do tanto por
cento.
3.3. Resolve problemas de
aumentos e diminucións
porcentuais.

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

3.4. Resolve problemas con
porcentaxes encadeadas.
4. Comprender e manexar
situacións relacionadas
co diñeiro (xuro
bancario).

4.1. Resolve problemas de xuro
simple.

5. Dispoñer de recursos
para analizar e manexar
situacións de mesturas,
reparticións,
desprazamentos de
móbiles, encheduras e
baleirado...

5.1. Resolve problemas de
mesturas.

4.2. Resolve problemas sinxelos
de xuro composto.

5.2. Resolve problemas de
velocidades e tempos
(persecucións e encontros,
de enchedura e baleirado).

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSIEE

Descritor

Desempeño

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Le os textos e enunciados
comprendendo o que neles se
expresa.

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

Dá explicación da súa
interpretación dos problemas e os
mecanismos para resolvelos con
coherencia e linguaxe acertada.

Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos:
operacións, magnitudes,
porcentaxes, proporcións,
formas xeométricas, etc.

Manexa con soltura todas as
operacións necesarias para a
realización de problemas de
proporcionalidade.
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Resolver problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

Resolve problemas de
proporcionalidade seleccionando os
datos necesarios e utilizando a
estratexia máis adecuada.

Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida diaria.

Manexa con habilidade a
calculadora para o cálculo de
porcentaxes.

Aplicar criterios éticos no uso da
tecnoloxía.

Decide con criterios éticos a
utilización de tecnoloxías.

Aprender a aprender

Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

Identifica os diferentes pasos que
realizou para alcanzar os
obxectivos.

Competencias sociais e
cívicas

Aprender a comportarse desde o
coñecemento dos distintos
valores.

Respecta os ritmos de aprendizaxe
das súas compañeiras e
compañeiros.

Asumir as responsabilidades
encomendadas e dar conta delas.

Nas tarefas en grupo, cumpre os
roles establecidos.

Encontrar posibilidades no
contorno que outros non
aprecian.

Ten criterios propios de xuízo en
situacións de bloqueo persoal ou
grupal.

Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da
evolución do pensamento
científico.

Identifica e recoñece as achegas
matemáticas nos campos da
economía e a política, e nos
cambios sociais e culturais.

Competencia dixital

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

5.
EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS
Obxectivos
Diferenciar os distintos tipos de expresións alxébricas e operar con elas, especialmente
as relacionadas coa redución e a resolución de ecuacións.
Coñecer a regra de Ruffini e as súas aplicacións. Factorizar polinomios. Coñecer a regra
de Ruffini e as súas aplicacións. Factorizar polinomios
Descrición da unidade
Esta unidade é a primeira das tres que lle imos dedicar neste curso ao estudo da álxebra.
Unha boa parte dos contidos que se manexan xa son coñecidos de cursos anteriores.
Os dous primeiros apartados da unidade céntranse en lembrar os monomios e os
polinomios, a súa terminoloxía básica e as súas operacións. Todo iso é coñecido, agás a
división de polinomios, que esixirá un tratamento máis pausado e reiterado.
Como un caso particular de división, introdúcese a regra de Ruffini e, aínda que sen
nomealo, o teorema do resto, que servirá de base para o procedemento que permite
buscar as raíces dun polinomio.
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Lémbranse tamén os produtos notables e a extracción de factor común que, xunto coas
raíces dun polinomio, permitirán traballar na súa factorización. E todo iso aplicarase na
simplificación de expresións alxébricas.
Por último, dedícase un apartado á preparación para resolver ecuacións mediante a
realización de actividades nas que se propón simplificar expresións ou traducir á
linguaxe alxébrica un enunciado, tarefas fundamentais para as próximas unidades.
Destacamos o carácter fundamentalmente procedemental da unidade, na que predomina
a operativa. Isto supón que no proceso de aprendizaxe se debe primar a práctica
reiterada de exercicios que permitan adquirir axilidade e seguridade no cálculo
alxébrico.
Coñecementos mínimos
Monomios: terminoloxía básica.
Valor numérico dun monomio.
Operacións con monomios: suma, resta, produto e división de monomios.
Polinomios: terminoloxía básica.
Suma e resta de polinomios.
Produto dun polinomio por un monomio.
Produto de dous polinomios.
División de polinomios.
Extracción de factor común.
Identidades notables.

Complementos importantes
Na división de monomios, o tratamento do caso no que o grao do numerador é menor
que o do denominador.
Na división de polinomios, estudo da relación entre o dividendo, o divisor, o cociente e
o resto.
División de polinomios entre (x – a). Regra de Ruffini.
Raíces dun polinomio.
Factorización de polinomios.
Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas.
Temporalización: 12ª-13ª-14ª semana
Contidos
Monomios. Terminoloxía
- Valor numérico.
- Operacións con
monomios: produto,

Criterios
de avaliación
1. Coñecer e manexar os
monomios, a súa
terminoloxía e as súas
operacións.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Recoñece e nomea os
elementos dun monomio.
1.2. Opera con monomios.
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cociente, simplificación.
Polinomios
- Valor numérico dun
polinomio.
- Suma, resta,
multiplicación e división
de polinomios.
Regra de Ruffini para
dividir polinomios entre
monomios do tipo x – a
- Raíces dun polinomio.
Factorización de
polinomios
- Sacar factor común.
- Identidades notables.
- A división exacta como
instrumento para a
factorización (raíces do
polinomio).
Preparación para a
resolución de ecuacións e
sistemas
- Expresións de primeiro
grao.
- Expresións de segundo
grao.
- Expresións non
polinómicas.
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2. Coñecer e manexar os
polinomios, a súa
terminoloxía e as súas
operacións.

2.1. Suma, resta, multiplica e
divide polinomios.

3. Coñecer a regra de
Ruffini e as súas
aplicacións.

3.1. Divide polinomios aplicando
a regra de Ruffini.
3.2. Utiliza a regra de Ruffini
para calcular o valor
numérico dun polinomio
para un valor dado da
indeterminada.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

3.3. Obtén as raíces enteiras dun
polinomio.
4. Factorizar polinomios.

4.1. Factoriza polinomios
extraendo factor común e
apoiándose nas identidades
notables.
4.2. Factoriza polinomios
buscando previamente as
raíces.

5. Manexar con destreza as
expresións que se
requiren para formular e
resolver ecuacións ou
problemas que dean
lugar a elas.

CCL,
CMCT,
CD,
SEIP,
CCEC

5.1. Manexa con destreza
expresións de primeiro grao,
dadas alxebricamente ou
mediante un enunciado.
5.2. Manexa con destreza
expresións de segundo grao,
dadas alxebricamente ou
mediante un enunciado.
5.3. Manexa algúns tipos de
expresións non polinómicas
sinxelas, dadas
alxebricamente ou mediante
un enunciado.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Descritor

Desempeño

Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos
escritos e orais.

Interpreta e traduce a linguaxe
alxébrica os enunciados de
problemas.

Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...

Elabora as respostas a problemas e
actividades respectando as normas
gramaticais.

198

CCL,
CMCT

Seminario de Matemáticas

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas
Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
Conciencia e expresións
culturais
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Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos:
operacións, magnitudes,
porcentaxes, etc.

Resolve de forma eficaz as
operacións matemáticas necesarias
para as operacións con polinomios.

Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Reproduce, utilizando terminoloxía
matemática, os teoremas e as súas
aplicacións.

Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida diaria.

Manexa a calculadora na resolución
de operacións con polinomios.

Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión
rigorosa dos contidos.

Recoñece conexións entre as
operacións con fraccións alxébricas
e as fraccións numéricas.

Recoñecer a riqueza na
diversidade de opinións e ideas.

Acepta as achegas dos compañeiros
e compañeiras de forma positiva no
traballo cooperativo.

Ser constante no traballo
superando as dificultades.

É constante e paciente na
realización de operacións con
fraccións alxébricas complicadas.

Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da
evolución do pensamento
científico.

Valora positivamente o
coñecemento doutras culturas e as
súas achegas á álxebra.

6.
ECUACIÓNS
Obxectivos
Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas.
Descrición da unidade
Despois de revisar na unidade anterior o manexo dos polinomios, nesta, coa resolución
de ecuacións, atopamos unha importante aplicación de todo o que se estudou.
A simplificación de expresións alxébricas, así como a factorización, son ferramentas
fundamentais á hora de resolver ecuacións.
Comeza a unidade facendo unha reflexión sobre o que é unha ecuación e en que
consiste resolvela. Vese, no primeiro apartado, que hai ecuacións nas que resulta moi
sinxelo atopar algunha solución por tenteo, «a ollo». Porén, noutros casos non é así, e
xorde a necesidade de ter un método de resolución que sexa válido para calquera
ecuación das que nos vaiamos encontrar nun problema determinado.
Así, pasamos a lembrar como se resolvían as ecuacións de primeiro e segundo grao, e as
súas aplicacións para resolver problemas.
Nas últimas páxinas aténdese a outros tipos de ecuacións, pero que se poden resolver
coas ferramentas que xa se posúen. Así, atopámonos con ecuacións que se dan
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factorizadas; ou con radicais; ou co x no denominador. Pensamos que, para os alumnos
e as alumnas desta opción orientada ás Ensinanzas Aplicadas de 4.° de ESO, non resulta
especialmente relevante o nome que teñan estas ecuacións; máis ben concíbense como
un paso máis na resolución, aproveitando o que xa saben, pois, na maioría dos casos
propostos, a súa resolución acabará desembocando en ecuacións de primeiro ou segundo
grao.
Nas ecuacións co x no denominador só se tratarán casos moi sinxelos, tendo en conta o
nivel no que se traballaron as fraccións alxébricas.
Coñecementos mínimos
Concepto de ecuación e solución.
Resolución de ecuacións de primeiro grao.
Resolución de ecuacións de segundo grao.
Resolución doutros tipos de ecuacións en casos moi sinxelos (factorizadas, con radicais
e co x no denominador).
Aplicación das ecuacións á resolución de problemas.

Complementos importantes
Nas ecuacións de segundo grao, estudar máis a fondo o número de solucións segundo o
signo do discriminante.
Resolver ecuacións polinómicas nas que teñan que factorizar un polinomio para chegar
ás solucións.
Temporalización: 15ª-16ª-17ª-18 semana
Contidos
Ecuacións
- Ecuación e identidade.
- Solucións.
- Resolución por tenteo.
- Ecuación de primeiro
grao.
Ecuacións de primeiro
grao
- Técnicas de resolución.
- Simplificación,
transposición.
Eliminación de
denominadores.
- Aplicación á resolución de
problemas.
Ecuacións de segundo grao

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Diferenciar ecuación e
identidade. Recoñecer
as solucións dunha
ecuación.

1.1. Diferencia unha ecuación
dunha identidade e recoñece
se un valor é solución dunha
ecuación.
1.2. Resolve ecuacións por tenteo.

2. Resolver ecuacións de
primeiro grao e
aplicalas na resolución
de problemas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

2.1. Resolve ecuacións de
primeiro grao sinxelas.
2.2. Resolve ecuacións de
primeiro grao con parénteses
e denominadores.
2.3. Resolve problemas coa axuda
das ecuacións de primeiro
grao.

3. Identificar as ecuacións
de segundo grao,

CC

3.1. Resolve ecuacións de
segundo grao incompletas.

200

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

CCL,
CMCT,

Seminario de Matemáticas

- Resolución de ecuacións
de segundo grao,
completas e incompletas.
Utilización da fórmula.
Outros tipos de ecuacións
- Factorizadas.
- Con radicais.
- Co x no denominador.
- Resolución de problemas
mediante ecuacións.

IES Virxe do Mar

resolvelas e utilizalas
para resolver
problemas.

Noia – A Coruña

3.2. Resolve ecuacións de
segundo grao, na forma
xeral, aplicando a fórmula.

CSIEE,
CCEC

3.3. Resolve ecuacións de
segundo grao máis
complexas.
3.4. Utiliza as ecuacións de
segundo grao na resolución
de problemas.
4. Resolver ecuacións que
se presentan
factorizadas, ecuacións
con radicais, co x no
denominador...

4.1. Resolve ecuacións con
radicais ou coa incógnita no
denominador (sinxelas), ou
ecuacións factorizadas.

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Descritor

Desempeño

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Le textos e enunciados
comprendendo o que neles se
expresa.

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

Comunica ás súas compañeiras e
compañeiros de forma clara e
ordenada as súas propostas e ideas.

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.

Encontra os datos nos problemas de
ecuacións e establece a ecuación
correspondente.

Aplicar estratexias de resolución
de problemas a situacións da
vida cotiá.

Resolve problemas de ecuacións
utilizando a estratexia máis
adecuada.

Comprender as mensaxes que
veñen nos medios de
comunicación.

Interpreta correctamente os apoios
visuais para a realización de
actividades do libro ou dos recursos
web.

Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.

Recoñece as aprendizaxes xa
realizadas e é capaz de detectar as
que lle faltan.

Xestionar os recursos e as
motivacións persoais a favor da
aprendizaxe.

Organiza e distribúe os recursos e
os tempos para o traballo individual
e común.

Mostrar dispoñibilidade para a
participación activa en ámbitos
establecidos.

Colabora cos seus compañeiros e
compañeiras nos traballos en grupo
propostos polo profesor ou
profesora.
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Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos do tema.

Descubre conexións entre os
coñecementos previos e os novos, e
é capaz de xerar posibilidades de
aplicación diverxentes.

Asumir riscos no
desenvolvemento de tarefas ou
proxectos.

Propón diversas estratexias para a
resolución de problemas de
ecuacións.

Valorar a interculturalidade
como fonte de riqueza persoal e
cultural.

Mostra aprecio polas achegas das
distintas culturas e desde as
distintas épocas para o
desenvolvemento das ecuacións.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

7.
SISTEMAS DE ECUACIÓNS
Obxectivos
Identificar os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais e coñecer os
procedementos de resolución: gráfico e alxébricos.
Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas
Descrición da unidade
Co estudo desta unidade conclúese a parte de álxebra correspondente a este curso.
Non é a primeira vez que estes alumnos e alumnas se atopan cos sistemas de ecuacións:
xa en cursos anteriores se estudaron, e apareceron noutras materias (Física,
Tecnoloxía...). Polo tanto, saben que son unha ferramenta de grande utilidade na
proposta e a resolución de moitos problemas.
Empezamos a unidade lembrando o que é unha ecuación lineal con dúas incógnitas e
vendo que teñen infinitas solucións que, se consideramos como puntos do plano,
representan unha recta.
Ao tomar dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas e buscar a solución común a
ambas as dúas, temos un sistema no que cada ecuación se representa mediante unha
recta. Desta forma resulta doado entender que algúns sistemas non teñen solución e
outros teñen infinitas, aínda que a maioría dos sistemas lineais que imos considerar ten
solución única: o punto de corte das rectas asociadas.
Para resolvelos alxebricamente, repasaremos os métodos xa coñecidos: substitución,
igualación e redución. É importante que os estudantes dominen cada un destes métodos
e saiban decidir cal é o que mellor convén en cada caso.
Afondando na resolución de sistemas, formúlanse algúns exemplos nos que se requiren
transformacións previas, e tamén algúns con ecuacións non lineais.
Despois chegamos ao obxecto fundamental, que é a aplicación dos sistemas á resolución
de problemas. Presentando algúns modelos resoltos, preténdese que os estudantes, ao

202

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

analizalos, adquiran pautas de actuación e sexan capaces de transferilas a novos
problemas.

Coñecementos mínimos
Ecuacións lineais con dúas incógnitas: solucións e representación gráfica.
Concepto de sistema de ecuacións lineais e interpretación gráfica: número de solucións
dun sistema.
Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos
métodos estudados: substitución, igualación e redución.
Resolución de sistemas de ecuacións lineais que requiren transformación previa.
Proposta e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.
Resolución de sistemas non lineais en casos moi sinxelos.

Complementos importantes
Afondar na conveniencia de utilizar un método ou outro na resolución de sistemas
lineais.
Destacar a importancia das ferramentas alxébricas aprendidas nas unidades anteriores
para a resolución de sistemas.
Resolución de sistemas non lineais en casos un pouco máis complexos.
Proposta e resolución de problemas nos que aparezan sistemas non lineais.
Dar a idea de que, ao igual que as ecuacións lineais con dúas incógnitas se representan
mediante rectas, as non lineais se representan con outros tipos de curvas que se
estudarán máis adiante, no bloque de funcións.
Temporalización:19ª-20ª-21ª semana
Contidos
Ecuación lineal con dúas
incógnitas
- Solucións. Interpretación
gráfica.
- Representación gráfica
dunha ecuación lineal con
dúas incógnitas e
identificación dos puntos
da recta como solución da
inecuación.
Sistemas de ecuacións
lineais
- Solución dun sistema.
Interpretación gráfica.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Recoñecer as ecuacións
lineais, completar
táboas de solucións e
representalas
graficamente.

1.1. Recoñece as ecuacións
lineais, exprésaas en forma
explícita e constrúe táboas
de solucións. E represéntaas.

2. Identificar os sistemas
de ecuacións lineais, a
súa solución e os seus
tipos.

2.1. Identifica os sistemas lineais.
Recoñece se un par de
valores é ou non solución
dun sistema.
2.2. Resolve graficamente
sistemas lineais moi sinxelos
e relaciona o tipo de solución
coa posición relativa das
rectas.
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- Sistemas compatibles,
incompatibles e
indeterminados.
Métodos alxébricos para a
resolución de sistemas
lineais
- Substitución
- Igualación
- Redución.
Sistemas de ecuacións non
lineais
- Resolución.
Resolución de problemas
mediante sistemas de
ecuacións
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3. Coñecer e aplicar os
métodos alxébricos de
resolución de sistemas.
Utilizar en cada caso o
máis adecuado.

3.1. Resolve alxebricamente
sistemas lineais, aplicando o
método adecuado en cada
caso.

4. Resolver sistemas de
ecuacións non lineais
sinxelos.

4.1. Resolve sistemas de
ecuacións non lineais
sinxelos.

5. Aplicar os sistemas de
ecuacións como
ferramenta para
resolver problemas.

5.1. Formula e resolve problemas
mediante sistemas de
ecuacións.

3.2. Resolve sistemas lineais que
requiren transformacións
previas.

CCL,
CMCT,
CSIEE,
CCEC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC
CCL,
CMCT,
CAA,
CSIEE,
CSC

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Descritor
Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Le textos e enunciados
comprendendo o que neles se
expresa.

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

Expresa de forma coherente e
adecuada o método elixido para
resolver un sistema.

Comprender e interpretar a
información presentada en
formato gráfico.

Interpreta adecuadamente o
significado da resolución gráfica de
sistemas de ecuacións.

Comprender as mensaxes que
veñen nos medios de
comunicación.

Interpreta correctamente os apoios
visuais para a realización de
actividades do libro ou dos recursos
web.

Aplicar criterios éticos no uso
das novas tecnoloxías.

Utiliza con criterios éticos os
recursos tecnolóxicos dispoñibles.

Xerar estratexias para aprender
en distintos contextos de
aprendizaxe.

Fai conexións entre o contido e
outros contextos.

Mostrar dispoñibilidade para a
participación activa en ámbitos
establecidos.

Colabora cos seus compañeiros e
compañeiras nos traballos en grupo
propostos polo profesor ou a
profesora.

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Desempeño
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Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos do tema.

Descubre conexións entre os
coñecementos previos e os novos.

Asumir riscos no
desenvolvemento de tarefas ou
proxectos.

Propón estratexias para a resolución
de sistemas de ecuacións.

Valorar a interculturalidade
como fonte de riqueza persoal e
cultural.

Mostra aprecio polas achegas das
distintas culturas e desde as
distintas épocas para o
desenvolvemento das ecuacións.

BLOQUE 3: Funcións
8. FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS s
Obxectivos
Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas
formas de expresar as funcións.
Descrición da unidade
Neste curso, os estudantes traen unha bagaxe bastante completa do concepto de función,
as distintas formas en que se nos presentan, os aspectos máis relevantes destas, útiles
para ser analizadas (crecemento, máximos e mínimos, descontinuidades, etc.), así como
algunhas destrezas para a interpretación de funcións dadas mediante as súas gráficas.
Polo tanto, esta primeira unidade do bloque de funcións debe ser considerada, case
integramente, como repaso.
Adoita ser necesario vixiar que o estudante separe a idea de función da de «expresión
analítica». Por iso se comeza a unidade lembrando que as funcións poden vir dadas,
ademais de pola súa expresión analítica (unha «fórmula»), por un enunciado, unha
gráfica ou unha táboa de valores.
A expresión analítica é a máis precisa. A gráfica é a máis clara. Por iso, neste curso
comézase, e nos próximos afondarase niso, a transformar en gráfica as funcións dadas
mediante expresións analíticas.
Cómpre que os estudantes reforcen o concepto de función (apartado 1), así como
algunhas das súas características máis relevantes (epígrafes 3, 4, 5 e 6). Todo iso, dentro
do posible, tratado sobre funcións extraídas do mundo real.
Préstase unha especial atención á taxa de variación media como medida do crecemento
dunha función nun intervalo. E relaciónase explicitamente coa velocidade media nunha
función tempo → distancia percorrida.
Coñecementos mínimos
Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.
Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores.
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Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.
Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.
Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante
unha expresión analítica sinxela.
Recoñecemento da continuidade dunha función.
Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.
Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función.
Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.

Complementos importantes
Resolución de problemas, utilizando as características das funcións implicadas no
problema.
Análise das características dunha función dada mediante a súa gráfica.
Temporalización: 22ª-23ª semana
Contidos
Concepto de función
- Distintas formas de presentar
unha función: representación
gráfica, táboa de valores e
expresión analítica ou fórmula.
- Relación de expresións gráficas e
analíticas de funcións.
Dominio de definición
- Dominio de definición dunha
función. Restricións ao dominio
dunha función.
- Cálculo do dominio de definición
de diversas funcións.
Descontinuidade e continuidade
- Descontinuidade e continuidade
dunha función. Razóns polas que
unha función pode ser
descontinua.
- Construción de descontinuidades.
Crecemento
- Crecemento, decrecemento,
máximos e mínimos.
- Recoñecemento de máximos e
mínimos.
Taxa de variación media
- Taxa de variación media dunha

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Dominar o concepto
de función, coñecer
as características
máis relevantes e as
distintas formas de
expresar as funcións

1.1. Dada unha función
representada pola súa
gráfica, estuda as súas
características máis
relevantes (dominio de
definición, percorrido,
crecemento e
decrecemento, máximos
e mínimos,
continuidade...).
1.2. Representa unha función
da que se dan algunhas
características
especialmente
relevantes.
1.3. Asocia un enunciado
cunha gráfica.
1.4. Representa unha función
dada pola súa expresión
analítica obtendo,
previamente, unha táboa
de valores.
1.5. Acha a T.V.M. nun
intervalo dunha función
dada graficamente, ou
ben mediante a súa
expresión analítica.
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función nun intervalo.
- Obtención sobre a representación
gráfica e a partir da expresión
analítica.
- Significado da T.V.M. nunha
función espazo-tempo.

1.6. Responde preguntas
concretas relacionadas
con continuidade,
tendencia,
periodicidade,
crecemento... dunha
función.

Tendencias e periodicidade
- Recoñecemento de tendencias e
periodicidades.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas
Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

Descritor

Desempeño

Manexar elementos de
comunicación non verbal ou en
diferentes rexistros nas diversas
situacións comunicativas.

Comunica os seus resultados en
textos escritos con corrección e
riqueza de vocabulario e
expresións.

Comprender e interpretar
información presentada en
formato gráfico.

Obtén datos, xera táboas e
ecuacións a partir de
representacións gráficas de
funcións.

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.

Organiza os datos en táboas para
representar esa información,
posteriormente, en gráficas.

Empregar distintas fontes para a
busca de información.

Recolle no seu caderno información
procedente de diferentes medios
tecnolóxicos.

Comprender as mensaxes que
veñen nos medios de
comunicación.

Interpreta e utiliza datos expresados
de diversas maneiras nas
actividades da web.

Xerar estratexias para aprender
en distintos contextos de
aprendizaxe.

Fai conexións entre contidos
teóricos e situacións ordinarias.

Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

Valora os resultados de cada paso
mentres realiza os exercicios de
funcións.

Aplicar dereitos e deberes da
convivencia cidadá no contexto
da escola.

Coñece e respecta cada membro do
seu grupo.

Asumir as responsabilidades
encomendadas e dar conta delas.

Realiza as tarefas encomendadas
polo seu grupo de traballo.

Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial nas
súas distintas vertentes
(artístico-literaria, etnográfica,

Identifica algunhas obras e achegas
científicas como patrimonio
cultural da humanidade.
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científico-técnica...) e cara ás
persoas que contribuíron ao seu
desenvolvemento.

9. FUNCIÓNS ELEMENTAIS
Obxectivos
Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar destramente
algunhas delas (lineais, cuadráticas...)
Descrición da unidade
O estudante deste nivel debe familiarizarse cunha serie de funcións tipo (lineais,
cuadráticas, radicais, de proporcionalidade inversa, exponenciais...), moi frecuentes, non
só na actividade matemática, senón tamén noutras ciencias naturais e sociais.
As funcións lineais foron abundantemente tratadas nos dous cursos anteriores. Non
obstante, a súa enorme importancia teórica e práctica, así como a facilidade con que se
esquecen dalgúns aspectos do seu tratamento, aconséllannos volver insistir nelas,
prestando unha atención especial ás funcións dadas mediante tramos de rectas.
Dedícase unha atención moi especial á representación de funcións cuadráticas, de modo
que as peculiaridades do seu tratamento gráfico se relacionen cos valores dos
coeficientes da súa ecuación.
As funcións exponenciais estúdanse tanto para unha base maior que 1 (función crecente)
como menor que 1 (función decrecente).
Coñecementos mínimos
Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente.
Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de
calquera recta.
A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación
do vértice.
Representación dunha función cuadrática calquera.
Representación de funcións da familia y
Representación de funcións da familia

y

1
.
x
x.

Representación de funcións exponenciais.
Asociación de funcións elementais ás súas correspondentes gráficas.

Complementos importantes
Representación dunha función dada mediante tramos de rectas.
Intersección de rectas e parábolas.
Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas.

208

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Temporalización: 24ª-25ª-26ª semana
Contidos
Función lineal
- Función lineal. Pendente
dunha recta.
- Tipos de funcións lineais.
Función de
proporcionalidade e
función constante.
- Obtención de información
a partir de dúas ou máis
funcións lineais referidas
a fenómenos relacionados
entre si.
- Expresión da ecuación
dunha recta coñecidos un
punto e a pendente.
Funcións cuadráticas
- Representación de
funcións cuadráticas.
Obtención da abscisa do
vértice e dalgúns puntos
próximos ao vértice.
Métodos sinxelos para
representar parábolas.
Funcións radicais

Criterios
de avaliación
1. Manexar con destreza
as funcións lineais.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Representa unha función
lineal a partir da súa
expresión analítica.
1.2. Obtén a expresión analítica
dunha función lineal
coñecendo a súa gráfica ou
algunha das súas
características.

2. Coñecer e manexar con
soltura as funcións
cuadráticas.

2.3. Escribe a ecuación dunha
parábola coñecendo a súa
representación gráfica en
casos sinxelos.

Funcións exponenciais

3.3. Manexa con soltura as
funcións exponenciais.
3.4. Resolve problemas de
enunciado relacionados con
distintos tipos de funcións.

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CCEC

3.1. Asocia curvas a expresións
analíticas (proporcionalidade
inversa, radicais e
exponenciais).
3.2. Manexa con soltura as
funcións de
proporcionalidade inversa e
as radicais.

Funcións de
proporcionalidade inversa
- A hipérbole.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

2.1. Representa unha parábola a
partir da ecuación cuadrática
correspondente.
2.2. Asocia curvas de funcións
cuadráticas ás súas
expresións analíticas.

3. Coñecer outros tipos de
funcións, asociando a
gráfica coa expresión
analítica.

CC

Descritor
Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Desempeño
Le textos e enunciados da unidade
comprendendo o que neles se
expresa.
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Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para
solucionar problemas,
comprender o que acontece
arredor nosa e responder
preguntas.

Relaciona as funcións estudadas na
unidade con coñecementos
científicos aos que poden ser
aplicadas.

Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos:
operacións, magnitudes,
porcentaxes, proporcións,
formas xeométricas, criterios de
medición e codificación
numérica, etc.

Identifica e usa números e datos
para representar funcións.

Seleccionar o uso das distintas
fontes segundo a súa fiabilidade.

Expresa por que tomou a
información dunha determinada
fonte.

Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento creativo,
crítico, emocional e
interdependente.

Comunica as súas aprendizaxes
valéndose de diversas expresións:
artísticas, musicais, etc.

Seguir os pasos establecidos e
tomar decisións sobre os pasos
seguintes en función dos
resultados intermedios.

Verifica a exactitude dos resultados
nas etapas intermedias e decide as
estratexias que pode utilizar nos
pasos seguintes.

Mostrar dispoñibilidade para a
participación activa en ámbitos
establecidos.

Pide asumir roles nos traballos
colaboradores desenvolvidos na
aula.

Xestionar o traballo do grupo
coordinando tarefas e tempos.

Marca os primeiros pasos que
convén dar en tarefas na aula.

Valorar a interculturalidade
como unha fonte de riqueza
persoal e cultural.

Mostra interese e pregunta sobre
outras culturas.

BLOQUE 4: Xeometría
10. XEOMETRÍA
Obxectivos
Efectuar unha revisión extensa, no nivel práctico, de diversos contidos
xeométricos previamente adquiridos: teorema de Pitágoras, semellanza, áreas de figuras
planas, e áreas e volumes de corpos xeométricos
Descrición da unidade
Os programas relativos á xeometría correspondentes a este curso non avanzan
significativamente respecto ao xa visto, con reiteración, nos dous cursos anteriores; e
parte deles tamén en niveis precedentes. Entendemos, polo tanto, que os alumnos e as
alumnas que cursan esta opción xa coñecen o fundamental do programa e que o
obxectivo desta unidade é manter, actualizar, dar maior significado e, se é necesario,
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completar lagoas. O afondamento, se é o caso, residirá na complexidade dos problemas
e as propostas que se aborden nela, sen avanzar en contidos.
Tendo en conta o anterior, valoramos que non tiña sentido desenvolver o programa por
medio da exposición teórica (redúcese ao mínimo), que resultaría redundante respecto
aos cursos pasados, achegando escasa motivación aos estudantes.
Así, presentamos unha unidade para desenvolver de forma activa mediante a realización
de propostas e situacións con significado no ámbito cotián. Non se trata de problemas
tipo resoltos, senón de propostas a realizar, con axudas, cuxa resolución debe remover
os coñecementos dos estudantes, favorecendo a creación de relacións novas, facéndoos
pensar e aplicar o que saben e buscar cando sexa necesario aquilo que non lembran. É
dicir, imos ao práctico, actualizando, rendibilizando e potenciando todos os
coñecementos de xeometría aprendidos nos niveis anteriores.
Os contidos céntranse nas principais ferramentas que ofrece a xeometría para a
resolución de situacións cotiás:
Teorema de Pitágoras.
A relación de semellanza.
Procedementos para o cálculo de áreas e volumes das figuras xeométricas.
Cremos que o valor das actividades propostas está en que esixen decidir, en cada caso,
cales desas ferramentas son necesarias ou máis adecuadas para chegar á solución. É
dicir, como adoita acontecer nas situacións cotiás non académicas.
As actividades permiten distintas dinámicas: explicación do profesorado, resolución
individual, abordaxe en grupo, etc., que xestionará o profesorado segundo o seu criterio
e obxectivos en cada momento.
Coñecementos mínimos
Teorema de Pitágoras. Aplicacións.
Semellanza e teorema de Tales. Aplicacións.
Planos, mapas e escala.
Análise e clasificación de formas e figuras.
Cálculo indirecto de áreas e volumes.
Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade cotiá.

Complementos importantes
Relación entre áreas e entre volumes de figuras semellantes.
Aplicación combinada do teorema de Pitágoras, a relación de semellanza e as fórmulas
para o cálculo de áreas e volumes, na resolución de problemas xeométricos.
Figuras con proporcións interesantes. Rectángulo coa proporción áurea. Triángulo
cordobés.
Relacións nas follas DIN-A4. O número de ouro no pentágono regular, etc.
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Temporalización: 27ª.28ª-29ª semana

Contidos
O teorema de Pitágoras e
as súas aplicacións
- Enunciado aritmético.
- Enunciado xeométrico.
Semellanza
- Figuras semellantes.
Propiedades.
- Razón de semellanza.
Escala.
- Reducións e ampliacións.
- Semellanza de triángulos.
- Teorema de Tales.
- Razón entre as áreas e
entre os volumes de
figuras semellantes.

Criterios
de avaliación
1. Coñecer o teorema de
Pitágoras e aplicalo no
cálculo indirecto de
distancias.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Calcula o lado dun cadrado
coñecendo a diagonal.
1.2. Calcula a altura dun triángulo
equilátero ou o apotema dun
hexágono regular coñecendo
o
lado.
1.3. Calcula distancias en
situacións e figuras nas que
aparecen triángulos
rectángulos.

2. Recoñecer as figuras
semellantes e as súas
propiedades. Interpretar
planos e mapas.

As figuras planas
- Clasificación e análise.
- Cálculo de áreas.
Fórmulas e outros
recursos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC

2.1. Reduce e amplía figuras
cunha razón de semellanza
dada.
2.2. Identifica a razón de
semellanza entre dúas
figuras que gardan esa
relación.
2.3. Utiliza os procedementos da
proporcionalidade aritmética
para o cálculo de distancias,
en figuras semellantes.

Os corpos xeométricos
- Clasificación e análise.
- Cálculo de áreas e
volumes. Fórmulas e
outros recursos.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE,
CCEC

2.4. Interpreta planos e mapas.
2.5. Relaciona as áreas e os
volumes de figuras
semellantes, coñecendo a
relación de semellanza.
3. Manexar as fórmulas e
os procedementos para
medir a área de figuras
planas, combinándoos
coas ferramentas que
ofrece a relación de
semellanza e o teorema
de Pitágoras.

3.1. Calcula a superficie dun
terreo, dispoñendo do plano
e a escala.

4. Manexar as fórmulas e
os procedementos para
medir a superficie e o
volume de figuras de

4.1. Resolve problemas que
esixen medir a superficie e o
volume de figuras
xeométricas ou reais,

3.2. Resolve problemas que
esixen o cálculo de áreas
combinando distintos
recursos: fórmulas das
figuras planas, teorema de
Pitágoras, relacións de
semellanza...
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tres dimensións,
combinándoos coas
ferramentas que ofrece
a relación de
semellanza e o teorema
de Pitágoras.

combinando distintos
recursos: fórmulas, teorema
de Pitágoras, relacións de
semellanza...

CSIEE

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Descritor

Desempeño

Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos
escritos e orais.

Describe estruturas semellantes
utilizando o seu coñecemento
lingüístico, ortográfico e
gramatical.

Aplicar estratexias de resolución
de problemas a situacións da
vida cotiá.

Aplica os criterios de semellanza
para comprender a súa importancia
e o seu uso en situacións da vida
cotiá.

Comprender e interpretar a
información presentada en
formato gráfico.

Interpreta información achegada a
partir de figuras xeométricas.

Utilizar distintas canles de
comunicación audiovisual para
transmitir informacións diversas.

Elabora traballos sobre a materia en
formatos dixitais, expresando as
súas conclusións a través de imaxes
e debuxos.

Identificar potencialidades
persoais como aprendiz: estilos
de aprendizaxe, intelixencias
múltiples, funcións executivas...

Pon en marcha diferentes modos de
afrontar as súas aprendizaxes.

Recoñecer a riqueza na
diversidade de opinións e ideas.

Traballa con criterios de
colaboración, asumindo ideas
diferentes ás propias.

Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos do tema.

Achega distintas solucións aos
problemas a partir de coñecementos
previos.

Priorizar a consecución de
obxectivos grupais sobre os
intereses persoais.

Cede nas súas propostas cando a
maioría decide outras opcións.

Expresar sentimentos e
emocións desde códigos
artísticos.

Apóiase en símbolos, imaxes e
debuxos para expresar ideas e
emocións.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais
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BLOQUE 5: Estatística e probabilidade
11- ESTATÍSTICA
Obxectivos
Revisar os métodos da estatística e afondar na práctica de cálculo e interpretación de
parámetros. Coñecer o papel da mostraxe.
Descrición da unidade
Con esta unidade comezamos un novo bloque: estatística e probabilidade. Non é a
primeira vez que estes estudantes se atopan coa estatística; xa en terceiro de ESO (e en
cursos anteriores) se familiarizaron cos conceptos básicos, como a idea de poboación e
mostra, as variables estatísticas, o proceso que se segue en estatística, a confección
dunha táboa de frecuencias e algúns parámetros estatísticos (media, mediana, moda,
percorrido, desviación media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación).
Nesta unidade repásanse os conceptos anteriores e inclúense algúns novos, como as
medidas de posición. Lémbranse as nocións xerais (idea de poboación, mostra, variables
estatísticas...) e introdúcense as dúas ramas da estatística: estatística descritiva e
estatística inferencial.
Continúa a unidade cun repaso das táboas de frecuencias e dalgúns parámetros
estatísticos (media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación).
Hai un afondamento no tratamento estatístico de datos agrupados en intervalos. É
importante que comprendan a necesidade de agrupar os datos en intervalos cando a
variable é continua, ou cando o número de valores que toma a variable é moi grande.
Nestes casos, deberán ser capaces de decidir que intervalos convén tomar para distribuír
os datos que se teñan.
Estúdanse as medidas de posición (mediana, cuartís e centís ou percentís) e a súa
contribución á representación gráfica mediante o diagrama de caixa.
É importante que os estudantes aprendan a calcular os parámetros estatísticos, pero,
sobre todo, deben saber interpretalos.
Para a obtención dos parámetros, aínda que convén que saiban facelo construíndo as
táboas, tamén deben ser capaces de utilizar a calculadora en modo SD.
Finalmente, dedícase un apartado a reflexionar sobre as mostras e as razóns polas que
pode ser necesario recorrer a elas.

Coñecementos mínimos
-Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e
estatística inferencial).
-Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.
-Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.
-Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa.
-Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros
estatísticos.

Complementos importantes
-Papel das mostras en estatística.
-Manexo moi destro da calculadora con tratamento estatístico.
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Temporalización: 30ª-31ª-32ª semana

Contidos
Estatística. Nocións xerais
- Individuo, poboación,
mostra, caracteres,
variables (cualitativas,
cuantitativas, discretas,
continuas).
- Estatística descritiva e
estatística inferencial.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Resumir nunha táboa de
frecuencias unha serie
de datos estatísticos e
facer un gráfico
adecuado para a súa
visualización.

1.1. Constrúe unha táboa de
frecuencias de datos illados e
represéntaos mediante un
diagrama de barras.

Gráficos estatísticos
- Identificación e
elaboración de gráficos
estatísticos.

1.3. Dado un conxunto de datos,
recoñece a necesidade de
agrupalos en intervalos e, en
consecuencia, determina
unha posible partición do
percorrido, constrúe a táboa
e representa graficamente a
distribución.

Táboas de frecuencias
- Elaboración de táboas de
frecuencias.
- Con datos illados.
- Con datos agrupados
sabendo elixir os
intervalos.
Parámetros
estatísticos
- Media, desviación típica e
coeficiente de variación.
- Cálculo de x y ,
coeficiente de variación
para unha distribución
dada por unha táboa (no
caso de datos
agrupados, a partir das
marcas de clase), con e
sen axuda da
calculadora con
tratamento SD.

2. Coñecer os parámetros
estatísticos x y ,
calculalos a partir
dunha táboa de
frecuencias e
interpretar o seu
significado.

2.1. Obtén os valores da partir
dunha x y táboa de
frecuencias (de datos illados
ou agrupados) e utilízaos
para analizar características
da distribución.

3. Coñecer e utilizar as
medidas de posición.

3.1. A partir dunha táboa de
frecuencias de datos illados,
constrúe a táboa de
frecuencias acumuladas e,
con ela, obtén medidas de
posición (mediana, cuartís,
centís).

- Medidas de posición:
mediana, cuartís e centís.
- Obtención das medidas
de posición en táboas
con datos illados.
Diagramas de caixa
- Representación gráfica
dunha distribución a partir
das súas medidas de
posición: diagrama de
caixa e bigotes.

1.2. Dado un conxunto de datos e
a suxestión de que os agrupe
en intervalos, determina
unha posible partición do
percorrido, constrúe a táboa
e representa graficamente a
distribución.

2.2. Coñece o coeficiente de
variación e válese del para
comparar as dispersións de
dúas distribucións.

3.2. Constrúe o diagrama de caixa
e bigotes correspondente a
unha distribución estatística.
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3.3. Interpreta un diagrama de
caixa e bigotes dentro dun
contexto.
4. Coñecer o papel da
mostraxe e distinguir

4.1. Recoñece procesos de
mostraxe correctos e
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algúns dos seus pasos.

identifica erros noutros onde
os haxa.

CD,
CSC,
CSIEE

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Descritor

Desempeño

Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos
escritos e orais.

Realiza comunicacións escritas de
estudos estatísticos utilizando o seu
coñecemento das normas
lingüísticas, gramaticais e
ortográficas.

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Identifica e extrae os datos
proporcionados en problemas de
estatística.

Recoñecer a importancia da
ciencia na nosa vida cotiá.

Recoñece a importancia do estudo
estatístico para obter conclusións
científicas importantes.

Elaborar e publicitar
información propia derivada de
información obtida a través de
medios tecnolóxicos.

Saca conclusións propias a partir de
datos obtidos de medios
tecnolóxicos.

Utilizar as distintas canles de
comunicación audiovisual para
transmitir informacións diversas.

Presenta traballos individuais ou
grupais sobre o tema en distintos
soportes audiovisuais.

Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.

Identifica e utiliza os coñecementos
e as estratexias de estatística
aprendidos en cursos anteriores.

Concibir unha escala de valores
propia e actuar conforme a ela.

Analiza de forma crítica estudos
estatísticos, de acordo coa mostra
elixida e as conclusións obtidas,
contrastándoas co seu propio xuízo.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Asumir con responsabilidade
social e sentido ético o traballo.

Coñece cales son as consecuencias
das súas accións.

Conciencia e expresións
culturais

Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial nas
súas distintas vertentes
(artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica...) e cara ás
persoas que contribuíron ao seu
desenvolvemento.

Identifica trazos culturais nas obras
de arte e as achegas á reflexión
científica.

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

12 DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS
Obxectivos
Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e
valorar a correlación de forma aproximada.
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Descrición da unidade
Na estatística unidimensional, os datos (valores dunha variable) aparecen, despois de
seren tratados convenientemente, en táboas de valores. A partir delas fanse
representacións gráficas (barras, histogramas, sectores...) coas cales se visualiza a
distribución ou se
obteñen parámetros que resumen de xeito conciso características importantes da
distribución.
Analogamente, na estatística bidimensional, os datos (pares de valores correspondentes
a dúas variables que se relacionan) danse en táboas, a partir das cales se constrúe a
representación gráfica (nubes de puntos) coa que se visualiza o grao de relación entre as
variables. E, tamén a partir da táboa, obtéñense os parámetros (correlación, regresión)
cos que se resumen as principais características da distribución.
Neste curso, o estudante debe iniciarse nas distribucións bidimensionais. Por iso só
manexará táboas con poucos valores e afarase a interpretalas de xeito visual a partir de
nubes de puntos. Deste xeito aprenderá os significados de correlación (positiva,
negativa, máis ou menos forte) e recta de regresión. E, se o docente o cre oportuno,
aprenderá a valorar de forma aproximada unha correlación a partir dunha nube de
puntos.
Enfrontamos o estudante con dous tipos de situacións:
1. Distribucións moi concretas dadas mediante táboas de valores (case sempre cun
contexto) que poden ser representadas graficamente (e, polo tanto, analizadas
visualmente) e cuxos parámetros poden ser calculados, se se desexa.
2. Distribucións descritas, cuxa análise apela ás concepcións ou aos recordos dos
estudantes. Por exemplo: «estatura» e «número de calzado» nun colectivo de
nenos de 6 a 10 anos. Neste caso non hai poboación concreta e, polo tanto, nin se
pode representar nin hai datos sobre os que calcular. Simplemente se pretende que
os estudantes pensen que cabe esperar e, se cadra, discutan sobre iso.
A experiencia dinos que esta forma de tratar as distribucións bidimensionais dá lugar a
unha aprendizaxe pracenteira, na que os estudantes comparten as súas concepcións con
afección e entusiasmo, e que deixa ideas claras (aínda que sinxelas).

Coñecementos mínimos
-Distinción entre relación estatística e relación funcional.
-Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de
regresión.
-Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a
partir dunha nube de puntos.
-Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado
nos que se liguen dúas variables.

Complementos importantes
-Avaliación cuantitativa (aproximada) da correlación entre dúas variables a partir da
correspondente nube de puntos.
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-Uso da calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionais e obter o valor
da correlación e os parámetros da recta de regresión.
-Valerse da recta de regresión para efectuar estimacións coñecendo as limitacións coas
que estas se realizan.
Temporalización: 33ª-34ª-35ª semana

Contidos
Relación funcional e
relación estatística
Dúas variables
relacionadas
estatisticamente
- Nube de puntos.
- Correlación.
- Recta de regresión.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as distribucións
bidimensionais,
identificar as súas
variables, representalas
e valorar a correlación
de forma aproximada.

1.1. Identifica unha distribución
bidimensional nunha
situación dada mediante
enunciado, sinala as
variables e estima o signo e,
a grandes trazos, o valor da
correlación.
1.2. Dada unha táboa de valores,
representa a nube de puntos
correspondente, traza de
forma aproximada a recta de
regresión e estima o valor da
correlación.

O valor da correlación
A recta de regresión para
facer previsións
- Condicións para poder
facer estimacións.
- Fiabilidade.

CC
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Descritor

Desempeño

Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e
gramaticais para elaborar textos
escritos e orais.

Comunica resultados e conclusións
de estudos estatísticos de
distribucións bidimensionais
utilizando correctamente as normas
lingüísticas, as ortográficas e as
gramaticais.

Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a
comprensión da realidade
circundante en distintos ámbitos
(biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico,
xeográfico...).

Razoa sobre a fiabilidade e a
relación entre variables en
distribucións bidimensionais, e
mostra os seus razoamentos con
evidencias.
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Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para
solucionar problemas,
comprender o que acontece
arredor nosa e responder
preguntas.

Comprende a necesidade do
tratamento estatístico para presentar
resultados de investigacións
científicas e tecnolóxicas.

Seleccionar o uso das distintas
fontes segundo a súa fiabilidade.

Aplica os criterios de fiabilidade de
estimacións para xulgar a
fiabilidade de informacións
transmitidas nas redes sociais e
Internet.

Aprender a aprender

Xestionar os recursos e as
motivacións persoais a favor da
aprendizaxe.

Fai conexións entre os contidos
estudados e situacións da vida
cotiá.

Competencias sociais e
cívicas

Evidenciar a preocupación polos
máis desfavorecidos e o respecto
aos distintos ritmos e
potencialidades.

Expresa preocupación por
situacións de exclusión social.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Dirimir a necesidade de axuda
en función da dificultade da
tarefa.

Pide axuda cando a necesita.

Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

Apóiase en símbolos, imaxes,
debuxos e cor nas súas
presentacións.

Competencia dixital

13 PROBABILIDADE
Obxectivos
Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades.
Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e
táboas de dobre entrada.
Descrición da unidade
Con esta unidade amplíase o estudo sistemático do azar e a probabilidade que os
estudantes viron en diferentes cursos da ESO. O alumnado desta idade ten madureza
dabondo para saber se unha experiencia é aleatoria ou non, se é regular ou irregular e
para valorar a probabilidade dun suceso elemental.
É posible, non obstante, que persistan algúns erros preconceptuais, como crer que os
resultados obtidos nun experimento aleatorio inflúen no seguinte. É difícil asimilar que,
aínda dispoñendo dun bo número de resultados previos, non poidamos predicir o
resultado da experiencia seguinte.
As definicións dos conceptos básicos: sucesos elementais, tipos de sucesos, relacións e
operacións entre eles, acompáñanse de exemplos resoltos e propostos que axudan a
unha mellor comprensión destas. Estes conceptos permítennos unha primeira
aproximación á teoría de conxuntos e as leis da lóxica, pero sen esquecer que o que se
pretende é que os alumnos e as alumnas os manexen con eficacia conceptual sen caer na
formalización e a nomenclatura excesivas.
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Coas propiedades da probabilidade e a lei de Laplace para sucesos equiprobables
complétase o estudo das cuestións teóricas, a terminoloxía e as propiedades do azar.
O cálculo de probabilidades, obxecto fundamental da unidade, comeza cunha revisión e
afondamento da lei de Laplace. O reconto de casos convén facelo de modo directo, por
medio dalgunha técnica.
O tratamento que lles damos ás experiencias compostas consiste en descompoñelas en
experiencias simples sobre as que consideramos se un resultado inflúe ou non no
seguinte.

Coñecementos mínimos
-Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis.
-Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e
irregulares.
-Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números.
-Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos
equiprobables e outros que non o son.
-Aplicación eficaz da lei de Laplace.
-Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria.
-Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos.
-Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes.
-Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama
en árbore.

Complementos importantes
-Coñecemento e aplicación das relacións entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos
contrarios.
-Realización de operacións con sucesos.
-Recoñecemento da compatibilidade ou incompatibilidade de dous sucesos.
-Cálculo de probabilidades en experiencias compostas máis complexas.
Temporalización: 36ª-37ª-38ª semana

Contidos
Sucesos aleatorios
- Relacións e operacións
con sucesos.
Probabilidades
- Probabilidade dun suceso.
- Propiedades das
probabilidades.
Experiencias aleatorias
- Experiencias irregulares.

Criterios
de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Coñecer as
características básicas
dos sucesos e das
regras para asignar
probabilidades.

1.1. Aplica as propiedades dos
sucesos e das probabilidades.

2. Resolver problemas de
probabilidade
composta, utilizando o
diagrama en árbore

2.1. Calcula probabilidades en
experiencias independentes.
2.2. Calcula probabilidades en
experiencias dependentes.
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cando conveña.

Experiencias compostas
- Extraccións con e sen
reposición.
- Composición de
experiencias
independentes. Cálculo de
probabilidades.
- Composición de
experiencias dependentes.
Cálculo de probabilidades.

2.3. Interpreta táboas de
continxencia e utilízaas para
calcular probabilidades.

CSIEE

2.4. Resolve outros problemas de
probabilidade.

Táboas de continxencia

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Descritor

Desempeño

Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...

Participa en debates que se xeren
sobre probabilidades de sucesos e
escoita con respecto.

Resolver problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

Aplica a estratexia do diagrama en
árbore cando é necesaria e
selecciona outras estratexias
dependendo das características do
problema.

Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Argumenta de forma lóxica as súas
conclusións sobre temas de
probabilidade.

Seleccionar o uso das distintas
fontes segundo a súa fiabilidade.

Utiliza cálculos probabilísticos
como elemento para seleccionar
fontes de información.

Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento creativo,
crítico, emocional,
interdependente...

Desenvolve cálculos de
probabilidade vinculados ao
deporte, á arte e á cultura.

Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.

Identifica estratexias que lle
posibilitan a comprensión e a
resolución de problemas de
probabilidade.

Aprender a comportarse desde o
coñecemento dos distintos
valores.

Diríxese ás súas compañeiras e
compañeiros con respecto.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar ou promover accións
novas.

Ante demandas do contorno, toma a
iniciativa e decide.

Asumir riscos no
desenvolvemento de tarefas e

Actúa con autonomía mesmo en
situacións complicadas.
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proxectos.
Conciencia e expresións
culturais

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

Elabora traballos sobre a materia
con coidado e sentido estético.

11.-CONCRECiÓNS METODOLÓXICAS NA ESO
O ensino das matemáticas na ESO débese configurar de forma cíclica, de tal xeito que
en cada curso aparezan contidos que xa figuraron en forma máis elemental en cursos
precedentes, co obxecto de que o sistema permita o repaso e a mellor fixación de ideas e
técnicas, ampliando o seu campo de aplicación e posibilidade de relación.
Consecuentemente, a metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes,
procurando sempre unha adecuada motivación para animar ao alumnado e rendibilizar
todo o posible os recursos de que se dispoñan.Así mesmo será activa e participativa, de
forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que, como un dos
seus eixos, favoreza a adquisición das competencias clave, especialmente a relacionada
coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Durante 1º-2º da ESO son aconsellables as actuacións que potencien a aprendizaxe
indutiva a través de observacións e manipulacións, reforzando a adquisición de
destrezas básicas, esquemas e estratexias persoais e colectivas, e consolidando a
aprendizaxe das estruturas novas, para rematar coa resolución de problemas.
A extensión do programa dos cursos de Secundaria obriga a prestar unha atención moi
especial ao equilibrio entre as súas distintas partes:

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Breves introducións que centran e lle dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai
- Exposición concisa do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a

exposición, débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do
alumnado.
-. Procedementos moi claros

-. Exercicios e problemas ben elixidos, secuenciados e clasificados.
- Sempre que sexa posible vincular os contidos a contextos reais, así como xerar

posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos
- Utilización de software educativo para entender mellor os contidos, para comprobar as

actividades realizadas e, en xeral, como soporte e recurso facilitador de la construción
de ideas.
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- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de

proxectos para investigar e descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo para o desenvolvemento das actividades e problemas

propostos.
- Posta en común despois do traballo individual.
Ademais, ter en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna, polo tanto os
contidos deben estar explicados de tal xeito que permitan extensións e gradacións para a
súa adaptabilidade

O enfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, prescindindo do
formalismo lóxico na meirande parte das exposicións, agás nos casos nos que coincide
coa intuición. Compre coidar especialmente o tecido de interrelacións temáticas tanto
explicitandoo a posteriori como dándolle ós alumnos oportunidade de descubrilo por si
mesmos nos exemplos concretos. Isto reflectirase tamén na formulación de exercicios e
problemas, sexan a realizar durante a clase ou dentro das probas de avaliación.
As esixencias de memorización serán só as imprescindibles, o que é algo moi distinto
das rutinas operativas e da aplicación de conceptos, que compre automatizar, é dicir,
constituír en linguaxe adquirida, manexada con soltura comparable á linguaxe ordinaria,
en canto significa adquisición de estruturas matemáticas básicas: nocións como
multiplicación-división, área, medida en xeral, e relacións entre eles.
O repaso dos coñecementos máis elementais farase de forma que os alumnos teñan
ocasión de percibir e expresar as relacións e propiedades que ata agora quizás
simplemente manexaban. Este é o motivo de deterse especialmente no repaso dos
contidos do curso anterior
Debemos intensificar a realización de actividades e problemas en contextos reais (tipo
Probas de Diagnóstico, tipo PISA) que contribúan a que o alumando adquira as
competencias básicas. Analizando os resultados de anos anteriores, facer fincapé nos
problemas como din eles e elas “con moita letra”, “relacionados con coñecementos
doutras materias” relacionados coas porcentaxes , interpretación de gráficas e estaística.
. Ó longo deste curso (como nos dous anteriores anos) funcionará o Proxecto Abalar en
1º e 2º da ESO. Este proxecto propón unha estratexia educativa global e integradora que
se apoia na modernización tecnolóxica do ensino. Loxicamente, isto implica cambios
substanciais na metodoloxía empregada, que se irán poñendo en marcha paulatinamente,
Neles, o profesor debe apoiarse para axilizar a marcha das clases e contribuír á
competencia dixital do alumnado.
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12.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NA
ESO
Para desenvolver adecuadamente a avaliación dos estándares de aprendizaxe dos alumnos/as
seguiranse os seguintes procedementos e utilizaranse os seguintes instrumentos :

PROCEDEMENTOS

Observación
sistemática

Análise das
producións dos
alumnos

Probas específicas

INSTRUMENTOS

- Asistencia, comportamento e actitude: Valoraranse os seguintes
aspectos:
- Grao de interese das preguntas que formula ou as dúbidas
que formula
- A forma de traballar na clase, cando o fai só ou en grupo
- Interese que demostra nas distintas actividade orais ou
escritas propostas na clase e na casa
- A atención que presta cando estamos corrixindo ou
explicando algo novo
- Participación en actividades voluntarias
- A educación no seu comportamento e a súa forma de
dirixirse aos demais
- Xustificacións das faltas de asistencia e retrasos
- Actividades escritas : Valoraranse todas aquelas actividades
realizadas en papel ou soporte informático que traballe o alumno/a
na clase e na casa. Poden ser individuais ou grupais, así coma
obrigatorias ou voluntarias.
- A entrega das mesmas nas datas sinaladas
- Revisión do caderno de clase: Con especial atención á realización
das tarefas e a corrección dos erros na clase, valorando igualmente
a orde e a correcta presentación
- Plan lector: inclúe actividades de busca de información. Valorarase:
- Acerto nas respostas
- Exposición oral dos argumentos seguidos para desenvolver
a resposta
- Fluidez e seguridade no discurso oral
- Realización de actividades de lectura comprensiva
- Probas escritas: Realizaranse un mínimo de dúas por avaliación
,podendo, segundo o criterio do profesorado, incluir a segunda
proba preguntas correspondentes a toda a materia da avaliacióne.
Logo destas a correspondente recuperación(agás na úitima
avaliación onde esa recuperación pode ir englobada noutras
recuperacións)
- Valorarase a orde e claridade na presentación, ademais dos puntos
expostos no apartado criterios sobre a avaliación
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Estes instrumentos, todos eles dirixidos á consecución dos estándares de aprendizaxe
avaliaránse, combinando: autoavaliación, rúbricas , corrección
Para avaliar a aprendizaxe dos alumnos debese seguir un modelo de avaliación continua
que inclúa as fases expostas anteriormente.
Por ultimo, compre sinalar que non consideramos a avaliación como un proceso
pechado, senón que debe permitir a aparición e a valoración de resultados non previstos
inicialmente.

13.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO EN SECUNDARIA
Durante os primeiros días do curso o profesorado fará unha avaliación inicial dos seus
grupos, non ten que ser necesariamente unha proba escrita, pois ó ser a materia de
matemáticas de contidos progresivos, detéctase moi ben o nivel da clase no
desenvolvemento das primeiras unidades e procuraremos adaptar a programación ó noso
alumnado, por suposto seguindo as directrices básicas do exposto nela
.

Subliñar que: En 1º de ESO, os alumnos acaban de chegar ao Centro e, para comprobar
o grao de coñecemento que traen de Primaria, realizarase polo menos unha proba
escrita.
No resto dos cursos o resultado da avaliación inicial pódense contrastar cos resultados
do historial académico rexistrado no Xade, sen menosprezo do intercambio de
información habitual entre os membros do Departamento e a posta en común da sesión
de avaliación inicial que se celebra no centro. Non obstante, a aquel alumnado ao que o
profesor lle impartiu clase o curso anterior, e polo tanto, coñeza o nivel do que parten,
non será necesario facerlle as probas.

Durante o curso regular (setembro– xuño) faranse polo menos (como xa quedou
refrectido nos instrumentos de avaliación) dúas probas escritas dentro de cada
avaliación, sendo recomendable a realización dun control intermedio en 1º e 2º ESO en
cada avaliación. A segunda proba poderá incluír preguntas correspondentes a toda a
materia da avaliación (Criterio do profesor ou profesora do grupo e características do
mesmo) Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos sus alumnos/as as probas
escritas a realizar (número, datas e contidos).
A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual
do alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas,
repaso de exercicios ou solicitude doutros novos. E farase:
Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non
superada.
ou ben
Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación.
ou ben
Combinaránse as dúas formas anteriores.
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As probas escritas estarán basadas nos criterios de avaliación e estándares de
aprendizaxe
Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar
sobre un 50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o
profesor/a explicará as puntuacións de cada pregunta ou o criterio de corrección. Aínda
así incluirase cando menos, a puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así,
enténdese que tódalas preguntas puntúan o mesmo.
Dependendo do tipo de exame e do nivel no que se faga, o profesorado poderá valorar a
presentación do exame (orde, ortografía, claridade, organización, limpeza...),
outorgando por este concepto un máximo do 5% da puntuación total do exame. Esta
puntuación debe facerse constar no resumo dos criterios de corrección especificados no
anterior epígrafe; En caso contrario, suporase que non será tida en conta. Para acadar
unha boa puntuación neste apartado de presentación hai que atender ás seguintes
recomendacións:
- No encabezado de todas as páxinas do exame deben figurar os apelidos e
nome do alumno e no pé de páxina, a súa numeración.
- Non é necesario responder as preguntas seguindo a súa orde numérica, pero
sempre debe quedar claro cal é o exercicio e apartado que se está a contestar.
- Non se debe responder en máis dun lugar á mesma pregunta. Nese caso, só se
valorará a primeira aparición da mesma.
- Debes escribir con bolígrafo de cor azul ou negro. Non se terán en conta as
respostas escritas con lapis.
En canto a correción concreta de cada unha das preguntas destas probas , valoraranse
fundamentalmente os coñecementos prácticos.
No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os
seguintes aspectos:
A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta.
A claridade da exposición
A facilidade e precisión no calculo.
Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o
alumno/a obtén unha solución absurda, valorarase positivamente que o
alumno ou alumna faga constar o absurdo de tal resultado.
A ausencia de explicación na solución dun problema repercute
negativamente na súa valoración, podendo ter unha puntuación nula se só
aporta a solución numérica dun problema ou cuestión sen ningún
razoamento que xustifique a obtención do resultado.
Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con
representacións gráficas, posto que se valora a correción e detalle das
mesmas, o emprego de unidades e o mantemento aproximado das
proporcións.

Durante a realización do exame, o alumnado só debe dispor do material que permita
expresamente o profesor, estando totalmente prohibido o uso de smartphones (deben ser
depositados na porta de entrada). En caso contrario (chuletas, móbiles....), o alumno ou
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alumna perderá o dereito a realización do exame que lle será recollido polo profesor,
notificado a x. de estudos e recollido no xade e recibirá a cualificación mínima.

Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non
se “baixará nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu
momento, polas razóns que fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota.
Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas:
O alumno que “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos
necesarios. Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do
mesmo cunha nota superior a acadada por él
O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes
a materia nova do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación
contínua é obter os coñecementos da nova materia explicada e RECUPERAR AS
PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO CONTINUO dende principio de
curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos meses.
Os exames de setembro:
Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel
Terán como base os contidos mínimos
Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que
impartan clase no nivel correspondente.
Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do
exame que, despois de aproximala por redondeo será a que conste na
acta.
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
NOTA DA AVALIACIÓN:

Das cualificacións das probas escritas realizadas en cada avaliación obterase unha
primeira nota, facendo a media ponderada entre aquelas, coa ponderación (en función da
cantidade de materia que entre en cada exame, ou ben, que a/as proba/as posterior/es
conteñan ou necesiten contidos das anteriores) que o profesor debe establecer e
comunicar ao alumnado con anterioridade á realización da última proba da avaliación.
No suposto de que non o faga, enténdese que todos os exames ponderan o mesmo
(media aritmética).
No caso de que esta 1ª nota sexa superior a 4,5 o profesor ou profesora podera
incrementar esta nota como máximo 1 punto reflectindo outras valoracións practicadas
durante o periodo da mesma e rexistradas na ficha do alumno: realización das tarefas
encomendadas, saídas voluntarias ao encerado, actitude e participación na clase,
caderno de traballo, faltas de asistencia, etc.
Os cálculos de tódalas medias referidas nestes criterios faranse cunha aproximación de
dúas cifras decimais. Pola contra, na lexislación vixente consta que o alumnado debe
recibir unha cualificación enteira entre 1 e 10. Xa que logo, a nota que constará en
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calquera acta oficial (e polo tanto, no boletín de cualificacións) será sempre a
aproximación enteira por redondeo da correspondente cualificación.
O alumnado que ten suspensa unha avaliación (nota da avaliación inferior a 4’5) ten a
obriga de presentarse á correspondente proba de recuperación. . Esta proba de
recuperación englobará os contidos desenvueltos nas correspondentes avaliacións. Neste
caso, a nota definitiva da avaliación pasará a ser a que se obteña a partir da seguinte
fórmula.:
1. Se na recuperación (exame) supera o 5 a Cualificación avaliación = maior de
entre as seguintes cantidades:
(Nota avaliación suspensa + Nota recuperación )/2
Un cinco
2. Se na recuperación non chega ao 5 a Cualificación avaliación = maior de entre
as seguintes cantidades:
Nota avaliación
Nota recuperación
.
Queda a criterio do profesor (en función das expectativas que ten o alumno na materia,
da carga de traballo que o profesor teña nese momento...), decidir se un alumno ou
alumna que ten a avaliación aprobada (nota da avaliación maior ou igual a 4’5), se pode
presentar voluntariamente a proba de recuperación, co obxecto de mellorar a
cualificación. No suposto de serlle permitido, a nota definitiva da avaliación
calculariase coa mesma fórmula que no apartado anterior.
Evidentemente, se o alumno ou alumna non ten a obriga nin quere voluntariamente
presentarse á proba de recuperación para subir nota, a nota definitiva da avaliación será
a antedita nota da avaliación.

Para o cálculo da cualificación final de curso a nota obtida por esta fórmula será a que
se empregue como nota da avaliación
Non obstante: no caso dunha soa recuperación ou de notas moi aceptables en dúas será
o propio profesor ou profesora quen decidirá o valor das mesmas de cara a unha nota
final de xuño.

NOTA DE XUÑO
Cómpre dicir que, dado que no noso centro, oficialmente a reunión da 3ª avaliación
parcial realízase conxuntamente coa final de xuño, no procedemento que se describe a
continuación, a 3ª avaliación parcial ten o mesmo tratamento independente que ás dúas
primeiras; É dicir, outorgarase unha cualificación na 3ª avaliación e utilizarase
loxicamente para o cálculo da nota final de xuño.
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Tamén, ter en conta que: a recuperación da 3ª avaliación (por tempo) pode presentarse
xunto co exame global de toda a materia ou outras recuperacións. Isto deberá ser un
acordó consensuado entre o alumnado e profesorado do mesmo nivel.
En xuño, atopamos a seguinte situación:
1º aval.
Nota da
recup.
materia
espec. 1ª
aval.

2º aval.
Nota da
recup.
materia
específica
2ª aval.

nota da
materia
específica
da 3ª ava.

3º aval.
recuper.3º
outras
aval.
recuperacións
(OPCIONAL,a
criterio do
profesor/a) (1)

(1) Se, neste momento, a nota obtida fora menor que 5 a alumna ou alumno deberá
realizar un exame global de coñecementos dos contidos desenvolvidos durante todo o
curso, ou ben, o profesor ou profesora da materia poderá substituír o exame global por
un exame parcial das partes da materia sobre as que non se tiveran conseguido os
obxectivos.( sempre un acordo colexiado entre os profesores/as que imparten o mesmo
nivel). De facerse esta substitución o alumnado poderá optar, neste último exame de
xuño, presentarse as avaliacións suspensas ( unha ou dúas), ou realizar o exame global.
Isto fárase constar na cabeceria da folla de exame.Asimesmo, de escoller repetir só as
avaliacións suspensas (unha ou dúas) cada unha delas puntuarase por separado.
Se o exame global é superado con puntuación superior ou igual a 5, a cualificación final
será a que se obteña ao aplicar a seguinte fórmula:
Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades:
(Media das tres avaliacións + Global) / 2
Un cinco (5)
ou ben:
Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades:
Media da/s avaliación/s aprobada/s+((Nota/s avaliación suspensa + Nota/s
recuperación/s )/2)
Un cinco

Neste momento
Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos
Cando a nota definitiva da materia de cada avaliación é superior a 4,5. Neste
caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3.
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Cando a nota definitiva da materia dunha avaliación é superior a 4 e inferior
a 5 e as notas definitivas das outras dúas é superior a 5. Neste caso esta 1ª
nota media é a media aritmética das 3.
En casos debidamente xustificados (como por exemplo un desequilibrio considerable
nas datas de avaliación), o profesor poderá estabelecer unha ponderación distinta entre
as tres avaliacións. De ser así, as ponderacións deben ser establecidas e comunicadas ao
alumnado antes da realización do último exame da 3ª avaliación.
A continuación
No caso de que esta 1ª nota de xuño sexa positiva (maior ou igual que 5) (non procederá
o cálculo desta 2ª nota se a nota resumo de xuño é inferior a 5, considerando como nota
definitiva de xuño a referida nota resumo negativa. )
O profesor/a emitirá outra cualificación (2ª nota) reflectindo outras valoracións
practicadas durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a basadas na observación
sistemática e na análise da produción do alumno/a
1. Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por
facelo ben
2. Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e
exames
3. O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo
continuado na materia, dende o primeiro dia.
4. O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó
argumenta-las súas opinións
5. Puntualidade
6. A entrega dos traballos que se lle piden e na data sinalada
A cualificación final, nota definitiva de xuño,será a media ponderada entre estas dúas
notas, ponderando a primeira o 80% e a segunda, un 20%.(esta última nota)
Os cálculos de tódalas medias referidas nestes criterios faranse cunha aproximación de
dúas cifras decimais. Pola contra, na lexislación vixente consta que o alumnado debe
recibir unha cualificación enteira entre 1 e 10. Xa que logo, a nota que constará en
calquera acta oficial (e polo tanto, no boletín de cualificacións) será sempre a
aproximación enteira por redondeo da correspondente cualificación.
O alumno promocionará ó curso seguinte cando:
Esta cualificación final é igual ou superior a 5
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro
Dado o carácter extraordinario desta avaliación, non será emitida ningunha nota de
seguimento, considerando como nota de setembro, a obtida no exame.
No suposto de que o alumno ou alumna non se presente ao exame extraordinario de
setembro, a súa cualificación seria: NP
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No caso do 1º e 2º da ESO, o traballo de recuperación realizado durante o verán poderá
ser compensado cun incremento incondicional da nota do exame de ata 1 punto como
máximo, sempre que a nota acadadano exame sexa igual ou superior a 5.

14.-AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á
AVALIACIÓN CONTINUA
As faltas de asistencia a clase sen xustificar e de modo reiterado, poden provocar a
imposibilidade da aplicación correcta dos criterios de avaliación e a propia avaliación
continua.
Por iso, aquel alumno ou alumna que acumule máis de 16 faltas de asistencia sen
xustificar en 1º, 2º e 3º de ESO e máis de 12 en 4º, perderá o dereito á avaliación
continua, debendo presentarse a un único exame global convocado durante o mes de
xuño, cuxa única cualificación constituirá o 100% da súa cualificación final.
Se non supera este exame (notaigual ou maior a 5), deberán presentarse á proba
extraordinaria de setembro nas mesmas circunstancias que o resto do alumnado.
15.-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES NA ESO
O proceso de seguimento do alumnado de ESO con algunha materia do Departamento
de Matemáticas pendente de cursos anteriores, establécese do seguinte xeito:
Contidos esixíbeis:
Serán os contidos ou mínimos esixíbeis de cada nivel e seguiremos os mesmos
recollidos na programación correspondente ó curso pasado
Actividades de avaliación:
O seguimento e avaliación do alumnado coas matemáticas pendentes na Secundaria
farase, conxuntamente entre o profesorado responsable destes alumnos e alumnas, no
presente curso académico e a xefa de seminario.
Acordamos, asimesmo, dúas probas parciais, non resolutivas, que abarquen entre ambas
a totalidade dos contidos esixíbeis da materia pendente. (A concreción das datas
correspóndelle á Xefatura de Estudos) .
O plan de traballo elaborado polo noso departamento é:
O seguimento contínuo da materia pertence a este curso e a materia pendente
(dentro do horario lectivo) pois o nivel de coñecementos é progresivo.
Antes de comezar o mes de outubro, o profesorado que impartiu clase o curso
anterior, (ou no seu defecto os compoñentes do seminario) dividirá cada materia
pendente en dúas partes e elaborará unha relación de, exercicios “tipo exame”
para cadansúa parte.
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Nos primeiros días do mes de outubro, o profesorado que lles imparte clase no
curso actual, fará chegar ao alumnado pendente, a relación de exercicios
propostos para o primeiro cuadrimestre, co obxecto de que practique a materia e
lle sirvan de referencia de cara ao primeiro exame cuadrimestral (á volta das
vacacións de Nadal) que abranguerá a primeira parte da materia, loxicamente. O
alumnado deberá facer os exercicios de cada unha das partes, antes da realización
de cada exame parcial, que entregará ao profesor/a do curso actual para a súa
revisión. Unha vez corrixidos polo profesor/a devolveránselle ao alumnado para
que reelabore os respondidos incorrectamente. O alumnado poderá consultar as
dúbidas que se lle presenten na resolución dos exercicios ao profesor/a da
materia na clase.
O protocolo anterior repítese en xaneiro, concluíndo coa realización do segundo exame
cuadrimestral á volta das vacacións de Semana Santa.
Estas probas serán elaboradas polo profesorado que impartiu a materia pendente do
curso anterior e o profesor actual (garantindo así a non inclusión de preguntas que non
foran obxecto de estudio no curso anterior) e supervisadas por tódolos membros do
seminario, incluíndo nelas unha porcentaxe aproximada dun 50% de preguntas extraídas
dos exames ou boletíns repartidos
As datas comunicaránselle (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación a
ser posible sen coincidir con outras probas.
A cualificación destas probas parciais será de 1 a 10 obtida por redondeo enteiro das
notas dos exames con dous decimais No caso de non presentarse ás mesmas a nota que
constará nas actas parciais de pendentes será NP, independentemente da nota acadada
na materia no curso actual.
De cara a avaliación da materia pendente, o seminario terá en contra: o seguimento
contínuo dos contidos pendentes, o avance actual do alumno ou alumna no curso actual,
e as probas feitas, o interese de cara a superala
No caso de non superar a materia pendente nos dous exames parciais, o alumnado
pendente terá dereito a un exáme, que englobe a totalidade dos contidos, , ou o parcial
suspenso (opción do alumnado) na data fixada por Xefatura de Estudos , e se é
necesario á proba extraordinaria de setembro..

Criterios para superar as materias pendentes:
Superar a materia no nivel actual.
Se a nota dos dous parciais (en primeira convocatoria) esta no intervalo (4, 5) a
cualificación final que conste na acta de xuño será 5.
Se a nota dos dous parciais, en primeira convocatoria, é superior a 5, calculamos
unha 1ª nota (a media de ambalas dúas) e unha 2ª nota, valorando a realización e
entrega de exercicios o seguimento na materia con contidos progresivos do curso
actual por parte do profesor/a que lle corresponda. Calculamos a nota media,
ponderando a 1ª o 90% e a 2ª o 10%. Nota final de xuño.
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No caso de que a nota de un ou os dous parciais sexa menor ou igual que 4 o
alumno/a deberá presentarse á proba final (onde se lle dá a opción de repetir o
parcial suspenso ou ben de facer o exame global da materia). A nota final será a
maior entre:
(media dos parciais+final)/2
Un 5

16.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS
INDIVIDUAIS E COLECTIVAS
Á hora de planificar as medidas de atención á diversidade e inclusión temos que
recabar, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas;
como mínimo debe coñecerse a relativa a:
Descrición do grupo despois da avaliación inicial
• O número de alumnos e alumnas.
• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ó desenvolvemento de contidos
curriculares.
• As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase en cómo se
poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula,
estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ós aspectos competenciais.
• Os desempeños competencias prioritarios que hai que practicar no grupo nesta
materia.
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os
traballos cooperativos.
• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar ao nivel xeral para obter un logro
óptimo do grupo.
Esta información obterase mediante a observación do grupo durante os primeiros días
de clase.
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto,
senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais
dos estudantes:
Necesidades individuais
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• Identificar ós alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a
aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades
non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola
historia familiar, etc.).
• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, xestión de
tempos grupais para favorecer a intervención individual).
• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian a adoptar, así como
sobre os recursos que se van a empregar.
• Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles.
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos dos
estudantes.
• Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna
co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente,
co/a titor/a.
Esta outra información obterase mediante unha proba escrita para coñecer o grao de
adquisición dos estándares de aprendizaxe do curso anterior, e tamén da observación
directa de cada alumno/a na aula e dos traballos individuais realizados durante ese
período.

17.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Segundo o Decreto86/2015debemos incluír dentro desta denominación aqueles alumnos
e alumnas que:
Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.•
Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).•
Teñan altas capacidades intelectuais.•
Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistemaeducativo.•
Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden.
Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na
aula, da non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento
destes principios, as actividades de aprendizaxe integradas facilitan a gradación da
dificultade, para que cada alumno sexa quen de visualizar o seu nivel de partida e ir
aumentando pouco a pouco o grao de dificultade na resolución das tarefas.
O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxecolaborativa
e cooperativa, pois as debilidades e fortalezas modifícanse en base ás aportacións dos
restantes compañeiros e compañeiras.
No Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Virxe do Mar aparecen concretadas
todas as medidas xerais de atención ao alumnado que presentaalgunha carencia neste
sentido.
Este departamento segue as indicacións dadas nas sesión de avaliacións, nas reunións
convocadas (se é o caso) e as directrices dadas polo departamento de Orientación:
A situación na aula
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A tutela ou o ser tutelado por outro alumno/a
A inclusión en pequenos grupos de traballo
………………
Tamén:
O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas
como forma de estímulo, é esencialmente acumulativo-reiterativo: Tanto nas
explicacións como sobre todo nos exercicios repasase continuamente a materia xa vista.
En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral de reforzo educativo para os alumnos
que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que se lle dan numerosas
oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes a este
curso, ainda que a súa explicación inicial quede meses atrás. Se fixera falta,
indicaráselles a aqueles alumnos que o necesiten, os cadernos que deben facer e
entregar.
Os alumnos que teñan unha ACS dado o desfase curricular que presentan, recibiran
apoio do departamento de orientación

18.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Como mínimo, o alumnado debe ir provisto á clase co seguinte material:






O libro de texto ou, e os apuntamentos do profesor; Como mínimo, da avaliación que
se estea impartindo.
Un caderno onde copiará os apuntamentos e realizará os exercicios que se propoñan.
Un bolígrafo azul ou negro.
Unha calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
As fichas de reforzo e ampliación, entregadas polo profesorado, sobre a materia a
tratar

Durante este curso académico, os libros de texto establecidos son os seguintes:
CURSO

TÍTULO

ISBN

EDITORIAL

LINGUA

1º ESO
2º ESO

Matemáticas 1ESO. Savia
Matemáticas 2ESO. Savia
Matemáticas Orient. a las
Enseñ.Acad.3ESO. Savia
Matemáticas Orient. a las
Enseñ.Apli..3ESO. Savia
Matemáticas Orient. a las
Enseñ.Acad.4ESO. Savia
Matemáticas Orient. a las
Enseñ.Apli..4ESO. Savia

978-84-675-7594-1
978-84-675-8678-7

SM
SM

Castelán
Castelán

978-84-675-7622-1

SM

Castelán

978-84-675-7621-4

SM

Castelán

978-84-675-8693-0

SM

Castelán

978-84-675-8693-1

SM

Castelán

3º ESO
3º ESO
4º ESO
4º ESO

O uso da calculadora irase introducindo no primeiro Ciclo da ESO e utilizarase de
forma plena no segundo ciclo da ESO. Queda a criterio do profesorado, a posibilidade
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de non permitir a utilización da calculadora nalgunha proba escrita, dependendo da
materia que se trate. Nese caso, debe serlle advertido ao alumnado
Dentro da autonomía que outorga a Programación de Aula, cada profesor decidirá o
modo e frecuencia de utilización doutros recursos nas clases de Matemáticas, como os
que se especifican a continuación, como referencia:











A regra, o compás e maletíns xeométricos (colección de corpos xeométricos)
nalgunhas clases de xeometría.
Prensa escrita e/ou dixital. Este é outro material que se debe utilizar con relativa
frecuencia nas clases de matemáticas. Detectar erros e analizar conclusións
tendenciosas nas sondaxes que frecuentemente se publican, pode ser de grande
utilidade para desenvolver o espírito investigador e crítico do alumnado. Así mesmo,
das distintas publicación poden extraerse multitude de exemplos para poñer en
práctica os coñecementos adquiridos nas clases de matemáticas, comprobando así, o
grao de cumprimento das competencias do alumnado. Aínda que se pode usar ao
longo de todo o curso, debe facerse de forma especial na parte relativa a Funcións e
Estatística para a interpretación de gráficas de funcións, gráficos estatísticas e táboas
de datos.
Mapas, planos
Espazo Abalar (1-2ºESO)
Aula de Informática. É de interese impartir un número de clases sen especificar
(dependendo da grao de cumprimento da temporalización prevista) na aula de
informática. Nelas poderíanse usar actividades con contidos matemáticos elaboradas
con JClik para os alumnos do 1º ciclo da ESO. No 2º ciclo da ESO poderíanse
traballar as unidades didácticas elaboradas co software Descartes e o programa
Geogebra (ámbolos dous de uso libre).
Proxector de aula. Poden proxectarse presentacións en Power-Point (materiais
previamente elaborados) ou vídeos de contido matemático adecuados a idade do
alumnado (hai unha morea deles interesantes e de uso libre na web, Universo
Matemático, Más Por Menos, Historia das Matemáticas...), facendo uso dos distintos
medios materiais que están dispoñibles no Centro.
Libros de lectura. Na biblioteca hai un número de libros de interese matemático:
novelas cortas con contidos matemáticos, biografías de famosos matemáticos e
matemáticas ao longo da Historia, libros de problemas resoltos. a disposición do
alumnado, cuxa consulta ou préstamo deben ser promovidos polo profesorado do
Departamento.
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BACHARELATO
19.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN NO BACH.
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.
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,
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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 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.
1.2.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais

As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo que nos
rodea e expresarmos os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez
máis complexo; contribúen de xeito especial á comprensión dos fenómenos da realidade
social, de natureza económica, histórica, xeográfica, artística, política, socio- lóxica,
etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e abstraer, favorecendo a
adquisición da competencia de aprender a aprender.
As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na
adquisición de contidos doutras disciplinas. Por exemplo, na economía, a teoría
238

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

económica explica os fenómenos económicos cunha base matemática. A teoría de xogos
ou a teoría da decisión son outro exemplo das aplicacións neste campo. Na socioloxía e
nas ciencias políticas emprégase cada vez con maior frecuencia a análise de enquisas,
entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución das matemáticas a
outras áreas como a xeografía, a historia ou a arte, onde tiveron unha recoñecida
influencia e, en xeral, serviron 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, e das competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía. Isto consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir
de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para o lograr,
cómpre analizar a situación; identificar o que é verdadeiramente salientable; establecer
relacións; facer a modelización e ser quen de representala e de 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 adecuadas 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 hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de
resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal
como na futura vida profesional.
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 ha permitir
fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras habilidades.
A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais está dividida en dous cursos: o
seu ensino débese comezar tendo en conta o grao de adquisición da competencia
matemática que o alumnado logrou a longo da ESO. Para lograr esta continuidade, igual
que acontece no currículo básico das materias de matemáticas de ESO, os
coñecementos, as competencias e os valores están integrados, e formuláronse os
estándares de aprendizaxe avaliables tendo en conta a relación necesaria entre os
devanditos elementos, tamén en bacharelato.
A materia estrutúrase en torno a catro bloques de contido: "Procesos, métodos e
actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Análise", e "Estatística e
probabilidade".
O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común aos dous cursos e
transversal: débese desenvolver simultaneamente ao resto de bloques de contido e é o
eixe fundamental da materia; articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no
quefacer matemático: a resolución de problemas, proxectos de investigación
matemática, a matematización e modelización, as actitudes adecuadas para desenvolver
o traballo científico e a utilización de medios tecnolóxicos. Incorporouse a este bloque a
maioría das competencias clave e os temas transversais, o que permite a súa adquisición
e o seu desenvolvemento, respectivamente, ao longo de toda a materia. Nel establécense
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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 de comunicación lingüística,
ao ler de xeito comprensivo os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a 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; e a conciencia e expresións culturais, na medida en que
o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática.
As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo que nos
rodea e expresarmos os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez
máis complexo; contribúen de xeito especial á comprensión dos fenómenos da realidade
social, de natureza económica, histórica, xeográfica, artística, política, socio- lóxica,
etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e abstraer, favorecendo a
adquisición da competencia de aprender a aprender.
As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na
adquisición de contidos doutras disciplinas. Por exemplo, na economía, a teoría
económica explica os fenómenos económicos cunha base matemática. A teoría de xogos
ou a teoría da decisión son outro exemplo das aplicacións neste campo. Na socioloxía e
nas ciencias políticas emprégase cada vez con maior frecuencia a análise de enquisas,
entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución das matemáticas a
outras áreas como a xeografía, a historia ou a arte, onde tiveron unha recoñecida
influencia e, en xeral, serviron 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, e das competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía. Isto consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir
de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para o lograr,
cómpre analizar a situación; identificar o que é verdadeiramente salientable; establecer
relacións; facer a modelización e ser quen de representala e de 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 adecuadas 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 hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de
resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal
como na futura vida profesional.
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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.

20.- OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO
Tal e como aparecen reflectidos no artigo 26 do DECRETO 86/2015
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de previr e
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social,
con atención especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua
castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da
comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego.
241

Seminario de Matemáticas

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

21.-OBXECTIVOS DE MATEMÁTICAS NO BACHARELATO
As matemáticas constitúen un conxunto amplo de coñecementos baseados no estudo de
patróns e relacións inherentes a estruturas abstractas. Aínda que se desenvolvan con
independencia da realidade física, teñen a súa orixe nela e son de suma utilidade para
representala. Nacen da necesidade de resolver problemas prácticos e susténtanse pola
súa capacidade para tratar, explicar, predicir e modelar situacións reais e dar rigor aos
coñecementos científicos. A súa estrutura áchase en continua evolución, tanto pola
incorporación de novos coñecementos como pola súa constante interrelación con outras
áreas, especialmente no ámbito da ciencia e da técnica.
Participar na adquisición do coñecemento matemático consiste no dominio da súa
“forma de facer”. Este “saber facer matemáticas” é un proceso laborioso que comeza
por unha intensa actividade sobre elementos concretos, co obxecto de crear intuicións
previas necesarias para a formalización. Con frecuencia, os aspectos conceptuais non
son máis que medios para a práctica de estratexias, para incitar á exploración, a
formulación de conxecturas, o intercambio de ideas e a renovación dos conceptos xa
adquiridos.
Os contidos de Matemáticas, como materia de modalidade no Bacharelato de Ciencias e
Tecnoloxía, xiran sobre dous eixes fundamentais: a xeometría e a análise. Estes contan
co necesario apoio instrumental da aritmética, a álxebra e as estratexias propias da
resolución de problemas. En Matemáticas I, os contidos relacionados coas propiedades
xerais dos números e a súa relación coas operacións, máis que nun momento
predeterminado, deben ser traballados en función das necesidades que xurdan en cada
momento concreto. Á súa vez, estes contidos compleméntanse con novas ferramentas
para o estudo da estatística e a probabilidade, culminando así todos os campos
introducidos na Educación Secundaria Obrigatoria. A introdución de matrices e
integrais en Matemáticas II achegará novas e potentes ferramentas para a resolución de
problemas xeométricos e funcionais.
Estes contidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudos posteriores como para a
actividade profesional. Non se trata de que os estudantes posúan moitas ferramentas
matemáticas, senón de que teñan as estritamente necesarias e que as manexen con
destreza e oportunidade, facilitándolles as novas fórmulas e identidades para a súa
elección e uso. Nada hai máis afastado do “pensar matematicamente” que unha
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memorización de igualdades cuxo significado se descoñece, incluso aínda que se
apliquen adecuadamente en exercicios de cálculo.
Nesta etapa aparecen novas funcións dunha variable. Preténdese que os alumnos sexan
capaces de distinguir as características das familias de funcións a partir da súa
representación gráfica, así como as variacións que sofre a gráfica dunha función ao
compoñela con outra ou ao modificar de forma continua algún coeficiente na súa
expresión alxébrica. Coa introdución da noción intuitiva de límite e xeométrica de
derivada, establécense as bases do cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de
precisión a análise do comportamento da función nas Matemáticas II. Así mesmo,
preténdese que os estudantes apliquen estes coñecementos á interpretación do
fenómeno.
As matemáticas contribúen á adquisición de aptitudes e conexións mentais cuxo alcance
transcende o ámbito desta materia; forman na resolución de problemas xenuínos —
aqueles onde a dificultade está en encadralos e atopar unha estratexia de resolución—,
xeran hábitos de investigación e proporcionan técnicas útiles para enfrontarse a
situacións novas. Estas destrezas, xa iniciadas nos niveis previos, deberán ampliarse
agora que aparecen novas ferramentas, enriquecendo o abanico de problemas
abordables e o afondamento nos conceptos implicados.
As ferramentas tecnolóxicas, en particular o uso de calculadoras e aplicacións
informáticas como sistemas de álxebra computacional ou de xeometría dinámica, poden
servir de axuda tanto para a mellor comprensión de conceptos e a resolución de
problemas complexos como para o procesamento de cálculos pesados, sen deixar de
traballar a fluidez e a precisión no cálculo manual simple, onde os estudantes adoitan
cometer frecuentes erros que os poden levar a falsos resultados ou inducir a confusión
nas súas.
A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado
e integrado no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha
parte esencial da educación matemática e activan as competencias necesarias para
aplicar os coñecementos e habilidades adquiridas en contextos reais. A resolución de
problemas debe servir para que o alumnado desenvolva unha visión ampla e científica
da realidade, para estimular a creatividade e a valoración das ideas alleas, a habilidade
para expresar as ideas propias con argumentos adecuados e o recoñecemento dos
posibles erros cometidos.
As definicións formais, as demostracións (redución ao absurdo, contraexemplos) e os
encadeamentos lóxicos (implicación, equivalencia) dan validez ás intuicións e confiren
solidez ás técnicas aplicadas. No entanto, este é o primeiro momento en que o alumno
se enfronta con certa seriedade á linguaxe formal, polo que a aprendizaxe debe ser
equilibrada e gradual. O simbolismo non debe desfigurar a esencia das ideas
fundamentais, o proceso de investigación necesario para alcanzalas, ou o rigor dos
razoamentos que as sustentan. Deberá valorarse a capacidade para comunicar con
eficacia esas ideas aínda que sexa de maneira non formal.
O importante é que o estudante atope nalgúns exemplos a necesidade da existencia desta
linguaxe para dotar as definicións e demostracións matemáticas de universalidade,
independizándoas do linguaxe natural.
Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como
unha colección de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un
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longo camiño conceptual, un construto intelectual de enorme magnitude, que foi
evolucionando a través da historia ata chegar ás formulacións que agora manexamos.
O desenvolvemento desta materia contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran
as seguintes capacidades:
- Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións
diversas que permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias,
así como na resolución razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e
diferentes ámbitos do saber.
- Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas
sobre as que se basea o avance da ciencia e da tecnoloxía, mostrando unha actitude
flexible, aberta e crítica ante outros xuízos e razoamentos.
- Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias
das matemáticas (formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación,
aplicación da indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das
conxecturas, comprobación dos resultados obtidos) para realizar investigacións e en
xeral explorar situacións e fenómenos novos.
- Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e
dinámico, con abundantes conexións internas e intimamente relacionado co doutras
áreas do saber.
- Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar
información, facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos
cálculos e servir como ferramenta na resolución de problemas.
- Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar
procedementos, encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e
precisión, detectar incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor
científico.
- Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales
como a visión crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o
interese polo traballo cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o
cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a novas ideas.
- Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas
matematicamente, comprendendo e manexando representacións matemáticas.
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22.-MATEMÁTICAS I
22.1.- CONTIDOS DA UNIDADE-CRITERIOS DE AVALIACIÓN –ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLESCOMPETENCIAS CLAVE
Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
e
i

 B1.1. Planificación e expresión verbal
do proceso de resolución de
problemas.

i
l

 B1.1. Planificación e expresión verbal  B1.2. Utilizar procesos de razoamento
do proceso de resolución de
e estratexias de resolución de
problemas.
problemas, realizando os cálculos
necesarios e comprobando as
 B1.2. Estratexias e procedementos
solucións obtidas.
postos en práctica: relación con
outros problemas coñecidos;
modificación de variables;
suposición do problema resolto.
 B1.3. Solucións e/ou resultados
obtidos: coherencia das solucións
coa situación, revisión sistemática do
proceso, outras formas de resolución,
problemas parecidos, xeneralizacións
e particularizacións interesantes.
 B1.4. Iniciación á demostración en
matemáticas: métodos, razoamentos,
linguaxes, etc.

 B1.1. Expresar verbalmente, de forma
razoada, o proceso seguido na
resolución dun problema.

 CCL
 MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razoada, o proceso seguido na
 CMCCT
resolución dun problema, coa precisión
e o rigor adecuados.
 MA1B1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado para resolver ou demostrar
(datos, relacións entre os datos,
condicións, hipótese, coñecementos
matemáticos necesarios, etc.).

 CMCCT

 MA1B1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.

 CMCCT

 MA1B1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas para
resolver, valorando a súa utilidade e a
súa eficacia.

 CMCCT

 MA1B1.2.4. Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de razoamento
na resolución de problemas.

 CMCCT
 CAA

 MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso  CMCCT
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Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
de resolución de problemas.

Competencias clave
 CAA

d
i
l

 B1.4. Iniciación á demostración en
 B1.3. Realizar demostracións sinxelas  MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos
matemáticas: métodos, razoamentos,
de propiedades ou teoremas relativos
de demostración en función do
linguaxes, etc.
a contidos alxébricos, xeométricos,
contexto matemático e reflexiona
funcionais,
estatísticos
e
sobre o proceso de demostración
 B1.5. Métodos de demostración:
probabilísticos.
(estrutura, método, linguaxe e
redución ao absurdo, método de
símbolos, pasos clave, etc.).
indución, contraexemplos,
razoamentos encadeados, etc.
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de
argumentos.

 CMCCT

g
i

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.  B1.4. Elaborar un informe científico
 MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e
escrito que sirva para comunicar as
os símbolos matemáticos adecuados ao
 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
ideas
matemáticas
xurdidas
na
contexto e á situación.
outras formas de representación de
resolución
dun
problema
ou
nunha
argumentos.
demostración, coa precisión e o rigor  MA1B1.4.2. Utiliza argumentos,
 B1.8. Elaboración e presentación oral
xustificacións, explicacións e
adecuados.
e/ou escrita, utilizando as
razoamentos explícitos e coherentes.
ferramentas tecnolóxicas axeitadas,
de informes científicos sobre o
 MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas
proceso seguido na resolución dun
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema ou na demostración dun
problema, situación para resolver ou
resultado matemático.
propiedade ou teorema para demostrar,
 B1.9. Utilización de medios
tanto na procura de resultados como
tecnolóxicos no proceso de
para a mellora da eficacia na
aprendizaxe para:
comunicación das ideas matemáticas.
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de datos

 CMCCT

 CMCCT

 CMCCT
 CD
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Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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

 B1.10. Planificación e realización de
 B1.5. Planificar adecuadamente o
proxectos e investigacións
proceso de investigación, tendo en
matemáticas a partir de contextos da
conta o contexto en que se
realidade ou do mundo das
desenvolve e o problema de
matemáticas, de xeito individual e en
investigación formulado.
equipo.

 CMCCT
 MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do
proceso de elaboración dunha
investigación matemática (problema de
investigación, estado da cuestión,
obxectivos, hipótese, metodoloxía,
resultados, conclusións, etc.).
 MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o  CMCCT
proceso de investigación, tendo en
 CSIEE
conta o contexto en que se desenvolve
e o problema de investigación
formulado.
 MA1B1.5.3. Afonda na resolución

 CMCCT
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Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

dalgúns problemas, formulando novas
preguntas, xeneralizando a situación
ou os resultados, etc.








b
d
h
i
l
m
n

e
g
i

 B1.4. Iniciación á demostración en
 B1.6. Practicar estratexias para a
matemáticas: métodos, razoamentos,
xeración de investigacións
linguaxes, etc.
matemáticas, a partir da resolución
dun problema e o afondamento
 B1.5. Métodos de demostración:
posterior, a xeneralización de
redución ao absurdo, método de
propiedades e leis matemáticas, e o
indución, contraexemplos,
afondamento nalgún momento da
razoamentos encadeados, etc.
historia das matemáticas,
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
concretando todo iso en contextos
 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
numéricos, alxébricos, xeométricos,
outras formas de representación de
funcionais, estatísticos ou
argumentos.
probabilísticos.
 B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións
matemáticas a partir de contextos da
realidade ou contextos do mundo das
matemáticas, de xeito individual e en
equipo.

 CMCCT
 MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra
propiedades de contextos matemáticos
numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos ou
probabilísticos.
 CMCCT
 MA1B1.6.2. Procura conexións entre
contextos da realidade e do mundo das  CSC
matemáticas (a historia da humanidade  CCEC
e a historia das matemáticas; arte e
matemáticas; tecnoloxías e
matemáticas, ciencias experimentais e
matemáticas, economía e matemáticas,
etc.) e entre contextos matemáticos
(numéricos e xeométricos, xeométricos
e funcionais, xeométricos e
probabilísticos, discretos e continuos,
finitos e infinitos, etc.).

 CMCCT
 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
 B1.7. Elaborar un informe científico
 MA1B1.7.1. Consulta as fontes de
outras formas de representación de
escrito que recolla o proceso de
información adecuadas ao problema de
argumentos.
investigación realizado, coa precisión
investigación.
e o rigor adecuados.
 B1.10. Planificación e realización de
 MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e  CMCCT
proxectos e investigacións
os símbolos matemáticos adecuados ao
matemáticas a partir de contextos da
contexto do problema de investigación.
realidade ou do mundo das
matemáticas, de xeito individual e en
 CCL
 MA1B1.7.3. Utiliza argumentos,
equipo.
xustificacións, explicacións e
 CMCCT
 B1.11. Elaboración e presentación dun
razoamentos explícitos e coherentes.
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Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

informe científico sobre o proceso,
os resultados e as conclusións do
proceso de investigación
desenvolvido, utilizando as
ferramentas e os medios tecnolóxicos
axeitados.

Estándares de aprendizaxe
 MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema de investigación.

Competencias clave
 CMCCT
 CD

 CCL
 MA1B1.7.5. Transmite certeza e
seguridade na comunicación das ideas,
así como dominio do tema de
investigación.
 MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso  CMCCT
de investigación e elabora conclusións
sobre o nivel de resolución do
problema de investigación e de
consecución de obxectivos, e, así
mesmo, formula posibles
continuacións da investigación, analiza
os puntos fortes e débiles do proceso, e
fai explícitas as súas impresións
persoais sobre a experiencia.

i
l

 B1.12. Práctica de procesos de
 B1.8. Desenvolver procesos de
matematización e modelización, en
matematización en contextos da
contextos da realidade e
realidade cotiá (numéricos,
matemáticos, de xeito individual e en
xeométricos, funcionais, estatísticos
equipo.
ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en
situacións da realidade.

 MA1B1.8.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade
susceptibles de conter problemas de
interese.

 CMCCT
 CSC

 MA1B1.8.2. Establece conexións entre o  CMCCT
problema do mundo real e o
matemático, identificando o problema
ou os problemas matemáticos que
subxacen nel, así como os
coñecementos matemáticos necesarios.
 MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe
modelos matemáticos axeitados que

 CMCCT
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

permitan a resolución do problema ou
problemas dentro do campo das
matemáticas.
 MA1B1.8.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto
da realidade.

 CMCCT

 MA1B1.8.5. Realiza simulacións e
predicións, en contexto real, para
valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.

 CMCCT

i

 B1.12. Práctica de procesos de
 B1.9. Valorar a modelización
matematización e modelización, en
matemática como un recurso para
contextos da realidade e
resolver problemas da realidade
matemáticos, de xeito individual e en
cotiá, avaliando a eficacia e as
equipo.
limitacións dos modelos utilizados
ou construídos.

 MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso  CMCCT
e obtén conclusións sobre os logros
conseguidos, resultados mellorables,
impresións persoais do proceso, etc.,
valorando outras opinións













 B1.10. Planificación e realización de
 B1.10. Desenvolver e cultivar as
proxectos e investigacións
actitudes persoais inherentes ao
matemáticas a partir de contextos da
quefacer matemático.
realidade ou do mundo das
matemáticas, de xeito individual e en
equipo.
 B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e en
equipo.

 MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes
axeitadas para o traballo en
matemáticas (esforzo, perseveranza,
flexibilidade para a aceptación da
crítica razoada, convivencia coa
incerteza, tolerancia da frustración,
autoanálise continua, autocrítica
constante, etc.).

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m

 CMCCT
 CSC
 CSIEE

 MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de  CMCCT
retos e problemas coa precisión,
esmero e interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da situación.
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Criterios de avaliación

n
ñ
o






Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de
curiosidade e indagación, xunto con
hábitos de formularse preguntas e
buscar respostas axeitadas, revisar de
forma crítica os resultados atopados,
etc

 CMCCT
 CAA

 MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades
sociais de cooperación e traballo en
equipo.

 CSC
 CSIEE

b
i
l
m

 B1.13. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

 B1.11. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

 CMCCT
 MA1B1.11.1. Toma decisións nos
procesos de resolución de problemas,  CSIEE
de investigación e de matematización
ou de modelización, valorando as
consecuencias destas e a conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

b
i
l

 B1.13. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

 B1.12. Reflexionar sobre as decisións
tomadas, valorando a súa eficacia e
aprendendo delas para situacións
similares futuras.

 MA1B1.12.1. 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 aprendendo diso para
situacións futuras.

g
i

 B1.9. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de datos

 B1.13. Empregar as ferramentas
 MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas
tecnolóxicas axeitadas, de forma
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para
autónoma, realizando cálculos
a realización de cálculos numéricos,
numéricos, alxébricos ou estatísticos,
alxébricos ou estatísticos cando a
facendo representacións gráficas,
dificultade destes impida ou non
recreando situacións matemáticas
aconselle facelos manualmente.
mediante simulacións ou analizando
 MA1B1.13.2. Utiliza medios

 CMCCT
 CAA

 CMCCT
 CD

 CMCCT
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Obxectivos

Contidos
numéricos, funcionais ou
estatísticos.
Facilitar a comprensión de
conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e
conclusións obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e das
ideas matemáticas.

e
g
i

 B1.9. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou
estatísticos.
Facilitar a comprensión de

Criterios de avaliación
con sentido crítico situacións
diversas que axuden á comprensión
de conceptos matemáticos ou á
resolución de problemas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

tecnolóxicos para facer representacións
gráficas de funcións con expresións
alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e cuantitativa
sobre elas.
 MA1B1.13.3. Deseña representacións
gráficas para explicar o proceso
seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios
tecnolóxicos.

 CMCCT

 MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos  CMCCT
xeométricos con ferramentas
tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades
xeométricas.
 MA1B1.13.5. Utiliza medios
tecnolóxicos para o tratamento de
datos e gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar conclusións.

 CMCCT

 CD
 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da
 MA1B1.14.1. Elabora documentos
información e da comunicación de
dixitais propios (de texto,
maneira habitual no proceso de
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
aprendizaxe, procurando, analizando
como resultado do proceso de procura,
e seleccionando información
análise e selección de información
salientable en internet ou noutras
relevante, coa ferramenta tecnolóxica
fontes, elaborando documentos
axeitada, e compárteos para a súa
propios, facendo exposicións e
discusión ou difusión.
argumentacións destes, e
 MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados  CCL
compartíndoos en ámbitos
para apoiar a exposición oral dos
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conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e
conclusións obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e das
ideas matemáticas.

Criterios de avaliación
apropiados para facilitar a
interacción.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

contidos traballados na aula.
 CD
 MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os
medios tecnolóxicos para estruturar e  CAA
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.
 MA1B1.14.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ideas e
tarefas.

 CD
 CSC
 CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
g
i

 B2.1. Números reais: necesidade do
 B2.1. Utilizar os números reais, as súas  MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números
seu estudo e das súas operacións para
operacións e as súas propiedades,
reais e complexos e utilízaos para
a comprensión da realidade. Valor
para recoller, transformar e
representar e interpretar axeitadamente
absoluto. Desigualdades. Distancias
intercambiar información, estimando,
información cuantitativa.
na recta real. Intervalos e ámbitos.
valorando e representando os
Aproximación e erros. Notación
resultados en contextos de resolución
 MA1B2.1.2. Realiza operacións
científica.
de problemas.
numéricas con eficacia, empregando
cálculo mental, algoritmos de lapis e
papel, calculadora ou ferramentas
informáticas.






CMCCT
CCL
CAA
CSC






CMCCT
CAA
CSC
CD

 MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica  CMCCT
máis adecuada a cada contexto e
 CCL
xustifica a súa idoneidade.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave
 CAA
 CSC
 CSIEE

 MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e
estimacións nos cálculos aproximados
que realiza, valorando e xustificando a
necesidade de estratexias axeitadas
para minimizalas.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto  CMCCT
de valor absoluto para calcular
 CAA
distancias e manexar desigualdades.
 CSC
 MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que  CMCCT
interveñen números reais, a súa
 CCL
representación e a interpretación na
 CAA
recta real, e as súas operacións.
 CSC
 CD
 CSIEE
i

 B2.2. Números complexos. Forma
binómica e polar. Representacións
gráficas. Operacións elementais.
Fórmula de Moivre.

 B2.2. Coñecer os números complexos  MA1B2.2.1. Valora os números
como extensión dos números reais, e
complexos como ampliación do
utilizalos para obter solucións
concepto de números reais e utilízaos
dalgunhas ecuacións alxébricas.
para obter a solución de ecuacións de
segundo grao con coeficientes reais
sen solución real.
 MA1B2.2.2. Opera con números
complexos e represéntaos
graficamente, e utiliza a fórmula de
Moivre no caso das potencias,

 CMCCT
 CAA
 CSC






CMCCT
CAA
CSC
CD
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
utilizando a notación máis adecuada a
cada contexto, xustificando a súa
idoneidade.

i

i

Competencias clave
 CSIEE

 B2.3. Valorar as aplicacións do número  MA1B2.3.1. Aplica correctamente as
"e" e dos logaritmos utilizando as
propiedades para calcular logaritmos
súas propiedades na resolución de
sinxelos en función doutros coñecidos.
problemas extraídos de contextos
reais.
 MA1B2.3.2. Resolve problemas
asociados a fenómenos físicos,
biolóxicos ou económicos, mediante o
uso de logaritmos e as súas
propiedades.






CMCCT
CAA
CSC
CD








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

 B2.6. Formulación e resolución de
 B2.4. Analizar, representar e resolver  MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as
problemas da vida cotiá mediante
problemas formulados en contextos
restricións indicadas nunha situación
ecuacións e inecuacións.
reais, utilizando recursos alxébricos
da vida real, estuda e clasifica un
Interpretación gráfica.
(ecuacións, inecuacións e sistemas) e
sistema de ecuacións lineais formulado
interpretando criticamente os
(como máximo de tres ecuacións e tres
 B2.7. Método de Gauss para a
resultados.
incógnitas), resólveo mediante o
resolución e a interpretación de
método de Gauss, nos casos que sexa
sistemas de ecuacións lineais.
posible, e aplícao para resolver
Formulación e resolución de
problemas.
problemas da vida cotiá utilizando o
método de Gauss.
 MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que
se precise a formulación e a resolución
de ecuacións (alxébricas e non
alxébricas) e inecuacións (primeiro e
segundo grao), e interpreta os
resultados no contexto do problema.








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

 B2.3. Sucesións numéricas: termo
xeral, monotonía e anotación.
Número "e".
 B2.4. Logaritmos decimais e
neperianos. Propiedades. Ecuacións
logarítmicas e exponenciais.
 B2.5. Resolución de ecuacións non
alxébricas sinxelas
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Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 3. Análise
g
i

 B3.1. Funcións reais de variable real.  B3.1. Identificar funcións elementais
 MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e
Características das funcións.
dadas a través de enunciados, táboas
graficamente as funcións reais de
ou expresións alxébricas, que
variable real elementais e realiza
 B3.2. Funcións básicas: polinómicas,
describan
unha
situación
real,
e
analiticamente as operacións básicas
racionais sinxelas, valor absoluto,
analizar
cualitativa
e
con funcións.
raíz, trigonométricas e as súas
cuantitativamente
as
súas
inversas, exponenciais, logarítmicas
 MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente
propiedades, para representalas
e funcións definidas a anacos.
e de maneira razoada eixes, unidades,
graficamente e extraer información
 B3.3. Operacións e composición de
dominio e escalas, e recoñece e
práctica que axude a interpretar o
funcións. Función inversa. Funcións
identifica os erros de interpretación
fenómeno do que se derivan.
de oferta e demanda.
derivados dunha mala elección.






CMCCT
CAA
CSC
CD







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 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.








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

 CMCCT
 MA1B3.1.4. Extrae e identifica
informacións derivadas do estudo e a  CCL
análise de funcións en contextos reais.  CAA
 CSC
 CSIEE
i

 B3.4. Concepto de límite dunha
función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites laterais.
Indeterminacións.

 B3.2. Utilizar os conceptos de límite e  MA1B3.2.1. Comprende o concepto de  CMCCT
continuidade dunha función
límite, realiza as operacións elementais  CAA
aplicándoos no cálculo de límites e o
do seu cálculo, aplica os procesos para  CSC
estudo da continuidade dunha
resolver indeterminacións e determina
 CSIEE
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Contidos
 B3.5. Continuidade dunha función.
Estudo de descontinuidades.
 B2.3. Sucesións numéricas: termo
xeral, monotonía e anotación.
Número "e".

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

función nun punto ou un intervalo.
a tendencia dunha función a partir do
cálculo de límites.
 B2.3. Valorar as aplicacións do número
"e" e dos logaritmos utilizando as
 MA1B3.2.2. Determina a continuidade
súas propiedades na resolución de
da función nun punto a partir do estudo
problemas extraídos de contextos
do seu límite e do valor da función,
reais.
para extraer conclusións en situacións
reais.
 MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das
funcións continuas e representa a
función nun ámbito dos puntos de
descontinuidade.

i

g
i

 B3.4. Concepto de límite dunha
función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites laterais.
Indeterminacións.
 B3.5. Continuidade dunha función.
Estudo de descontinuidades.
 B3.6. Derivada dunha función nun
punto. Interpretación xeométrica da
derivada da función nun punto.
Medida da variación instantánea
dunha magnitude con respecto a
outra. Recta tanxente e normal.
 B3.7. Función derivada. Cálculo de
derivadas. Regra da cadea.

 B3.3. Aplicar o concepto de derivada  MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha
dunha función nun punto, a súa
función usando os métodos axeitados e
interpretación xeométrica e o cálculo
emprégaa para estudar situacións reais
de derivadas ao estudo de fenómenos
e resolver problemas.
naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á
resolución de problemas
xeométricos.
 MA1B3.3.2. Deriva funcións que son
composición de varias funcións
elementais mediante a regra da cadea.

 B3.1. Funcións reais de variable real.
Características das funcións.
 B3.4. Concepto de límite dunha

 B3.4. Estudar e representar
graficamente funcións obtendo
información a partir das súas

 MA1B3.3.3. Determina o valor de
parámetros para que se verifiquen as
condicións de continuidade e
derivabilidade dunha función nun
punto.

Competencias clave






CMCCT
CAA
CSC
CSIEE






CMCCT
CCL
CAA
CSC







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 CMCCT
 CAA
 CSC
 CMCCT
 CAA
 CSC

 CMCCT
 MA1B3.4.1. Representa graficamente
funcións, despois dun estudo completo  CAA
das súas características mediante as
 CSC
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Obxectivos

Contidos
función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites laterais.
Indeterminacións.
 B3.7. Función derivada. Cálculo de
derivadas. Regra da cadea.
 B3.8. Utilización das ferramentas
básicas da análise para o estudo das
características dunha función.
Representación gráfica de funcións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

propiedades e extraendo información
ferramentas básicas da análise.
sobre o seu comportamento local ou
 MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos
global.
axeitados para representar e analizar o
comportamento local e global das
funcións.

Competencias clave
 CSIEE






CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

Bloque 4. Xeometría
i

 B4.1. Medida dun ángulo en radiáns.
 B4.2. Razóns trigonométricas dun
ángulo calquera. Circunferencia
goniométrica. Razóns
trigonométricas dos ángulos suma,
diferenza doutros dous, dobre e
metade. Fórmulas de
transformacións trigonométricas.

 B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos  MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns  CMCCT
en radiáns, manexando con soltura as
trigonométricas dun ángulo, o seu
 CAA
razóns trigonométricas dun ángulo,
dobre e a metade, así como as do
 CSC
do seu dobre e a metade, así como as
ángulo suma e diferenza doutros dous.
transformacións trigonométricas
usuais.

i

 B4.2. Razóns trigonométricas dun
ángulo calquera. Circunferencia
goniométrica. Razóns
trigonométricas dos ángulos suma,
diferenza doutros dous, dobre e
metade. Fórmulas de
transformacións trigonométricas.
 B4.3. Teoremas. Resolución de
ecuacións trigonométricas sinxelas.
 B4.4. Resolución de triángulos.
Resolución de problemas

 B4.2. Utilizar os teoremas do seno,
 MA1B4.2.1. Resolve problemas
coseno e tanxente, e as fórmulas
xeométricos do mundo natural,
trigonométricas usuais para resolver
xeométrico ou tecnolóxico, utilizando
ecuacións trigonométricas e aplicalas
os teoremas do seo, coseno e tanxente,
na resolución de triángulos
e as fórmulas trigonométricas usuais, e
directamente ou como consecuencia
aplica a trigonometría a outras áreas de
da resolución de problemas
coñecemento, resolvendo problemas
xeométricos do mundo natural,
contextualizados.
xeométrico ou tecnolóxico.








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE
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Obxectivos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

xeométricos diversos.
i

i

 B4.5. Vectores libres no plano.
Operacións xeométricas.
 B4.6. Produto escalar. Módulo dun
vector. Ángulo de dous vectores.
 B4.7. Bases ortogonais e ortonormal.

 B4.5. Vectores libres no plano.
Operacións xeométricas.
 B4.6. Produto escalar. Módulo dun
vector. Ángulo de dous vectores.
 B4.8. Xeometría métrica plana.
Ecuacións da recta. Posicións
relativas de rectas. Distancias e
ángulos. Resolución de problemas.

 B4.3. Manexar a operación do produto  MA1B4.3.1. Define e manexa as
escalar e as súas consecuencias;
operacións básicas con vectores no
entender os conceptos de base
plano, utiliza a interpretación
ortogonal e ortonormal; e distinguir e
xeométrica das operacións para
manexarse con precisión no plano
resolver problemas xeométricos e
euclídeo e no plano métrico,
emprega con asiduidade as
utilizando en ambos os casos as súas
consecuencias da definición de
ferramentas e propiedades.
produto escalar para normalizar
vectores, calcular o coseno dun ángulo,
estudar a ortogonalidade de dous
vectores ou a proxección dun vector
sobre outro.

 B4.4. Interpretar analiticamente
distintas situacións da xeometría
plana elemental, obtendo as
ecuacións de rectas, e utilizalas para
resolver problemas de incidencia e
cálculo de distancias.







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

 MA1B4.3.2. Calcula a expresión
analítica do produto escalar, do
módulo e do coseno do ángulo.

 CMCCT
 CAA
 CSC

 MA1B4.4.1. Calcula distancias entre
puntos e dun punto a unha recta, así
como ángulos de dúas rectas.






 MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha
recta nas súas diversas formas,
identificando en cada caso os seus
elementos característicos.

 CMCCT
 CAA
 CSC

 MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza
analiticamente as posicións relativas
das rectas.

 CMCCT
 CAA
 CSC

CMCCT
CAA
CSC
CD
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Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos
i

Contidos

Criterios de avaliación

 B4.9. Lugares xeométricos do plano.
 B4.5. Manexar o concepto de lugar
xeométrico no plano e identificar as
 B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse,
formas correspondentes a algúns
hipérbole e parábola. Ecuación e
lugares xeométricos usuais,
elementos.
estudando as súas ecuacións
reducidas e analizando as súas
propiedades métricas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 CMCCT
 MA1B4.5.1. Coñece o significado de
lugar xeométrico e identifica os
 CAA
lugares máis usuais en xeometría
 CSC
plana, así como as súas características.
 MA1B4.5.2. Realiza investigacións
utilizando programas informáticos
específicos naquelas hai que
seleccionar, que estudar posicións
relativas e realizar interseccións entre
rectas e as distintas cónicas estudadas.







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

Bloque 5. Estatística e Probabilidade





d
g
i
l

 B5.1. Estatística descritiva
bidimensional.
 B5.2. Táboas de continxencia.
 B5.3. Distribución conxunta e
distribucións marxinais.
 B5.4. Medias e desviacións típicas
marxinais.
 B5.5. Distribucións condicionadas.
 B5.6. Independencia de variables
estatísticas.

 B5.1. Describir e comparar conxuntos  MA1B5.1.1. Elabora táboas
de datos de distribucións
bidimensionais de frecuencias a partir
bidimensionais, con variables
dos datos dun estudo estatístico, con
discretas ou continuas, procedentes
variables numéricas (discretas e
de contextos relacionados co mundo
continuas) e categóricas.
científico, e obter os parámetros
estatísticos máis usuais, mediante os  MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os
parámetros estatísticos máis usuais en
medios máis adecuados (lapis e
variables bidimensionais.
papel, calculadora ou folla de
cálculo), valorando a dependencia
entre as variables.
 MA1B5.1.3. Calcula as distribucións
marxinais e distribucións
condicionadas a partir dunha táboa de
continxencia, así como os seus
parámetros (media, varianza e

 CMCCT
 CAA
 CSC







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD






CMCCT
CAA
CSC
CD
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Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

desviación típica).

i
l

 MA1B5.1.4. Decide se dúas variables
estatísticas son ou non dependentes a
partir das súas distribucións
condicionadas e marxinais.

 CMCCT
 CAA
 CSC

 MA1B5.1.5. Avalía as representacións
gráficas para unha distribución de
datos sen agrupar e agrupados, usando
adecuadamente medios tecnolóxicos
para organizar e analizar datos desde o
punto de vista estatístico, calcular
parámetros e xerar gráficos
estatísticos.







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

 B5.6. Independencia de variables
 B5.2. Interpretar a posible relación
 MA1B5.2.1. Distingue a dependencia
estatísticas.
entre dúas variables e cuantificar a
funcional da dependencia estatística e
relación
lineal
entre
elas
mediante
o
estima se dúas variables son ou non
 B5.7. Estudo da dependencia de dúas
coeficiente
de
correlación,
valorando
estatisticamente dependentes mediante
variables estatísticas. Representación
a pertinencia de axustar unha recta de
a representación da nube de puntos.
gráfica: nube de puntos.
regresión
e,
de
ser
o
caso,
a
 B5.8. Dependencia lineal de dúas
conveniencia de realizar predicións,  MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o
variables estatísticas. Covarianza e
sentido da dependencia lineal entre
avaliando a fiabilidade destas nun
correlación: cálculo e interpretación
dúas variables mediante o cálculo e a
contexto de resolución de problemas
do coeficiente de correlación lineal.
interpretación do coeficiente de
relacionados con fenómenos
 B5.9. Regresión lineal. Estimación.
correlación lineal.
científicos.
Predicións estatísticas e fiabilidade
destas.
 MA1B5.2.3. Calcula e representa as
rectas de regresión de dúas variables, e
obtén predicións a partir delas.






CMCCT
CAA
CSC
CD






CMCCT
CAA
CSC
CD






CMCCT
CAA
CSC
CD

 MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das

 CMCCT
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Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
predicións obtidas a partir da recta de
regresión, mediante o coeficiente de
determinación lineal.








b
d
e
i
l
m

 B5.10. Identificación das fases e das
tarefas dun estudo estatístico.
Análise e descrición de traballos
relacionados coa estatística,
interpretando a información e
detectando erros e manipulacións.

 B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado
 MA1B5.3.1. Describe situacións
para a descrición de situacións
relacionadas coa estatística utilizando
relacionadas coa estatística,
un vocabulario adecuado e elabora
analizando un conxunto de datos ou
análises críticas sobre traballos
interpretando de forma crítica
relacionados coa estatística aparecidos
informacións estatísticas presentes
en medios de comunicación e noutros
nos medios de comunicación, a
ámbitos da vida cotiá.
publicidade e outros ámbitos,
detectando posibles erros e
manipulacións na presentación tanto
dos datos como das conclusións.

Competencias clave
 CAA
 CSC
 CD






CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE
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22.2- TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.
BLOQUE

ESTÁNDAR

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

TEMPORALIZACIÓN
(Nº SESIÓNS)

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas1

- Analiza todos os casos posibles nunha situación e aplica as fórmulas
MA1B1

-

correspondentes.
Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para contestar os problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e coherente situacións
matemáticas.
Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha
situación cotiá.
Explica de forma coherente e coa linguaxe propio das matemáticas as
concusións ás que chega na resolución de problemas.
Resolve problemas do mundo natural, do mundo tecnolóxico e do mundo
matemático e analiza a coherencia da solución obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas de cálculo para achar valores
numéricos.
Utiliza follas de cálculo para obter resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito interactivo.
Comproba a falsidade dunha afirmación por medio de contraexemplos.
Emprega o método dedutivo para comprobar a veracidade de certas
afirmacións.
Chega a conclusións por redución ao absurdo

Ao longo do curso
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- Clasifica os números nos seus conxuntos numéricos
- Domina as operacións con todo tipo de números,cálculo mental, con lapis
e papel, con calculadora e/ou ferramentas informáticas

MA1B2.1.3

- Escolle segundo o contexto a notación numérica máis axeitada

Bloque 2. Números e álxebra

MA1B2.1.4

- Opera con valores absolutos e calcula distancias entre puntos

MA1B2.1.6

- Formula a e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha
situación cotiá
conxunto de números reais para resolver ecuacións de 2º grao

-

conxugado, dados en forma binómica e identificando a parte real e a
imaxinaria.
Determina o módulo e o argumento dun número complexo.
Transforma números complexos de forma binómica a polar e viceversa.
Opera con números complexos en forma binómica.
Determina parámetros para que o resultado dunha determinada operación
cumpra certas condicións.
Realiza operacións con números complexos, expresándoos previamente na
forma máis adecuada.
Coñece e aplica a radicación de números complexos ao cálculo de raíces.

-

Calcula logaritmos aplicando a súa definición e propiedades.
Transforma expresións alxébricas en logarítmicas e viceversa.
Utiliza a calculadora ou ferramentas informáticas para resolver logaritmos
Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas sinxelas

-

MA1B2.3.2

1
Ao longo do curso

2

- Representa graficamente os números complexos,o seu oposto e o seu
-

MA1B2.3.1

Ao longo do curso

- Coñece os números complexos e valora a necesidade de ampliar o
- Resolve ecuacións con solucións complexas
- Calcula as raíces dun polinomio.

MA1B2.2.2

Ao longo do curso

0

MA1B2.1.5

MA1B2.2.1

1

3

3
3
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- Resolve problemas das ciencias naturais e sociais
MA1B2.4.1
MA1B2.4.2

MA1B3.1.1

0 (en MAT II)

- Resolve ecuacións polinómicas,racionais e con radicais e inecuacións
-

MA1B3.1.2

Bloque 3. Análise

MA1B3.1.3

-

MA1B3.1.4

-

MA1B3.2.1

-

polinómicas
Formula e resolve problemas con ecuacións e inecuacións
Coñece o concepto de función real de variable real e las distintas maneiras
de definir unha función.
Coñece as principais propiedades das funcións elementais para podelas
aplicar a súa representación.
Realiza sumas, restas, produto e cociente de funcións
Acha funcións compostas a partir de outras
Calcula a inversa dunha función e imaxes da mesma
Calcula deforma analítica e interpreta graficamente o dominio dunha
función e o seu percorrido.
Estuda os puntos de corte e o signo dunha función.
Estuda a simetría dunha función e interprétaa graficamente.
Esboza a gráfica da función a partir das súas propiedades.
Realiza o estudo analítico e representa graficamente as funciones
polinómicas de 1º e 2º grao,de proporcionalidade inversa, logarítmicas,
exponenciais e radicais
Debuxa a gráfica dunha función a partir de outra aplicando os cambios de
traslación e dilatación.
Determina as transformacións polas que se obtén a gráfica dunha función a
partir de outra
Aplícaos coñecementos das función en contextos reais

Estuda a monotonía e acotación dunha sucesión e a súa converxencia.
Calcula límites de sucesións.
Coñece e resolve a indeterminación 1∞.
Comprende a definición intuitiva de límite e realiza estimacións para
coñecer o seu valor.
- Indica o valor de diferentes límites dunha función a través da

3

7

2

3

2

10
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representación gráfica da función.

- Calcula límites e resolve distintas indeterminacións (∞-∞, ∞·0,
-

MA1B3.2.2

-

MA1B3.2.3
MA1B3.3.1

-

-

MA1B3.3.2

-

MA1B3.3.3

-

MA1B3.4.1

-

MA1B3.4.2

-

, ,
;en funcións polinómias, cocientes de polinomios e raíces de
polinomios)
Estuda a continuidade dunha función nun intervalo, indicando o tipo de
descontinuidades que presenta
Determina funcións a través de información sobre as súas asíntotas.
Coñece e calcula as asíntotas dunha función.
Representa a gráfica da función a partir das asíntotas
Comprende e calcula a taxa de variación media.
Interpreta e calcula a taxa de variación instantánea dunha función nun
punto.
Comprende e aplica a definición de derivada dunha función nun punto.
Interpreta xeometricamente a derivada dunha función nun punto como a
pendente da recta tanxente á curva da función en dito punto e calcula a
súa ecuación.
Acha a función derivada dunha función aplicando a definición.
Calcula derivadas de funcións potenciais, inversa, ,logarítmicas,
exponenciais, trigonométricas,trigonométricas inversas.
Resolve problemas de optimización e calcula os extremos absolutos.
Coñece a regra da cadea e utilízaa para calcular derivadas de funcións
compostas.
Atopa condicións e determina parámetros para que unha función sexa
continua nun punto
Relaciona o valor da derivada da función nun punto coa forma da súa
gráfica
Estuda o crecemento e decrecemento dunha función e calcula os seus
extremos relativos
Estuda a curvatura dunha función e os seus puntos de inflexión.
Aplica as derivadas para o estudo e representación de funcións
Coñece e utiliza programas informáticos para analizar e representar

6
2

7

5
2

8

2
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funcións

Bloque 4. Xeometría

MA1B4.1.1

MA1B4.2.1

MA1B4.3.1

- Transforma grados en radiáns e radiáns en grados.
- Calcula as razóns trigonométricas dun ángulo agudo nun triángulo.
- Calcula ángulos reducidos e as súas razóns trigonométricas.
- Coñece o signo e o rango numérico das razóns trigonométricas.
- Calcula razóns trigonométricas dun ángulo calquera coñecendo unha delas
e o cadrante ao que pertence.
- Aplica as razóns trigonométricas da suma e diferenza de ángulos para
calcular as razóns trigonométricas de ángulos.
- Aplica as razóns trigonométricas do ángulo dobre e do ángulo metade para
calcular as razóns trigonométricas dun ángulo.

-

-

- Simplifica expresións trigonométricas.
Resolve ecuacións trigonométricas.
Aplica os teorema do seno e do coseno na resolución de triángulos.
Resolve problemas xeométricos do mundo natural, tecnolóxico ou
matemático e analiza a coherencia da solución obtida.
Recoñece os elementos dun vector fixo e aplícaos para distinguir vectores
equipolentes no plano euclídeo.
Realiza xeometricamente operacións con vectores libres.
Establece xeometricamente relacións entre vectores.
Comprende o concepto de dependencia e independencia lineal.
Comprende o concepto de combinación lineal, de base e utilízaos para
calcular as coordenadas de vectores respecto de dita base.
Manexa con precisión o plano utilizando o sistema de referencia euclídeo
para resolver problemas sobre elementos do plano que verifican certas
propiedades.
Emprega o produto escalar para calcular a proxeción ortogonal dun vector.
Manexa con soltura os conceptos de paralelismo e perpendicularidade e y
aplícaos á determinación de vectores paralelos e perpendiculares a un
dado.
Resolve problemas xeométricos do mundo tecnolóxico,matemático e do

6

10

6
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mundo natural e analiza a coherencia da solución obtida
MA1B4.3.2

MA1B4.4.1

MA1B4.4.2

- Comprende e calcula o módulo e o argumento dun vector.
- Coñece o produto escalar de dous vectores libres, calcula a súa expresión
analítica,e relaciónao cos módulos dos vectores e o ángulo que forman.
- Realiza operacións con vectores de forma analítica.
- Emprega o produto escalar para calcular ángulos entre dous vectores e en
figuras planas
- Determina puntos equidistantes de puntos e rectas
- Calcula o ángulo de dúas rectas.
- Acha a distancia punto-punto, punto – rectas e recta – recta cando son
paralelas.
- Determina a ecuación vectorial, paramétrica, continua e xeral da recta.

3

4

- Resolve exercicios de cálculo de parámetros para ver cando un punto
pertence a unha recta.
- Calcula a ecuación explícita da recta e a ecuación punto-pendente.

MA1B4.4.3

MA1B4.5.1

- Identifica puntos, vectores director e normal, e pendente a través da
ecuación da recta dada en todas as súas formas.
- Acha elementos dun triángulo: vértices,alturas,lonxitude dos lados e
ángulos e aplícaos en problemas contextualizados
- Acha as ecuacións de rectas paralelas a unha dada.
- Determina ecuacións de rectas perpendiculares a outra.
- Estuda a posición relativa de rectas no plano e segundo sexa a súa
posición acha o punto de intersección.
- Impón condicións de paralelismo e perpendicularidade para determinar
parámetros
- Comprende a definición de lugar xeométrico do plano y emprégao no
cálculo da mediatriz dun segmento, e da bisectriz de dúas rectas e aplícaos
en problemas contextualizados
- Identifica a ecuación dunha circunferencia e calcula os seus elementos
- Acha a ecuación dunha circunferencia coñecendo algún dos seus

4

4

6
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elementos ou características
- Identifica a ecuación dunha elipse e calcula os seus elementos.
- Acha a ecuación dunha elipse coñecendo algún dos seus elementos ou
características
- Identifica a ecuación dunha hipérbole e calcula os seus elementos.
- Acha a ecuación dunha hipérbole coñecendo algún dos seus elementos ou
características.
- Identifica a ecuación dunha parábola e calcula os seus elementos.
- Acha a ecuación dunha parábola coñecendo algún dos seus elementos ou
características.
- Interpreta as cónicas como seccións cónicas.
- Estuda a posición relativa de punto e circunferencia, entre unha recta e
unha circunferencia e entre dúas circunferencias empregando programas
informáticos
- Identifica as variables estatísticas unidimensionais e calcula e
interpreta os seus parámetros estatísticos máis usuais.
- Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando
táboas de continxencia ou dobre entrada coas frecuencias.
- Identifica as variables estatísticas bidimensionais e calcula e
interpreta os seus parámetros estatísticos máis usuais
- Calcula a covarianza e interpreta o seu valor
- Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando
táboas de continxencia ou dobre entrada coas frecuencias,
obtendo as distribucións marxinais e calculando os seus
parámetros

- Constrúe diagramas de dispersión e a través deles estima o tipo
de correlación entre as variables
- Estuda a dependencia de variables
- Calcula o coeficiente de correlación lineal interpretando o seu
resultado, para valorar o grao de dependencia das variables
- Coñece e emprega o método de regresión simple para obter as

Emprega a calculadora e medios informáticos en todos os
cálculos

MA1B4.5.2

IES Virxe do Mar

3

4

4

2
0
1
2
3
2
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ecuacións das rectas de regresión
- Estuda a regresión de dúas variables e obtén predicións a partir
delas.
- Acha o erro cadrático medio e o coeficiente de determinación,
empregándoos para medir a bondade do axuste da recta de
regresión.
- Describe e analiza criticamente noticias relacionadas coa
estatística e problemas estatísticos no ámbito da vida cotiá

2
2

A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso. Estmamos a
temporalización por bloques que figura a continuación
BLOQUE
1.- PROCESOS,MÉTODOS E
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
2.- NÚMEROS E ÁLXEBRA
3.-ANÁLISE
4.-XEOMETRÍA
5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

TEMPORALIZACIÓN(sesións)
Ao longo do curso
16
56
46
22
TOTAL: 140
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23.- MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I
23.1- CONTIDOS DA UNIDADE-CRITERIOS DE AVALIACIÓN –ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES-COMPETENCIAS
CLAVE
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
e
i

 B1.1. Planificación e expresión verbal
do proceso de resolución de
problemas.

 CCL
 B1.1. Expresar verbalmente, de forma  MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de
razoada, o proceso seguido na
forma razoada, o proceso seguido na
 CMCCT
resolución dun problema.
resolución dun problema, coa precisión e
o rigor adecuados.

i
l

 B1.3. Análise dos resultados obtidos:
revisión das operacións utilizadas,
coherencia das solucións coa
situación, revisión sistemática do
proceso, procura doutras formas de
resolución e identificación de
problemas parecidos.
 B1.2. Estratexias e procedementos
postos en práctica: relación con
outros problemas coñecidos,
modificación de variables e
suposición do problema resolto.

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento  MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o
e estratexias de resolución de
enunciado que cumpra resolver (datos,
problemas, realizando os cálculos
relacións entre os datos, condicións,
necesarios e comprobando as
coñecementos matemáticos necesarios,
solucións obtidas.
etc.).

 B1.4. Elaboración e presentación oral

 B1.3. Elaborar un informe científico

g

 CMCCT

 MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os resultados
dos problemas que cumpra resolver,
contrastando a súa validez e valorando a
súa utilidade e eficacia.

 CMCCT

 MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de razoamento na
resolución de problemas, reflexionando
sobre o proceso seguido.

 CMCCT
 CAA

 MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación

 CMCCT
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos
i

i

Contidos
e/ou escrita de informes científicos
sobre o proceso seguido na
resolución dun problema, utilizando
as ferramentas tecnolóxicas
axeitadas.
 B1.5. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.
Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas
ou funcionais e a realización de
cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo, e as conclusións e os
resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos apropiados,
da información e das ideas
matemáticas.
 B1.6. Planificación e realización de

Criterios de avaliación
escrito que sirva para comunicar as
ideas matemáticas xurdidas na
resolución dun problema, coa
precisión e o rigor adecuados.

 B1.4. Planificar adecuadamente o

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

e os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto e á situación.
 MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos,
xustificacións, explicacións e
razoamentos explícitos e coherentes.

 CMCCT

 MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema, á situación que cumpra
resolver ou á propiedade ou o teorema
que se vaia demostrar.

 CMCCT
 CD

 MACS1B1.4.1. Coñece e describe a

 CMCCT
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m

Contidos
proxectos e investigacións
matemáticas a partir de contextos da
realidade ou contextos do mundo das
matemáticas, de xeito individual e en
equipo.

Criterios de avaliación
proceso de investigación, tendo en
conta o contexto en que se
desenvolve e o problema de
investigación formulado.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

estrutura do proceso de elaboración
dunha investigación matemática:
problema de investigación, estado da
cuestión, obxectivos, hipótese,
metodoloxía, resultados, conclusións, etc.
 MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o  CMCCT
proceso de investigación, tendo en conta  CSIEE
o contexto en que se desenvolve e o
problema de investigación formulado.






h
i
l
n

e
g
i

 B1.6. Planificación e realización de
 B1.5. Practicar estratexias para a
 MACS1B1.5.1. Afonda na resolución
proxectos e investigacións
xeración de investigacións
dalgúns problemas formulando novas
matemáticas a partir de contextos da
matemáticas, a partir da resolución
preguntas, xeneralizando a situación ou
realidade ou contextos do mundo das
dun problema e o afondamento
os resultados, etc.
matemáticas, de xeito individual e en
posterior; da xeneralización de
 MACS1B1.5.2. Procura conexións entre
equipo.
propiedades e leis matemáticas; e
contextos da realidade e do mundo das
do afondamento nalgún momento
matemáticas (a historia da humanidade e
da historia das matemáticas,
a historia das matemáticas; arte e
concretando todo iso en contextos
matemáticas; ciencias sociais e
numéricos, alxébricos, xeométricos,
matemáticas, etc.).
funcionais, estatísticos ou
probabilísticos.

 CMCCT


 B1.6. Planificación e realización de
 B1.6. Elaborar un informe científico
proxectos e investigacións
escrito que recolla o proceso de
matemáticas a partir de contextos da
investigación realizado, coa
realidade ou contextos do mundo das
precisión e o rigor adecuados.
matemáticas, de xeito individual e en
equipo.
 B1.7. Práctica de procesos de

 CMCCT

 MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de
información adecuadas ao problema de
investigación.

 CMCCT
 CSC
 CCEC

 MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación  CMCCT
e os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto do problema de investigación.
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Contidos
matematización e modelización, en
contextos da realidade.
 B1.8. Elaboración e presentación dun
informe científico sobre o
procedemento, os resultados e as
conclusións do proceso de
investigación desenvolvido.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos,
xustificacións, explicacións e
razoamentos explícitos e coherentes.

 CCL
 CMCCT

 MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema de investigación, tanto na
procura de solucións coma para mellorar
a eficacia na comunicación das ideas
matemáticas.

 CMCCT
 CD

 MACS1B1.6.5. Transmite certeza e
seguridade na comunicación das ideas,
así como dominio do tema de
investigación.

 CCL

 MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso  CMCCT
de investigación e elabora conclusións
sobre o nivel de resolución do problema
de investigación e de consecución de
obxectivos, formula posibles
continuacións da investigación, analiza os
puntos fortes e débiles do proceso, e fai
explícitas as súas impresións persoais
sobre a experiencia.
i
l

 B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.

 CMCCT
 B1.7. Desenvolver procesos de
 MACS1B1.7.1. Identifica situacións
matematización en contextos da
problemáticas da realidade susceptibles
 CSC
realidade cotiá (numéricos,
de conter problemas de interese.
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
 MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o  CMCCT
identificación de problemas en
problema do mundo real e o mundo
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Criterios de avaliación
situacións problemáticas da
realidade.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

matemático, identificando o problema ou
os problemas matemáticos que subxacen
nel, así como os coñecementos
matemáticos necesarios.
 CMCCT
 MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe
modelos matemáticos axeitados que
permitan a resolución do problema ou dos
problemas dentro do campo das
matemáticas.
 MACS1B1.7.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.

 CMCCT

 CMCCT
 MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e
predicións, en contexto real, para valorar
a adecuación e as limitacións dos
modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.
i

 B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.






 B1.6. Planificación e realización de
 B1.9. Desenvolver e cultivar as
proxectos e investigacións
actitudes persoais inherentes ao
matemáticas a partir de contextos da
quefacer matemático.
realidade ou do mundo das
matemáticas, de xeito individual e en

a
b
c
d

 B1.8. Valorar a modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas da realidade
cotiá, avaliando a eficacia e as
limitacións dos modelos utilizados
ou construídos.

 MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso  CMCCT
e obtén conclusións sobre os logros
conseguidos, resultados mellorables,
impresións persoais do proceso, etc.,
valorando outras opinións.
 MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes
axeitadas para o traballo en matemáticas
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e
aceptación da crítica razoada,
convivencia coa incerteza, tolerancia da

 CMCCT
 CSC
 CSIEE
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e
f
g
h
i
l
n
ñ
o
p

Contidos

Criterios de avaliación

equipo.
 B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.

Estándares de aprendizaxe
frustración, autoanálise continuo, etc.).

 MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de  CMCCT
retos e problemas coa precisión, esmero e
interese adecuados ao nivel educativo e á
dificultade da situación.
 CMCCT
 MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de
curiosidade e indagación, xunto con
 CAA
hábitos de formular ou formularse
preguntas e procurar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados
achados, etc.
 MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades
sociais de cooperación e traballo en
equipo.






Competencias
clave

 CSC
 CSIEE

 CMCCT
 MACS1B1.10.1. Toma decisións nos
procesos (de resolución de problemas, de  CSIEE
investigación, de matematización ou de
modelización), valorando as
consecuencias destas e a conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

b
i
l
m

 B1.9. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

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

b
i
l

 B1.9. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

 CMCCT
 B1.11. Reflexionar sobre as decisións  MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os
tomadas, valorando a súa eficacia, e
procesos desenvolvidos, tomando
 CAA
aprender diso para situacións
conciencia das súas estruturas, valorando
similares futuras.
a potencia, a sinxeleza e a beleza das
ideas e dos métodos utilizados, e aprende
diso para situacións futuras.
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i

e
g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 B1.5. Utilización de medios
 B1.12. Empregar as ferramentas
tecnolóxicos no proceso de
tecnolóxicas adecuadas, de xeito
aprendizaxe para:
autónomo, realizando cálculos
numéricos, alxébricos ou
Recollida ordenada e a
estatísticos, facendo representacións
organización de datos.
gráficas, recreando situacións
Elaboración e creación de
matemáticas mediante simulacións
representacións gráficas de
ou analizando con sentido crítico
datos numéricos, funcionais ou
situacións diversas que axuden á
estatísticos.
comprensión de conceptos
Facilitación da comprensión de
matemáticos ou á resolución de
conceptos e propiedades
problemas.
xeométricas ou funcionais, e a
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou
estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

 MACS1B1.12.1. 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.

 CD
 CMCCT

 MACS1B1.12.2. Utiliza medios
tecnolóxicos para facer representacións
gráficas de funcións con expresións
alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e cuantitativa
sobre elas.

 CMCCT

 MACS1B1.12.3. Deseña representacións
gráficas para explicar o proceso seguido
na solución de problemas, mediante a
utilización de medios tecnolóxicos.

 CMCCT

 B1.5. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de

 MACS1B1.13.1. Elabora documentos
dixitais propios (de texto, presentación,

 B1.13. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de

 MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos  CMCCT
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e
comprender propiedades xeométricas.
 MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos  CMCCT
para o tratamento de datos e gráficas
estatísticas, extraer información e
elaborar conclusións.
 CD
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Contidos
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais, e a
realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou
estatístico.
Deseño de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.
Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

xeito habitual no proceso de
imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado
aprendizaxe, procurando,
do proceso de procura, análise e selección
analizando e seleccionando
de información salientable, coa
información salientable en internet
ferramenta tecnolóxica axeitada, e
ou noutras fontes, elaborando
compárteos para a súa discusión ou
documentos propios, facendo
difusión.
exposicións e argumentacións
destes, e compartíndoos en ámbitos
 CCL
 MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos
apropiados, para facilitar a
creados para apoiar a exposición oral dos
interacción.
contidos traballados na aula.
 CD
 MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os
medios tecnolóxicos para estruturar e
 CAA
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.

Bloque 2. Números e álxebra
i

 B2.1. Números racionais e irracionais.
Número real. Representación na
recta real. Intervalos.
 B2.2. Aproximación decimal dun

 B2.1. Utilizar os números reais e as
 MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números  CMCCT
súas operacións para presentar e
reais (racionais e irracionais) e utilízaos  CCL
intercambiar información,
para representar e interpretar
 CAA
controlando e axustando a marxe de
axeitadamente información cuantitativa.
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número real. Estimación, redondeo e
erros.
 B2.3. Operacións con números reais.
Potencias e radicais. Notación
científica.

Criterios de avaliación
erro esixible en cada situación, en
contextos da vida real.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave
 CSC

 MACS1B2.1.2. Representa correctamente
información cuantitativa mediante
intervalos de números reais.

 CMCCT
 CAA
 CSC

 MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica  CMCCT
e representa graficamente calquera
 CCL
número real.
 CAA
 CSC
 MACS1B2.1.4. Realiza operacións
numéricas con eficacia, empregando
cálculo mental, algoritmos de lapis e
papel, calculadora ou programas
informáticos, utilizando a notación máis
axeitada e controlando o erro cando
aproxima.






CMCCT
CAA
CSC
CD

i

 B2.4. Operacións con capitais
 B2.2. Resolver problemas de
 MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza
financeiros. Aumentos e diminucións
capitalización e amortización
correctamente parámetros de aritmética
porcentuais. Taxas e xuros bancarios.
simple e composta utilizando
mercantil para resolver problemas do
Capitalización e amortización simple
parámetros de aritmética mercantil,
ámbito da matemática financeira
e composta.
empregando métodos de cálculo ou
(capitalización e amortización simple e
os
recursos
tecnolóxicos
máis
composta) mediante os métodos de
 B2.5. Utilización de recursos
axeitados.
cálculo ou recursos tecnolóxicos
tecnolóxicos para a realización de
apropiados.
cálculos financeiros e mercantís.








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

i

 B2.6. Polinomios. Operacións.
Descomposición en factores.
 B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e
reducibles a elas, exponenciais e

 CMCCT
 B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica  MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a
ou gráfica situacións relativas ás
linguaxe alxébrica para representar
 CCL
ciencias sociais, e utilizar técnicas
situacións formuladas en contextos reais.  CAA
matemáticas e ferramentas
 CSC
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Contidos
logarítmicas. Aplicacións.
 B2.8. Sistemas de ecuacións de
primeiro e segundo grao con dúas
incógnitas. Clasificación.
Aplicacións. Interpretación
xeométrica.
 B2.9. Sistemas de ecuacións lineais
con tres incógnitas: método de
Gauss.
 B2.10. Formulación e resolución de
problemas das ciencias sociais
mediante sistemas de ecuacións
lineais.

Criterios de avaliación
tecnolóxicas apropiadas para
resolver problemas reais, dando
unha interpretación das solucións
obtidas en contextos particulares.

Estándares de aprendizaxe
 MACS1B2.3.2. Resolve problemas
relativos ás ciencias sociais mediante a
utilización de ecuacións ou sistemas de
ecuacións.

Competencias
clave







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE

 MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación  CMCCT
contextualizada dos resultados obtidos e  CCL
exponos con claridade.
 CAA
 CSC

Bloque 3. Análise
i

 B3.1. Resolución de problemas e
 B3.1. Interpretar e representar
 MACS1B3.1.1. Analiza funcións
interpretación de fenómenos sociais
gráficas de funcións reais tendo en
expresadas en forma alxébrica, por medio
e económicos mediante funcións.
conta as súas características e a súa
de táboas ou graficamente, e relaciónaas
relación con fenómenos sociais.
con fenómenos cotiáns, económicos,
 B3.2. Funcións reais de variable real.
sociais e científicos, extraendo e
Expresión dunha función en forma
replicando modelos.
alxébrica, por medio de táboas ou de
gráficas. Características dunha
función. Operacións con funcións
 MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente
 B3.3. Identificación da expresión
e razoadamente eixes, unidades e escalas,
analítica e gráfica das funcións reais
recoñecendo e identificando os erros de
de variable real (polinómicas,
interpretación derivados dunha mala
exponencial e logarítmica, valor
elección, para realizar representacións
absoluto, parte enteira, e racionais e
gráficas de funcións.








CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD
CSIEE






CMCCT
CAA
CSC
CSIEE
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Criterios de avaliación

irracionais sinxelas) a partir das súas
características. Funcións definidas a
anacos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta
graficamente as características dunha
función, comprobando os resultados coa
axuda de medios tecnolóxicos en
actividades abstractas e problemas
contextualizados.







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

 MACS1B3.1.4:Realiza operacións con
funcións, analítica e graficamente coa
axuda de medios informáticos






CMCCT
CAA
CSC
CD

i

 B3.4. Interpolación e extrapolación
lineal e cuadrática. Aplicación a
problemas reais.

 B3.2. Interpolar e extrapolar valores
de funcións a partir de táboas, e
coñecer a utilidade en casos reais.

 MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos  CMCCT
mediante interpolación ou extrapolación a  CAA
partir de táboas ou datos, e interprétaos
 CSC
nun contexto.

i

 B3.3. Identificación da expresión
 B3.3. Calcular límites finitos e
analítica e gráfica das funcións reais
infinitos dunha función nun punto
de variable real (polinómicas,
ou no infinito, para estimar as
exponencial e logarítmica, valor
tendencias.
absoluto, parte enteira, e racionais e
irracionais sinxelas) a partir das súas
características. As funcións definidas
a anacos.
 B3.5. Idea intuitiva de límite dunha
función nun punto. Cálculo de
límites sinxelos. O límite como
ferramenta para o estudo da
continuidade dunha función.
Aplicación ao estudo das asíntotas.

 CMCCT
 MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e
infinitos dunha función nun punto ou no  CAA
infinito para estimar as tendencias dunha  CSC
función.
 MACS1B3.3.2. Calcula, representa e
interpreta as asíntotas dunha función en
problemas das ciencias sociais.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

i

 B3.5. Idea intuitiva de límite dunha
función nun punto. Cálculo de
límites sinxelos. O límite como
ferramenta para o estudo da
continuidade dunha función.
Aplicación ao estudo das asíntotas.

i

 B3.6. Taxa de variación media e taxa  B3.5. Coñecer e interpretar
 MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación
de variación instantánea. Aplicación
xeometricamente a taxa de
media nun intervalo e a taxa de variación
ao estudo de fenómenos económicos
variación media nun intervalo e nun
instantánea, interprétaas xeometricamente
e sociais. Derivada dunha función
punto como aproximación ao
e emprégaas para resolver problemas e
nun punto. Interpretación
concepto de derivada, e utilizar as
situacións extraídas da vida real.
xeométrica. Recta tanxente a unha
regra de derivación para obter a
función nun punto.
función derivada de funcións
 MACS1B3.5.2. Aplica as regras de
sinxelas e das súas operacións.
 B3.7. Función derivada. Regras de
derivación para calcular a función
derivación de funcións elementais
derivada dunha función e obter a recta
sinxelas que sexan suma, produto,
tanxente a unha función nun punto dado.
cociente e composición de funcións
polinómicas, exponenciais e
logarítmicas.

 B3.4. Coñecer o concepto de
 MACS1B3.4.1. Examina, analiza e
continuidade e estudar a
determina a continuidade da función nun
continuidade nun punto en funcións
punto para extraer conclusións en
polinómicas, racionais, logarítmicas
situacións reais.
e exponenciais.

Competencias
clave






CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 CMCCT
 CAA
 CSC

Bloque 4. Estatística e Probabilidade
i
l

 B4.1. Estatística descritiva
bidimensional: táboas de
continxencia.
 B4.2. Distribución conxunta e
distribucións marxinais.
 B4.3. Distribucións condicionadas.
 B4.4. Medias e desviacións típicas
marxinais e condicionadas.

 B4.1. Describir e comparar conxuntos  MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas
de datos de distribucións
bidimensionais de frecuencias a partir dos
bidimensionais, con variables
datos dun estudo estatístico, con variables
discretas ou continuas, procedentes
numéricas (discretas e continuas) e
de contextos relacionados coa
categóricas.
economía e outros fenómenos
 MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os
sociais, e obter os parámetros
parámetros estatísticos máis usuais en
estatísticos máis usuais mediante os
variables bidimensionais para aplicalos
medios máis axeitados (lapis e

 CMCCT
 CAA
 CSC

 CMCCT
 CCL
 CAA
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
 B4.5. Independencia de variables
estatísticas.

i
l

 B4.6. Dependencia de dúas variables
estatísticas. Representación gráfica:
nube de puntos.
 B4.7. Dependencia lineal de dúas
variables estatísticas. Covarianza e
correlación: cálculo e interpretación

Criterios de avaliación
papel, calculadora, folla de cálculo)
e valorando a dependencia entre as
variables.

Estándares de aprendizaxe
en situacións da vida real.

Competencias
clave
 CSC
 CD

 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.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD

 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.






CMCCT
CCL
CAA
CSC

 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.







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD

 B4.2. Interpretar a posible relación
 MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia
entre dúas variables e cuantificar a
funcional da dependencia estatística e
relación lineal entre elas mediante o
estima se dúas variables son ou non
coeficiente de correlación,
estatisticamente dependentes mediante a
valorando a pertinencia de axustar
representación da nube de puntos en
unha recta de regresión e de realizar
contextos cotiáns.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
do coeficiente de correlación lineal.
 B4.8. Regresión lineal. Predicións
estatísticas e fiabilidade destas.
Coeficiente de determinación

i
l

 B4.9. Sucesos. Asignación de
probabilidades a sucesos mediante a
regra de Laplace e a partir da súa
frecuencia relativa. Axiomática de
Kolmogorov.
 B4.10. Aplicación da combinatoria ao
cálculo de probabilidades.
 B4.11. Experimentos simples e
compostos. Probabilidade
condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.
 B4.12. Variables aleatorias discretas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave





CMCCT
CAA
CSC
CD

 MACS1B4.2.3. Calcula e representa as
rectas de regresión de dúas variables e
obtén predicións a partir delas.






CMCCT
CAA
CSC
CD

 MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das
predicións obtidas a partir da recta de
regresión mediante o coeficiente de
determinación lineal en contextos
relacionados con fenómenos económicos
e sociais.







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD

predicións a partir dela, avaliando a  MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o
fiabilidade destas nun contexto de
sentido da dependencia lineal entre dúas
resolución de problemas
variables mediante o cálculo e a
relacionados con fenómenos
interpretación do coeficiente de
económicos e sociais.
correlación lineal para poder obter
conclusións.

 B4.3. Asignar probabilidades a
 MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de
sucesos aleatorios en experimentos
sucesos en experimentos simples e
simples e compostos, utilizando a
compostos, condicionada ou non,
regra de Laplace en combinación
mediante a regra de Laplace, as fórmulas
con diferentes técnicas de reconto e
derivadas da axiomática de Kolmogorov
a axiomática da probabilidade,
e diferentes técnicas de reconto.
empregando os resultados
numéricos obtidos na toma de
decisións en contextos relacionados  MACS1B4.3.2. Constrúe a función de
probabilidade dunha variable discreta
coas ciencias sociais.
asociada a un fenómeno sinxelo e calcula
os seus parámetros e algunhas
probabilidades asociadas.

 CMCCT
 CAA
 CSC

 CMCCT
 CAA
 CSC
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
Distribución de probabilidade.
Media, varianza e desviación típica.
 B4.13. Distribución binomial.
Caracterización e identificación do
modelo. Cálculo de probabilidades.
 B4.14. Variables aleatorias continuas.
Función de densidade e de
distribución. Interpretación da media,
varianza e desviación típica.
 B4.15. Distribución normal.
TipiEscriba aquí la ecuación.ficación
da distribución normal. Asignación
de probabilidades nunha distribución
normal.

i
l

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 CMCCT
 MACS1B4.3.3. Constrúe a función de
densidade dunha variable continua
 CAA
asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula  CSC
os seus parámetros e algunhas
probabilidades asociadas.

 B4.12. Variables aleatorias discretas.
 B4.4. Identificar os fenómenos que
 MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que
Distribución de probabilidade.
poden modelizarse mediante as
poden modelizarse mediante a
Media, varianza e desviación típica.
distribucións de probabilidade
distribución binomial, obtén os seus
binomial
e
normal,
calculando
os
parámetros e calcula a súa media e a
 B4.13. Distribución binomial.
seus
parámetros
e
determinando
a
desviación típica.
Caracterización e identificación do
probabilidade de sucesos asociados.
modelo. Cálculo de probabilidades.
 B4.14. Variables aleatorias continuas.
 MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades
Función de densidade e de
asociadas a unha distribución binomial a
distribución. Interpretación da media,
partir da súa función de probabilidade ou
varianza e desviación típica.
da táboa da distribución, ou mediante
calculadora, folla de cálculo ou outra
 B4.15. Distribución normal.
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en
Tipificación da distribución normal.
diversas situacións.
Asignación de probabilidades nunha
distribución normal.
 MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que
 B4.16. Cálculo de probabilidades
poden modelizarse mediante unha
mediante aproximación da
distribución normal, e valora a súa







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CD







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

 CMCCT
 CCL
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
distribución binomial pola normal.

e
i

 B4.17. Identificación das fases e as
tarefas dun estudo estatístico.
Análise e descrición de traballos
relacionados coa estatística,
interpretando a información, e
detectando erros e manipulacións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
importancia nas ciencias sociais.

Competencias
clave
 CAA
CSC

 MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de
sucesos asociados a fenómenos que
poden modelizarse mediante a
distribución normal a partir da táboa da
distribución ou mediante calculadora,
folla de cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica, e aplícaas en diversas
situacións.







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE

 MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de
sucesos asociados a fenómenos que
poden modelizarse mediante a
distribución binomial a partir da súa
aproximación pola normal, valorando se
se dan as condicións necesarias para que
sexa válida.







CMCCT
CAA
CSC
CD
CSIEE






CMCCT
CCL
CAA
CSC







CMCCT
CCL
CAA
CSC
CSIEE

 B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado  MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario
para a descrición de situacións
adecuado para describir situacións
relacionadas co azar e a estatística,
relacionadas co azar e a estatística.
analizando un conxunto de datos ou
interpretando de xeito crítico
informacións estatísticas presentes  MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a
nos medios de comunicación, a
interpretación de informacións
publicidade e outros ámbitos, e
estatísticas ou relacionadas co azar
detectar posibles erros e
presentes na vida cotiá.
manipulacións tanto na
presentación dos datos coma das
conclusións.
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23.2- TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDAR

-

Bloque 2. Números e
álxebra

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
I

BLOQUE

-

MACS1B2.1.1
MACS1B2.1.2
MACS1B2.1.3
MACS1B2.1.4

MACS1B2.2.1

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
Analiza todos os casos posibles nunha situación e aplica as fórmulas correspondentes.
Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para contestar os problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e coherente situacións matemáticas.
Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha situación cotiá.
Explica de forma coherente e coa linguaxe propio das matemáticas as concusións ás que chega na
resolución de problemas.
Resolve problemas relativos as ciencias sociais e á economía e analiza a coherencia da solución
obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas de cálculo para achar valores numéricos.
Utiliza follas de cálculo para obter resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito interactivo.

-

Clasifica os números nos seus conxuntos numéricos, represéntaos e interprétaos
Representa intervalos e contornos da recta real.
Expresa e determina subconxuntos da recta real con axuda do valor absoluto e das desigualdades
Representa os números na recta real, clasifícaos e ordénaos
Domina as operacións con todo tipo de números,cálculo mental, con lapis e papel, con
calculadora e/ou ferramentas informáticas
- Escolle segundo o contexto a notación numérica máis axeitada
- Determina porcentaxes.
- Aplica con soltura a fórmula do interese simple para calcular a cantidade inicial, interese e tempo.
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- Aplica con soltura a fórmula do interese composto para calcular as cantidades inicial e final, o

MACS1B2.3.1

MACS1B2.3.2

-

interese e o tempo
Comprende a diferenza entre o interese simple e o composto
Emprega as matemáticas no ámbito da economía para resolver problemas
Recoñece polinomios e identifica os seus elementos.
Determina o valor numérico dun polinomio.
Acha as raíces dun polinomio.
Realiza operacións de suma, resta, multiplicación de polinomios de calquera grao.
Utiliza as identidades notables.
Expresa en linguaxe alxébrico situacións da vida real
Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha situación cotiá nos que
interveñen expresións alxébricas
Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas
Descompón un polinomio en factores
Resolve ecuacións lineais e de segundo grao
Resolve ecuacións bicadradas transformándoas en ecuacións de segundo grao.
Resolve ecuacións de grado superior a 2 mediante factorización.
Resolve ecuacións logarítmicas e exponenciais
Resolve problemas relativos ás ciencias sociais de forma pautada, atendendo as indicacións do
enunciado
Formula ecuacións para resolver problemas tomados de diferentes contextos da realidade. .
Clasifica sistemas de ecuacións e identifica os seus elementos.
Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais de maneira gráfica, por sustitución, igualación ou
redución.
Obtén sistemas de ecuacións para resolver problemas en diferentes contextos da realidade
Acha ecuacións polinómicas a partir das súas solucións.

-

Interpreta e contextualiza os resultados obtidos na resolución de problemas
Expón con claridade o proceso seguido e os resultados obtidos na resolución de problemas
Extrae conclusións a partir das solucións dun problema
Identifica funcións reais de variable real
Asocia funcións coa súa gráfica
Identifica e calcula analítica e/ou graficamente o dominio dunha función e o seu percorrido
Obtén funcións a partir da súa representación gráfica.
Obtén unha función a partir dun enunciado e represéntaa
Representa funcións definidas por táboas elixindo adecuadamente a escala

-

MACS1B2.3.3

Bloque 3.
Análise

MACS1B3.1.1

MACS1B3.1.2
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MACS1B3.2.1
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Representa, con e sen axuda de programas informáticos, funcións e estuda as súas propiedades
Representa funciones obtidas a partir de traslacións e dilatacións de outras coñecidas.
Estuda o dominio, os puntos de corte e o signo dunha función.
Estuda a simetría dunha función e interprétaa graficamente
Esboza a gráfica dunha función a partir dalgunha das súas propiedades
Estuda e representa funcións con valores absolutos e parte enteira.
Realiza o estudo analítico e representa graficamente as funcións exponenciais e logarítmicas.
Aplica as funcións ao estudo de fenómenos das ciencias sociais
Utiliza programas informáticos ou a calculadora para representar gráficas de funcións e extraer
información sobre elas.
Realiza operación con función das que se coñece a súa expresión análitica
Leva a cabo a operación de composición de función
Calcula, se existe, a inversa dunha función
Obtén valores realizando interpolacións e extrapolacións graficamente a partir de datos dados por
gráficas.
Obtén valores realizando interpolacións e extrapolacións lineais a partir de datos dados obtidos
dun contexto.
Obtén valores realizando interpolacións cuadráticas a partir de datos dados obtidos por táboas
Comprende a definición intuitiva de límite e realiza estimacións para coñecer o seu valor.
Calcula límites dunha función nun punto aplicando as propiedades dos límites.
Calcula límites no infinito.
Aplica as propiedades dos límites para determinar valores numéricos
Indica o valor de diferentes límites dunha función a través da representación gráfica da función.
Calcula límites resolvendo distintos tipos de indeterminacións.
Coñece e calcula as asíntotas horizontais e verticais dunha función.
Representa a gráfica da función a partir das asíntotas horizontais e verticais
Estuda a continuidade dunha función a partir da súa representación gráfica.
Estuda a continuidade dunha función nun intervalo, indicando o tipo de descontinuidades que
presenta.
Comprende e calcula a taxa de variación media.
Comprende e calcula a taxa de variación instantánea dunha función nun punto.
Calcula a derivada dunha función nun punto aplicando a definición.

MACS1B3.5.1

-

MACS1B3.5.2

- Calcula a función derivada de funcións elementais aplicando as regras de derivación.
- Calcula a función derivada de funcións orixinadas a partir de operacións con funciones elementais
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- Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando táboas de continxencia ou dobre
entrada coas frecuencias

MACS1B4.1.2

- Identifica as variables estatísticas bidimensionais e calcula e interpreta os seus parámetros

MACS1B4.1.3

- Calcula a covarianza e interpreta o seu valor
- Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando táboas de continxencia ou dobre

Bloque 4. Estatística e Probabilidade

estatísticos máis usuais

MACS1B4.1.4
MACS1B4.1.5
MACS1B4.2.1
MACS1B4.2.2
MACS1B4.2.3
MACS1B4.2.4

MACS1B4.3.1

entrada coas frecuencias, obtendo as distribucións marxinais e calculando os seus parámetros.
- Estuda a dependencia de variables.

- Constrúe diagramas de dispersión e a través deles estima o tipo de correlación entre as variables
- Calcula o coeficiente de correlación lineal interpretando o seu resultado, para valorar o grao de
-

dependencia das variables
Coñece e emprega o método de regresión simple, para obter as ecuacións das rectas de regresión
Estuda a recta de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas.
Acha o erro cuadrático medio, o coeficiente de determinación e interprétaos
Formula de maneira coherente un problema relacionado coa estatística e resólveo.
Extrae conclusións sobre a fiabilidade dos resultados
Describe o espazo mostral dun experimento aleatorio, así como sucesos do espazo mostral.
Realiza operacións con sucesos.
Comprende a definición axiomática da probabilidade e emprégaa no cálculo das probabilidades.
Coñece as propiedades da probabilidade e utilízaas para o cálculo de probabilidades.
Asigna probabilidades mediante a regra de Laplace.
Identifica probabilidades condicionadas e aplica a regra da multiplicación e diagramas de árbore
para calculalas.
Recoñece a dependencia e independencia de sucesos e utiliza as súas propiedades para calcular as
súas probabilidades.
Razoa con actitude crítica sobre os elementos para emitir un xuízo ou valoración
Determina os parámetros dunha variable aleatoria discreta.
Debuxa diagramas de barras.
Determina a función de masa de probabilidade dunha variable aleatoria discreta

MACS1B4.3.2

-

MACS1B4.3.3
MACS1B4.4.1

- Acha o parámetro, a esperanza e varianza dunha distribución binomial (en particular de
Bernoulli).
- Describe unha situación contextualizada e extrae dela os datos necesarios.
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- Describe unha situación relacionada có ámbito das ciencias sociais e extrae dela os datos
necesarios.
Calcula probabilidades cunha distribución binomial
Recoñece a función de densidade da distribución normal.
Axusta unha distribución normal a un conxunto de datos.
Calcula probabilidades en distribucións normais
Realiza a tipificación da variable normal.
Determina valores correspondentes a unha probabilidade
Determina parámetros dunha distribución normal
Describe correctamente o plantexamento seguido para resolver un problema

MACS1B4.4.4

-

MACS1B4.4.5
MACS1B4.5.1
MACS1B4.5.2

- Escolle o vocabulario axeitado para describir todo tipo de situacións estatísticas ou probabilísticas
- Razoa, con coherencia as situación de aplicación na vida cotiá

MACS1B4.4.2
MACS1B4.4.3

A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso. Estimamos a seguinte
temporalización por bloques que figura a continuación
BLOQUE
1.- PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS
2.- NÚMEROS E ÁLXEBRA
3.-ANÁLISE
5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

TEMPORALIZACIÓN(sesións)
Ao longo do curso
40
50
50
TOTAL: 140
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24.- MATEMÁTICAS II
24.1.-CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS II Á CONSECUCIÓN DAS
COMPETENCIAS
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións
da lei, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3.º Competencia dixital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociais e cívicas.
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
7.º Conciencia e expresións culturais.
No proxecto de Matemáticas II, tal e como suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento das
competencias de comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa
integración efectiva no currículo, incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que permitirán
ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo
tempo. Para valoralos, utilizaranse os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de
maior concreción, observables e medibles, poñreanse en relación coas competencias clave,
permitindo graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas.
A materia de Matemáticas II utiliza unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado
incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos adecuados coa suficiente
propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades e/ou problemas e outros
traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias
fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado aplicará estratexias para
definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar
resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas na materia.
A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en
medios dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos,
formatos e linguaxes nas que se presenta a información científica (datos estatísticos,
representacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a
comunicación na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, solicitar información,
retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un
recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a mostrar unha visión actualizada da
actividade científica.
A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter
instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modelos
teóricos fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o
espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva,
o alumnado adquire a capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas co
que vai ver no presente curso e no próximo.
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Esta materia favorece o traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como
a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á
adquisición das competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte
fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e a tecnoloxía e
permite formarse unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance científico e
tecnolóxico.
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método científico
de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación dunha hipótese
ata a obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a planificación da metodoloxía,
a resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal
e a motivación por un traballo organizado e con iniciativas propias.
A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas
estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades.
Igualmente o alumno, mediante o traballo matemático poderá comprender diversas manifestacións
artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos matemáticos na creación das súas propias
obras
24.2.- CONTIDOS DAS UNIDADES - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES
DEAPRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE. COÑECEMENTOS
MÍNIMOS. TEMPORALIZACIÓN
O currículo da área de Matemáticas II agrúpase en cinco bloques (Procesos, métodos e actitudes
matemáticas, Álxebra, Xeometría, Funcións e Estatística e probabilidade). Os contidos, os
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe formúlanse para esta materia e neste nivel en
cada unidade. O primeiro bloque desenvolvese ó longo de todo o curso e en cada unidade.sendo
análogo os seus obxectivos os xa expostos para o 1º curso de bacharelato
BLOQUE 2: ÁLXEBRA
Semanas
1ª e 2ª

Unidade 1: MATRICES
Obxectivos

 Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións, e utilizalas para resolver problemas.
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

1.1. Identifica os distintos tipos
 Definición de matriz
de matrices e os seus
de orde m x n.
1.
Coñecer
e
utilizar
elementos.
Igualdade de matrices
eficazmente as matrices,
CMCT
 Tipos de matrices
1.2. Realiza operacións
as súas operacións e as
CAA
combinadas con matrices.
 Suma de matrices e
súas propiedades.
produto por un escalar.
1.3. Resolve ecuacións matriciais
Propiedades.
sinxelas
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 Definición de produtos
de matrices segundo o
convenio de filas por
3. Resolver problemas
columnas
alxébricos mediante
 Propiedades do
matrices e as súas
produto de matrices
operacións.

Competencias

Descritores

Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Resolver problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

Competencia dixital

Competencia para
aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

Comprender o sentido dos
textos escritos e orais.
Empregar distintas fontes
para a busca de
información.
Apreciar os valores
culturais do patrimonio
natural e da evolución do
pensamento científico.
Desenvolver a capacidade
de diálogo cos demais en
situacións de convivencia e
traballo, e para a resolución
de conflitos.
Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos dun
tema.
Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

Noia – A Coruña

3.1. Expresa un enunciado
mediante unha relación
matricial, resólveo e
interpreta a solución dentro
do contexto do enunciado.

CL
CMCT

Desempeños
Escribe de xeito razoado cada paso nos
exercicios realizados.
Segue o desenvolvemento dos problemas
guiados de xeito autónomo, realizando os
pasos enunciados.
Busca información suxerida no tema a
través de diversas fontes de información,
seleccionando esta sobre a base da fonte
consultada.
Analiza criticamente a achega das
distintas civilizacións á historia da
álxebra.

Móstrase receptivo ás ideas dos demais,
aínda que non coincidan coa súa.

Desenvolve diversas estratexias propias
para afrontar unha situación
problemática.
Autoavalía os seus exercicios e
aprendizaxes de xeito eficaz, non
cometendo os mesmos erros en traballos
posteriores.

Coñecementos mínimos

o Identificación dos distintos tipos de matrices.
o Realización de operacións con matrices, detectando as diferenzas e analoxías coas operación
entre números reais.
o Representación e operacións con datos extraídos de supostos reais utilizando as matrices.
o Resolución de ecuacións matriciais sinxelas.
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Unidade 2: DETERMINANTE DUNHA MATRIZ CADRADA
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Semanas
2ª e 3ª

Obxectivos
 Coñecer o significado dos determinantes e as súas propiedades
Contidos
 Definición de
determinante de orde n
 Definicións de menor,
menor complementario,
adxunto e matriz
adxunta
 Desenvolvemento dun
determinante de orde n
polos elementos dunha
fila ou columna
 Propiedades dos
determinantes
Competencias
Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital
Competencia para
aprender a aprender
Competencias sociais e
cívicas

Criterios de avaliación
1.Dominar o automatismo
para o cálculo de
determinantes.

2.Coñecer as propiedades
dos determinantes e
aplicalas para o cálculo
destes.

Estándares de aprendizaxe
1.1.Calcula o valor numérico
dun determinante ou obtén a
expresión dun determinante
3x3 con algunha letra.
2.1.Obtén o desenvolvemento
(ou o valor) dun determinante
no que interveñen letras,
facendo uso razoado das
propiedades dos determinantes.
2.2.Recoñece as propiedades
que se utilizan nas igualdades
entre determinantes.

Descritores
Expresarse con propiedade
na linguaxe matemática.
Utilizar o vocabulario
adecuado, as estruturas
lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais
para elaborar textos escritos
e orais.
Manexar ferramentas
dixitais para a construción
de coñecemento.
Recoñecer riqueza na
diversidade de opinións e
ideas.
Mostrar dispoñibilidade para
a participación activa en
ámbitos de participación
establecidos.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Ser constante no traballo,
superando as dificultades.

Conciencia e expresións
culturais

Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión
rigorosa dos contidos.

CC
CMC
T
CD

CL
CMC
T

Desempeños
Utiliza os termos precisos para referirse
a obxectos ou conceptos matemáticos.

Escribe con corrección gramatical e
ortográfica nos exercicios escritos.

Utiliza a calculadora científica con
soltura, introducindo os datos da
operación de xeito correcto.
Respecta os distintos ritmos de traballo
na aula.
Realiza achegas pertinentes de xeito
voluntario e oportuno na aula.
Mostra perseveranza na resolución de
exercicios e problemas, non
abandonando á primeira dificultade que
encontra.
Integra aprendizaxes de cursos pasados
no desenvolvemento dos contidos da
unidade, dando conta deles.

Coñecementos mínimos

o Cálculo de determinantes de orde 2 ou 3 utilizando a Regra de Sarrus.
o Cálculo de determinantes de orde superior desenvolvéndoos polos elementos dunha liña.
o Comprensión das propiedades dos determinantes e utilización na simplificación e cálculo dos
mesmos.
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Unidade 3: APLICACIÓNS DO DETERMINANTE
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Semanas
4ª e 5ª

Obxectivos
 Coñecer o significado e saber calcular o rango dunha matriz (utilizando determinantes ou o
método de Gauss)
 Achar a matriz inversa dunha matriz cadrada e utilizala para resolver ecuacións matriciais
Contidos
 Rango dunha matriz:
Definición e cálculo a
partir dos seus menores
 Propiedades. Obtención
do rango dunha matriz
polo método de Gauss
 Definición de matriz
inversa dunha matriz
cadrada. Condición
necesaria e suficiente
para a existencia da
matriz inversa
 Propiedades da matriz
inversa
 Cálculo da matriz
inversa utilizando
determinantes
Competencias
Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital
Competencia para
aprender a aprender
Competencias sociais e
cívicas

Criterios de avaliación
1.Coñecer o significado de
rango dunha matriz e
calculalo mediante o método
de Gauss.

2.Coñecer a caracterización
do rango dunha matriz pola
orde dos seus menores, e
aplicala a casos concretos.

4.Calcular a inversa dunha
matriz mediante
determinantes.

Descritores
Expresarse con propiedade
na linguaxe matemática.
Utilizar o vocabulario
adecuado, as estruturas
lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais
para elaborar textos escritos
e orais.
Manexar ferramentas
dixitais para a construción
de coñecemento.
Recoñecer riqueza na
diversidade de opinións e
ideas.
Mostrar dispoñibilidade para
a participación activa en
ámbitos de participación
establecidos.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Ser constante no traballo,
superando as dificultades.

Conciencia e expresións

Desenvolver estratexias que

Estándares de aprendizaxe
1.1.Calcula o rango dunha
matriz numérica.
2.2.Relaciona o rango dunha
matriz coa dependencia lineal
das súas filas ou as súas
columnas.
3.1.Acha o rango dunha matriz
numérica mediante
determinantes.
3.2.Discute o valor do rango
dunha matriz na que intervén
un parámetro.
4.1.Recoñece a existencia ou
non da inversa dunha matriz e
sabe calculala
4.2.Resolve ecuacións
matriciais utilizando a inversa,
se é o caso.

CC

CMC
T
CAA

CMC
T
SIEE

CMC
T
CAA

Desempeños
Utiliza os termos precisos para referirse
a obxectos ou conceptos matemáticos.

Escribe con corrección gramatical e
ortográfica nos exercicios escritos.

Utiliza a calculadora científica con
soltura, introducindo os datos da
operación de xeito correcto.
Respecta os distintos ritmos de traballo
na aula.
Realiza achegas pertinentes de xeito
voluntario e oportuno na aula.
Mostra perseveranza na resolución de
exercicios e problemas, non
abandonando á primeira dificultade que
encontra.
Integra aprendizaxes de cursos pasados
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favorezan a comprensión
rigorosa dos contidos.
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no desenvolvemento dos contidos da
unidade, dando conta deles.

Coñecementos mínimos

o Obtención da matriz inversa utilizando o cálculo de determinantes.
o Cálculo do rango dunha matriz utilizando o método de Gauss.
o Calculo do rango dunha matriz utilizando determinantes.
o Resolver ecuacións e sistemas matriciais.
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Unidade 4: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS
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Semanas
6ª, 7ª e 8ª

Obxectivos
 Resolver e interpretar os sistemas de ecuacións lineais mediante dous métodosos:
determinantes e método de Gauss
 Facer uso dos sistemas na resolución de problemas estraídos de contextos reais
Contidos

 Definición de ecuación
lineal con n incógnitas.
Definición da súa
solución
 Definición de sistema
de m ecuacións lineais
con n incógnitas.
Definición da súa
solución
 Sistemas homoxéneos
 Forma matricial dun
sistema de ecuacións
lineais
 Clasificación dos
sistemas atendendo ao
número de solucións
 Sistemas de ecuacións
equivalentes
 Discusión e resolución
de sistemas de
ecuacións lineais:
Método de Gauss
 Cálculo da matriz
inversa mediante o
método de GaussJordan
 Discusión de sistemas
de ecuacións lineais.
Teorema de RouchéFrobenius
 Resolución de sistemas
de ecuacións lineais.
Regra de Cramer
 Discusión e resolución
de sistemas de
ecuacións lineais con un
parámetro

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

1.Dominar os conceptos e a
nomenclatura asociados aos
sistemas de ecuacións e as
súas solucións (compatible,
incompatible, determinado,
indeterminado), e
interpretalos
xeometricamente para 2 e 3
incógnitas.

1.1.Coñece o que significa que
un sistema sexa incompatible
ou compatible, determinado ou
indeterminado, e aplica este
coñecemento para formar un
sistema de certo tipo ou para
recoñecelo.
1.2.Interpreta xeometricamente
sistemas lineais de 2, 3 ou 4
ecuacións con 2 ou 3
incógnitas.

CMC
T
CL

2.Coñecer e aplicar o
método de Gauss para
estudar e resolver sistemas
de ecuacións lineais.

2.1.Resolve sistemas de
ecuacións lineais polo método
de Gauss.

CMC
T
CEC

3.Coñecer o teorema de
Rouché e a regra de Cramer
e utilizalos para a discusión
e a resolución de sistemas de
ecuacións.

4.Resolver matricialmente
sistemas n n mediante a
obtención da inversa da
matriz dos coeficientes.

3.1.Aplica o teorema de
Rouché para dilucidar como é
un sistema de ecuacións lineais
con coeficientes numéricos.
3.2.
Aplica a regra de
Cramer para resolver un
sistema de ecuacións lineais, 2
2 ou 3 3, con solución
única.
3.3.Cataloga como é (teorema
de Rouché) e resolve, se é o
caso, un sistema de ecuacións
lineais con coeficientes
numéricos.
3.4.
Discute e resolve un
sistema de ecuacións
dependente dun parámetro.
4.1.Expresa matricialmente un
sistema de ecuacións e, se é
posible, resólveo achando a
inversa da matriz dos
coeficientes.

5.1.Expresa alxebricamente un
5.Resolver problemas
enunciado mediante un sistema
alxébricos mediante sistemas de ecuacións, resólveo e
de ecuacións.
interpreta a solución dentro do
contexto do enunciado.

CMC
T
SIEE

CMC
T
CAA

CMC
T
CL
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Descritores
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Desempeños

Competencia en
comunicación
lingüística

Manexar os coñecementos
sobre ciencia e tecnoloxía
para solucionar problemas,
comprender o que acontece
arredor nosa e responder
preguntas.

Identifica as achegas da álxebra na
resolución de problemas matemáticos e
na evolución da disciplina
historicamente.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Manter unha actitude
favorable cara á lectura.

Consulta os recursos da materia e
amplía os seus coñecementos.

Competencia dixital

Competencia para
aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
Conciencia e expresións
culturais

Manexar ferramentas
dixitais para a construción
de coñecemento.
Apreciar os valores culturais
do patrimonio natural e da
evolución do pensamento
científico.
Evidenciar preocupación
polos máis desfavorecidos e
respecto aos distintos ritmos
e potencialidades.
Contaxiar entusiasmo pola
tarefa e ter confianza nas
posibilidades de alcanzar
obxectivos.
Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión
rigorosa dos contidos.

Utiliza os recursos dixitais facilitados
para enriquecer a súa aprendizaxe.
Utiliza pensamento matemático para
axudarse a codificar as situacións
problemáticas e valora o seu uso.
Ofrécese para axudar aos compañeiros
e compañeiras a resolver dúbidas.
Expresa confianza nas posibilidades de
resolución de problemas e transmítea
ás súas compañeiras e compañeiros.
Transfire coñecementos anteriores
sobre resolución de ecuacións aos
novos contidos da unidade.

Coñecementos mínimos

o Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais, dependentes ou non dun parámetro,
polo método de Gauss.
o Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais, dependentes ou non dun parámetro,
utilizando o teorema de Rouché−Frobenius e a regra de Cramer.
o Expresión alxébrica dun enunciado mediante un sistema de ecuacións, resolución e
interpretación da solución dentro do contexto do enunciado.
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Semanas
9ª e 10ª

Unidade 5: VECTORES NO ESPAZO
Obxectivos
 Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións
 Utilizalos para a resolución de problemas xeométricos
Contidos

 Vectores no espazo.
Operacións. Dependencia e
independencia lineal
 Definición e interpretación
xeométrica do produto escalar
de dous vectores.
Propiedades. Expresión
analítica
 Aplicacións: Módulo dun
vector e propiedades, ángulo
que forman dous vectores e
condición de
perpendicularidade
 Definición e interpretación
xeométrica do produto
vectorial de dous vectores.
Propiedades. Expresión
analítica
 Aplicacións: Vector
perpendicular a dous dados,
área de paralelogramos e área
de triángulos
 Definición e interpretación
xeométrica do produto mixto
de tres vectores. Expresión
analítica. Propiedades
 Aplicacións: Volume de
paralelepípedos e tetraedros

Criterios de
avaliación

1.Coñecer os

vectores do espazo
tridimensional e as
súas operacións, e
utilizalos para a
resolución de
problemas
xeométricos.

Estándares de aprendizaxe

CC

1.1.Realiza operacións
elementais (suma e produto por
un número) con vectores, dados
mediante as súas coordenadas,
comprendendo e manexando
correctamente os conceptos de
dependencia e independencia
lineal, así como o de base.
1.2.Domina o produto escalar de
dous vectores, o seu significado
xeométrico, a súa expresión
analítica e as súas propiedades, e
aplícao á resolución de
problemas xeométricos (módulo
dun vector, ángulo de dous
vectores, vector proxección dun
vector sobre outro e
perpendicularidade de vectores).
CL
1.2.Domina o produto vectorial
CAA
de dous vectores, o seu
CMCT
significado xeométrico, a súa
expresión analítica e as súas
propiedades, e aplícao á
resolución de problemas
xeométricos (vector
perpendicular a outros dous, área
do paralelogramo determinado
por dous vectores).
1.4.Domina o produto mixto de
tres vectores, o seu significado
xeométrico, a súa expresión
analítica e as súas propiedades, e
aplícao á resolución de
problemas xeométricos (volume
do paralelepípedo determinado
por tres vectores, decisión de se
tres vectores son linealmente
independentes).

300

Seminario de Matemáticas

Competencias
Competencia en
comunicación lingüística

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

IES Virxe do Mar

Descritores

Desempeños

Coñecer e utilizar os
elementos matemáticos
básicos.
Utilizar o vocabulario
adecuado, as estruturas
lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais
para elaborar textos escritos e
orais.
Empregar distintas fontes
para a busca de información.

Describe con precisión definicións e
relacións matemáticas entre vectores.

Elaborar traballos e
Competencia para aprender
presentacións con sentido
a aprender
estético.
Aplicar dereitos e deberes da
Competencias sociais e
convivencia cidadá no
cívicas
contexto da escola.
Dirimir a necesidade de
axuda en función da
Sentido de iniciativa e
dificultade da tarefa.
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

Noia – A Coruña

Xestionar os recursos e as
motivacións persoais en
favor da aprendizaxe.

Explica de xeito coherente e
argumentado o proceso de resolución
dun exercicio formulado.

Utiliza fontes seleccionadas de xeito
propio para enriquecer as
aprendizaxes.
Presenta os traballos escritos con
orde e limpeza, mostrando gusto polo
traballo ben feito.
Respecta as normas establecidas no
funcionamento da materia e da clase
por iniciativa persoal.
Pide axuda despois de intentar
resolver as dificultades na tarefa cos
seus propios medios (consultando
diversas fontes, revisando exercicios
anteriores ou similares, revisando
exercicios resoltos...).
Vence con recursos persoais as
resistencias cara ao contido pola súa
abstracción ou dificultade e mostra
un talante receptivo cara á
aprendizaxe.

Coñecementos mínimos

o Coñecemento e aplicación da definición e as propiedades que verifican o produto escalar de
dous vectores, o produto vectorial de dous vectores e o produto mixto de tres vectores

o Aplicación do produto escalar para establecer a ortogonalidade entre vectores, sendo quen de
medir o ángulo que forman dous vectores, así como saber medir un vector e mesmo a
proxección dun enriba doutro
o Aplicación do produto vectorial para achar un vector perpendicular a dous dados, sendo quen de
medir áreas de triángulos e paralelogramos
o Aplicación do produto mixto para achar volumes de tetraedros e paralelepípedos
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Semanas
11ª e 12ª

Unidade 6: RECTAS E PLANOS NO ESPAZO
Obxectivos
 Utilizar os vectores para o estudo de rectas e planos
 Resolver problemas afíns: inclusión, paralelismo, posicións relativas...
Contidos
 Ecuacións da recta
 Ecuacións do plano.
Vector característico
 Posicións relativas de dous
planos. Posicións relativas
de tres planos
 Posicións relativas dunha
recta e un plano
 Posicións relativas de dúas
rectas no espazo
Competencias

Competencia en
comunicación
lingüística

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

1.Dominar as distintas
formas de ecuacións de
rectas e de planos, e
utilizalas para resolver
problemas afíns:
pertenza de puntos a
rectas ou a planos,
posicións relativas de
dúas rectas, de recta e
plano, de dous planos...

1.1.Resolve problemas afíns
entre rectas (pertenza de puntos,
paralelismo, posicións relativas)
utilizando calquera das
expresións (paramétricas,
implícita, continua...).
2.2.Resolve problemas afíns
entre planos (pertenza de puntos,
paralelismo...) utilizando
calquera das súas expresións
(implícita ou paramétricas).
2.3.Resolve problemas afíns
entre rectas e planos.

CL
CMC
T

Descritores
Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a
comprensión da realidade
circundante en distintos ámbitos
(biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico,
xeográfico...).
Utilizar o vocabulario adecuado,
as estruturas lingüísticas e as
normas ortográficas e gramaticais
para elaborar textos escritos e
orais.
Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida diaria.

Competencia para
aprender a aprender

Elaborar traballos e presentacións
con sentido estético.

Competencias sociais e
cívicas

Desenvolver a capacidade de
diálogo cos demais en situacións
de convivencia e traballo, e para a
resolución de conflitos.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Optimizar recursos persoais
apoiándose nas fortalezas propias.

Conciencia e expresións
culturais

Identificar potencialidades
persoais como aprendiz: estilos de
aprendizaxe, intelixencias

Desempeños
Infire da experiencia e a
observación de exercicios básicos,
regras ou estratexias para resolver
exercicios de maior
complexidade.

Expresa con corrección lingüística
e precisión os pasos de resolución
dun exercicio.
Utiliza recursos dixitais para
traballar e afondar nas tres
dimensións do espazo.
Coida as representacións gráficas
necesarias para comprender os
problemas en canto a claridade e
presentación.
Mostra actitude dialogante ante
conflitos producidos por ideas
opostas no modo de resolver un
exercicio.
Pon en xogo durante os procesos
de aprendizaxe as súas fortalezas
e recursos persoais, e regula
aqueles aspectos persoais que
poden entorpecer a súa
aprendizaxe.
Utiliza as súas fortalezas persoais
na aprendizaxe para comprender e
visualizar os exercicios de de
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múltiples, funcións executivas.

Noia – A Coruña

obxectos matemáticos no espazo.

Coñecementos mínimos

o Determinación, identificación e relacións entre as distintas ecuacións dunha recta e dun plano
o Aplicando a álxebra aprendida no bloque anterior, investigación das distintas posicións relativa
de dúas rectas, dous planos, unha recta e un plano e tres planos (incluso con dependencia de
parámetros) e, no caso de que proceda, achado da súa intersección
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Unidade 7: RECTAS E PLANOS NO ESPAZO

Noia – A Coruña

Semanas
13ª, 14ª e 15ª

Obxectivos
 Utilizar as propiedades dos vectores (produtos escalar, vectorial e mixto) e as ecuacións de
rectas e planos para resolver problemas métricos no espazo: obtención de ángulos, distancias,
áreas, volumes...
Contidos

Criterios de avaliación
1.Obter o ángulo que
forman dúas rectas,
unha recta e un plano ou
dous planos.

 Ángulo que forman dúas
rectas. Condición de
perpendicularidade de dúas
rectas
 Ángulo que forman dous
planos. Condición de
perpendicularidade de dous
planos
 Ángulo que forman recta e
plano. Condición de
perpendicularidade de
recta e plano
 Distancia entre dous
puntos
 Distancia dun punto a un
plano. Distancia entre dous
planos paralelos
 Distancia dun punto a unha
recta. Distancia entre dúas
rectas paralelas
 Distancia dunha recta a un
plano paralelo a ela.
Distancia entre dúas rectas
que se cruzan

2.Achar a distancia entre
dous puntos, dun punto
a unha recta, dun punto
a un plano ou entre dúas
rectas que se cruzan.

3.Achar áreas e volumes
utilizando o produto
vectorial ou o produto
mixto de vectores.

4.Resolver problemas
métricos variados.

5.Obter analiticamente
lugares xeométricos.

Estándares de aprendizaxe
1.1.Calcula os ángulos entre
rectas e planos. Obtén unha recta
ou un plano coñecendo, como un
dos datos, o ángulo que forma
con outra figura (recta ou plano).
2.1.Acha a distancia entre dous
puntos ou dun punto a un plano.
2.2.Acha a distancia dun punto a
unha recta mediante o plano
perpendicular á recta que pasa
polo punto, ou ben facendo uso
do produto vectorial.
2.3.Acha a distancia entre dúas
rectas que se cruzan,
xustificando o proceso seguido.
3.1.Acha a área dun
paralelogramo ou dun triángulo.
3.2.Acha o volume dun
paralelepípedo ou dun tetraedro.

CC

CMC
T CL

CMC
T
SIEE

CMC
T
CAA

4.1.Acha o simétrico dun punto
respecto dunha recta ou dun
plano.
CMC
4.2.Resolve problemas
T
xeométricos nos que interveñan
CCEC
perpendicularidades, distancias,
ángulos, incidencia,
paralelismo...
5.1.Obtén a expresión analítica
dun lugar xeométrico espacial
definido por algunha propiedade,
e identifica a figura de que se
trata.
5.2.Escribe a ecuación dunha
CMC
esfera a partir do seu centro e o
T
seu raio, e recoñece o centro e o
SIEE
raio dunha esfera dada pola súa
ecuación.
5.3.Relaciona a ecuación dun
elipsoide, hiperboloide ou
paraboloide coa súa
representación gráfica.
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Descritores

Competencia en
comunicación
lingüística

Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...

Competencia dixital

Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida diaria.

Competencia para
aprender a aprender

Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial nas
súas distintas vertentes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica...), e cara ás persoas que
contribuíron ao seu
desenvolvemento.

Competencias sociais e
cívicas

Involucrarse ou promover accións
cun fin social.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Encontrar posibilidades no
contorno que outros non aprecian.

Conciencia e expresións
culturais

Aplicar estratexias para a mellora
do pensamento creativo, crítico,
emocional, interdependente...

Noia – A Coruña

Desempeños
Define con exactitude matemática
os conceptos xeométricos e
noméaos de xeito preciso.
Realiza escoita activa nos
momentos de explicación ou
discusión sobre o método de
resolución dun exercicio ou
problema.
Busca recursos dixitais por
iniciativa propia para representar
con maior facilidade os obxectos
xeométricos.

Mostra interese por coñecer a
orixe histórica da xeometría e a
súa evolución.

Promove ou acompaña iniciativas
para mellorar as aprendizaxes
sobre o contido, tendo en conta
toda a clase, e propón melloras na
temporalización ou nos recursos
utilizados.
Encontra, para a resolución dos
exercicios, posibilidades
novidosas e orixinais.
Desenvolve estratexias persoais
para relacionar os contidos
previos sobre o tema cos novos
contidos.

Coñecementos mínimos

o Cálculo dun punto, dunha recta ou dun plano a partir das propiedades que os definan (por
exemplo: punto simétrico doutro con respecto a unha recta ou a un plano, recta que pasa por
dous puntos, plano que contén dúas rectas que se cortan, recta que pasa por un punto e incide en
dúas rectas, recta que corta perpendicularmente a dúas rectas...)
o Cálculo de todo tipo de ángulos e distancias entre puntos, rectas e planos
o Resolución de problemas globais de xeometría métrica no espazo nos que conflúan
.coñecementos adquiridos en todo este bloque e incluso no anterior
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Unidade 8: FUNCIÓNS REAIS DE VARIABLE REAL

Noia – A Coruña

Semanas
16ª

Obxectivos
 Revisar os conceptos e os procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con
novas técnicas.
 Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se
derivan.
Contidos

Criterios de avaliación

1.Dominar o concepto
de límite nas súas
distintas versións,
coñecendo a súa
interpretación gráfica e
o seu enunciado preciso.
 Conceptos preliminares:
Definición de función real
de variable real, dominio,
percorrido e grafo
 Funcións elementais
(polinómicas, racionais,
irracionais, exponenciais,
logarítmicas e
trigonométricas)
 Límite dunha función nun
punto. Límites laterais.
Cálculo de límites de
funcións
 Asíntotas dunha función
 Función continua nun
punto. Continuidade
lateral. Tipos de
descontinuidades
 Continuidade nun
intervalo. Teoremas de
continuidade (Bolzano e
Weierstrass)

2.Calcular límites de
todo tipo.

3.Coñecer o concepto de
continuidade nun punto
e os distintos tipos de
descontinuidades.

Estándares de aprendizaxe

CC

1.1.A partir dunha expresión do
tipo límf x
[ pode ser
x

, – , a–, a+ ou a; e pode
ser
, – o l] represéntaa
graficamente e describe
correctamente a propiedade que
o caracteriza (dado un > 0
existe un ..., ou ben, dado k
existe h...).
2.1.Calcula límites inmediatos
que só requiran coñecer os
resultados operativos e comparar
infinitos.
2.2.Calcula límites de cocientes
ou de diferenzas.
2.3.Calcula límites (x
ou
x – ) de potencias.
2.4.Calcula límites de cocientes,
distinguindo, se o caso o esixe,
cando (x c+ e cando x c–)
2.5.Calcula límites (x c) de
potencias.
3.1.Recoñece se unha función é
continua nun punto ou o tipo de
descontinuidade que presenta
nel.
3.2.Determina o valor dun
parámetro (ou dous parámetros)
para que unha función definida
“a anacos” sexa continua no
“punto (ou puntos) de
empalme”.

4.Coñecer a regra de
L'Hôpital e aplicala ao
cálculo de límites.

4.1.Calcula límites aplicando a
regra de L'Hôpital.

5.Coñecer o teorema de
Bolzano e aplicalo para
probar a existencia de
raíces dunha función.

5.1.Enuncia o teorema de
Bolzano nun caso concreto e
aplícao á separación de raíces
dunha función.

CL
CMC
T

CMC
CAA

CMC
T
SIEE

CL
CMC
T
CAA
CL
CMC
T
SIEE
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Descritores

Competencia en
comunicación
lingüística

Resolver problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Competencia dixital

Seleccionar o uso das distintas
fontes segundo a súa fiabilidade.

Competencia para
aprender a aprender

Elaborar traballos e presentacións
con sentido estético.

Competencias sociais e
cívicas

Valorar a interculturalidade como
unha fonte de riqueza persoal e
cultural.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Tomar conciencia dos procesos de
aprendizaxe.

Conciencia e expresións
culturais

Identificar potencialidades
persoais como aprendiz: estilos de
aprendizaxe, intelixencias
múltiples, funcións executivas...

Noia – A Coruña

Desempeños
Aplica con rigor as estratexias
traballadas na aula para resolver
os exercicios formulados, e
selecciona a máis adecuada en
cada momento con criterios
claros.
Entende as indicacións e as
explicacións orais, dá conta delas
e aplícaas cando corresponde.
Investiga cales son as súas fontes
de información e establece
criterios propios para dirimir a súa
fiabilidade.
Coida a presentación dos
exercicios en canto a limpeza e
claridade, o que facilita a
comprensión dos contidos
traballados.
Identifica as achegas de diversas
culturas e autores no
desenvolvemento da disciplina de
análise matemática.
Identifica as achegas que supoñen
os problemas guiados do tema
para a súa aprendizaxe.
Desenvolve e aplica estratexias
para focalizar a atención na
resolución de exercicios, o que
leva consigo menor número de
erros no desenvolvemento destes.

Coñecementos mínimos

o Coñecemento das principais características das funcións elementais
o Coñecemento do significado gráfico do límite dunha función
o Cálculo de límites de funcións (nun punto ou no infinito), resolvendo todo tipo de
indeterminacións que se poidan presentar (incluídas as exponenciais) e acudindo aos límites
laterais se é preciso.
o Achado das asíntotas dunha función
o Estudo da continuidade dunha función (especialmente nas “definidas en anacos” e incluso
dependentes de parámetros), identificando os tipos de descontinuidades que puideran producirse
o Coñecemento dos teoremas de Bolzano e Weierstrass xunto coas súas interpretacións
xeométricas e utilizar o primeiro para localizar as raíces dunha ecuación
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Unidade 9: DERIVADA DUNHA FUNCIÓN
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Semanas
17ª e 18ª

Obxectivos
 Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas das funcións.
Contidos
 Definición de derivada dunha
función nun punto.
Interpretación xeométrica.
Derivadas laterais
 Ecuación da recta tanxente a
unha función nun punto.
Ecuación da normal
 Interpretación da derivada
como razón de cambio: taxa
de variación instantánea
 Función derivada. Derivadas
de orde superior. Derivada
enésima
 Fórmulas e regras de
derivación. Derivación en
forma implícita e derivación
logarítmica
 Estudo da continuidade e
derivabilidade dunha función

Criterios de avaliación

1.Dominar os conceptos
asociados á derivada
dunha función: derivada
nun punto, derivadas
laterais, función
derivada...

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

Estándares de aprendizaxe
1.1.Asocia a gráfica dunha
función á da súa función
derivada.
1.2.Acha a derivada dunha
función nun punto a partir
da definición.
1.3.Estuda a derivabilidade
dunha función definida “a
anacos”, recorrendo ás
derivadas laterais no “punto
de empalme”.
2.1.Acha as derivadas de
funcións non triviais.
2.2.Utiliza a derivación
logarítmica para achar a
derivada dunha función que
o requira.
2.3.Acha a derivada dunha
función coñecendo a da súa
inversa.
2.4.Acha a derivada dunha
función implícita.

CC

CL
CMCT
CAA
CD

CL
CMCT
CAA
SIEE
CD
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Descritores

Noia – A Coruña

Desempeños

Competencia en
comunicación
lingüística

Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Utiliza con precisión e corrección
a nomenclatura matemática do
tema.
Respecta as normas de
comunicación nas interaccións
coas súas compañeiras e
compañeiros na aula.
Utiliza os recursos dixitais para
adestrar e afianzar o cálculo de
derivadas.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor...

Competencia dixital

Manexar ferramentas dixitais para
a construción de coñecemento.

Competencia para
aprender a aprender

Elaborar traballos e presentacións
con sentido estético.

Coida a orde nos seus exercicios.

Competencias sociais e
cívicas

Evidenciar preocupación polos
máis desfavorecidos e respecto
aos distintos ritmos e
potencialidades.

Axuda aos seus compañeiros e
compañeiras a resolver as súas
dificultades.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Ser constante no traballo,
superando as dificultades.

Acepta a aprendizaxe como un
reto e é constante no seu esforzo.

Conciencia e expresións
culturais

Xerar estratexias para aprender en
distintos contextos de
aprendizaxe.

Elabora e aplica estratexias de
creación propia para deducir e
lembrar as fórmulas das funcións
derivadas.

Coñecementos mínimos

o Comprensión da definición de derivada dunha función nun punto, así como do seu significado
xeométrico e noutras ciencias
o Cálculo de derivadas utilizando a definición ou ben facendo uso das fórmulas, chegando a
dominar por completo a técnica do cálculo de derivadas, incluíndo a derivación en forma
implícita e a derivación logarítmica
o Determinación da ecuación da recta tanxente e normal a unha curva nun punto
o Estudo da derivabilidade dunha función (especialmente nas “definidas en anacos” e incluso
daquelas que dependen de parámetros)
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Unidade 10: APLICACIÓNS DA DERIVADA

Noia – A Coruña

Semanas
19ª, 20ª e 21ª

Obxectivos
 Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións
(crecemento, concavidade...) e para optimizar funcións.
 Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e explotar as súas posibilidades teóricas.
Contidos

Criterios de avaliación
1.Achar a ecuación da recta
tanxente a unha curva nun
dos seus puntos.

 Monotonía dunha
función: crecemento e
decrecemento
 Extremos relativos e
absolutos
 Problemas de
optimización
 Curvatura dunha función:
concavidade e
convexidade
 Puntos de inflexión
 Teoremas de
derivabilidade (Rolle e
Valor Medio)
 Enunciado da Regra de
L’Hôpital: Aplicación á
resolución de límites
indeterminados
 Representación gráfica
de funcións:
Dominio, cortes cos
eixes, simetrías,
periodicidade, asíntotas,
monotonía e extremos,
curvatura e inflexións

2.Coñecer as propiedades
que permiten estudar
crecementos, decrecementos,
máximos e mínimos
relativos, tipo de curvatura,
etc., e sabelas aplicar en
casos concretos.
3.Dominar as estratexias
necesarias para optimizar
unha función.

4.Coñecer os teoremas de
Rolle e do valor medio, e
aplicalos a casos concretos.

5.Coñecer o papel que
desempeñan as ferramentas
básicas da análise (límites,
derivadas...) na
representación de funcións e
dominar a representación
sistemática de funcións
polinómicas, racionais,
trigonométricas, con radicais,
exponenciais, logarítmicas...

Estándares de aprendizaxe
1.1.Dada unha función,
explícita ou implícita, acha
a ecuación da recta
tanxente nun dos seus
puntos.
2.1.Dada unha función,
sabe decidir se é crecente
ou decrecente, cóncava ou
convexa, obtén os seus
máximos e mínimos
relativos e os seus puntos
de inflexión.
3.1.Dada unha función,
mediante a súa expresión
analítica ou mediante un
enunciado, encontra en que
caso presenta un máximo
ou un mínimo.
4.1.Aplica o teorema de
Rolle ou o do valor medio a
funcións concretas,
probando se cumpre ou non
as hipóteses e descubrindo,
se é o caso, onde se cumpre
a tese.
5.1.Representa funcións
polinómicas.
5.2.Representa funcións
racionais.
5.3.Representa funcións
trigonométricas.
5.4.Representa funcións
exponenciais.
5.5.Representa funcións nas
que interveña o valor
absoluto.
5.6.Representa outros tipos
de funcións.

CC
CL
CMCT
CAA

CL
CMCT
CAA
CD

CL
CMCT
SIEE
CD

CL
CMCT
CAA

CL
CAA
CCEC
CD
CMCT
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Descritores

Competencia en
comunicación
lingüística

Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a
comprensión da realidade
circundante en distintos ámbitos
(biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico,
xeográfico...).

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Competencia dixital

Manexar ferramentas dixitais para
a construción de coñecemento.

Competencia para
aprender a aprender

Apreciar a beleza das expresións
artísticas e as manifestacións de
creatividade, e gusto pola estética
no ámbito cotián.

Competencias sociais e
cívicas

Recoñecer riqueza na diversidade
de opinións e ideas.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Contaxiar entusiasmo pola tarefa
e ter confianza nas posibilidades
de alcanzar obxectivos.

Conciencia e expresións
culturais

Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

Noia – A Coruña

Desempeños

Enuncia a hipótese do problema e
verifica a través do teorema de
Rolle.

Realiza gráficos e debuxos
exactos tendo en conta o
enunciado do problema.
Válese de recursos dixitais,
facilitados ou buscados, para
afondar nas aplicacións da
derivada ao estudo dunha función.
Aprecia e goza coa estética que
presenta a resolución de
problemas desde unha
argumentación lóxica, e o expón
de xeito ordenada.
Acepta de bo grado outras
opinións ou ideas sobre os
problemas que está realizando.
Mostra entusiasmo por resolver
problemas complexos e transmite
o seu entusiasmo ás súas
compañeiras e compañeiros.
Realiza autoavaliacións realistas
de xeito crítico e construtivo.

Coñecementos mínimos

o Estudo da monotonía, extremos, curvatura e puntos de inflexión dunha función utilizando as
súas derivadas
o Aplicación do estudo dos extremos á resolución de problemas de optimización
o Estudo e representación gráfica de funcións polinómicas e racionais, e casos sinxelos de función
exponenciais, logarítmicas. No estudo incluiranse, cando menos, os seguintes apartados:
Dominio, punto de corte cos eixes, simetrías, asíntotas, monotonía e extremos, e curvatura e
inflexións
o Constatación de se unha función cumpre ou non as hipóteses do Teorema do Valor Medio e do
Teorema de Rolle nun determinado intervalo, sabendo obter os puntos cuxa existencia afirman
nas súas teses
o Resolución de límites de funcións aplicando a Regra de L’Hôpital
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Unidade 11: INTEGRAL INDEFINIDA

Noia – A Coruña

Semanas
22ª, 23ª e 24ª

Obxectivos
 Coñecer e calcular as primitivas de funcións elementais
 Saber utilizar os métodos de substitución e “por partes”, así como o método de integración de
funcións racionais, para obter primitivas doutras funcións
Contidos

 Primitivas dunha
función: Integral
indefinida. Propiedades
 Integrais inmediatas
 Métodos de integración
 Integrais trigonométricas
 Que método utilizar?
 Anexo I: Diferencial
dunha función
 Anexo II: Prototipos máis
frecuentes de integrais
por partes

Competencias
Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Criterios de avaliación

1.Coñecer o concepto de
primitiva dunha función e
obter primitivas das funcións
elementais.

2.Dominar os métodos
básicos para a obtención de
primitivas de funcións:
substitución, “por partes”,
integración de funcións
racionais.

Descritores
Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.
Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

Estándares de aprendizaxe
1.1.Acha a primitiva dunha
función elemental ou dunha
función que, mediante
simplificacións adecuadas,
se transforma en elemental
desde a óptica da
integración.
2.1.Acha a primitiva dunha
función utilizando o
método de substitución.
2.2.Acha a primitiva dunha
función mediante a
integración “por partes”.
2.3.Acha a primitiva dunha
función racional cuxo
denominador non teña
raíces imaxinarias.

CC

CMCT
CAA

CL
CMCT
SIEE

Desempeños
Utiliza a simboloxía matemática da
unidade con precisión, integrando os
seus coñecementos previos.
Explica, con precisión e coherencia,
os pasos realizados na resolución de
exercicios.
Emprega os recursos dixitais para
consolidar e afondar nas
aprendizaxes sobre integración de
funcións.
Coida a orde e a estética na
realización dos exercicios (sitúa os
símbolos de integración á altura
adecuada, escribe con claridade...).

Competencia dixital

Manexar ferramentas dixitais
para a construción de
coñecemento.

Competencia para
aprender a aprender

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

Competencias sociais e
cívicas

Recoñecer riqueza na
diversidade de opinións e
ideas.

Respecta e aprecia diversas maneiras
de abordar os exercicios propostos.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Ser constante no traballo,
superando as dificultades.

Persiste no cálculo de integrais
vencendo bloqueos e dificultades, e
non abandona o exercicio sen
intentar outros camiños para a súa
resolución.

Conciencia e expresións
culturais

Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión
rigorosa dos contidos.

Elabora estratexias persoais para a
resolución de integrais.
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Coñecementos mínimos

o Comprensión do concepto de primitiva e integral indefinida dunha función, considerando que é
a operación recíproca da diferenciación

o Resolución de integrais inmediatas e casos sinxelos dos métodos de descomposición,
substitución, partes e descomposición en fraccións simples (raíces reais simples e múltiples)
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Unidade 12: INTEGRAL DEFINIDA

Noia – A Coruña

Semanas
25ª e 26ª

Obxectivos
 Calcular integrais definidas utilizando o cálculo de primitivas e a regra de Barrow
 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
Contidos

 Sumas superiores e
inferiores
 Definición de integral
definida nun intervalo
pechado. Interpretación
xeométrica
 Propiedades
 Teorema do Valor Medio
do Cálculo Integral
 Teorema Fundamental do
Cálculo Integral. Regra
de Barrow
 Cálculo de áreas planas
limitadas por gráficas de
funcións

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

1.Coñecer o concepto, a
terminoloxía, as propiedades
e a interpretación xeométrica
da integral definida.

1.1.Acha a integral definida
dunha función,
recoñecendo o recinto
definido entre y=f(x), x=a e
x=b, achando as súas
dimensións e calculando a
súa área mediante
procedementos xeométricos
elementais.

CL
CMCT
CAA

2.Comprender o teorema
fundamental do cálculo e a
súa importancia para
relacionar a área baixo unha
curva cunha primitiva da
función correspondente.

2.1.Responde a problemas
teóricos relacionados co
teorema fundamental do
cálculo.

CMCT
SIEE

3.Coñecer e aplicar a regra
de Barrow para o cálculo de
áreas.

3.1.Calcula a área baixo
unha curva entre dúas
abscisas.
3.2.Calcula a área entre
dúas curvas.

CL
CMCT
CCEC
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Competencias
Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Competencia para
aprender a aprender

IES Virxe do Mar

Descritores
Comprender e interpretar a
información presentada en
formato gráfico.
Utilizar o vocabulario
adecuado, as estruturas
lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais
para elaborar textos escritos e
orais.
Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida
diaria.
Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial
nas súas distintas vertentes
(artístico-literaria,
etnográfica, científicotécnica...), e cara ás persoas
que contribuíron ao seu
desenvolvemento.

Noia – A Coruña

Desempeños
Axúdase das representacións gráficas
para comprender mellor a teoría e os
problemas.
Describe e explica con corrección
lingüística e precisión os pasos que
realiza para resolver un problema.

Busca recursos dixitais que faciliten a
representación gráfica dos exercicios.

Identifica as achegas dos diversos
autores ao desenvolvemento do cálculo
integral e as súas aplicacións noutros
contextos.

Competencias sociais e
cívicas

Recoñecer riqueza na
diversidade de opinións e
ideas.

Discute as propostas de resolución dun
problema coas súas compañeiras e
compañeiros, respectando e integrando
as ideas alleas.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde
coñecementos previos dun
tema.

Xera opcións diversas e orixinais para
a resolución dos exercicios.

Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

Móstrase receptivo á realización das
autoavaliacións propostas e identifica
as achegas á súa aprendizaxe que
posibilita a realización desta
autoavaliación.

Conciencia e expresións
culturais

Coñecementos mínimos

o Entendemento da noción de integral definida como medida da área baixo unha curva
o Comprensión do Teorema Fundamental do Cálculo Integral para poñer de manifesto a estreita
relación da integral definida coa integral indefinida, e polo tanto, co cálculo diferencial
o Adquisición de destreza no cálculo de áreas de rexións planas limitadas por unha ou dúas
funcións, facendo uso da Regra de Barrow
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Unidade 13: PROBABILIDADE

Noia – A Coruña

Semanas
27ª, 28ª e 29ª

Obxectivos
 Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos,
probabilidade total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades.
Contidos

Criterios de avaliación

1.Coñecer e aplicar a linguaxe
dos sucesos e a probabilidade
asociada a eles, así como as
súas operacións e propiedades.
 Experimentos aleatorios
e sucesos. Operacións
con sucesos
 Probabilidade
 Probabilidade
condicionada
 Diagramas de árbore,
táboas de continxencia e
diagramas de Venn
 Teorema da
Probabilidade Total.
Regra de Bayes

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

Estándares de
aprendizaxe
1.1.Expresa mediante
operacións con sucesos un
enunciado.
1.2.Aplica as leis da
probabilidade para obter a
probabilidade dun suceso
a partir das probabilidades
doutros.
2.1.Aplica os conceptos
de probabilidade
condicionada e
independencia de sucesos
para achar relacións
teóricas entre eles.
2.2.Calcula
probabilidades
formuladas mediante
enunciados que poden dar
lugar a unha táboa de
continxencia.
2.3.Calcula
probabilidades totais ou
“a posteriori” utilizando
un diagrama en árbore ou
as fórmulas
correspondentes.

CC

CL
CCA
CMCT
CD

CL
CCA
CMCT
CD
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Competencias

Competencia en
comunicación
lingüística

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Competencia para
aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

IES Virxe do Mar

Noia – A Coruña

Descritores

Desempeños

Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para
solucionar problemas,
comprender o que acontece
arredor nosa e responder
preguntas.

Configura de xeito crítico e
argumentado a súa visión persoal
sobre o azar e o cálculo de
probabilidades aplicado a contextos
reais.

Identifica os datos de situacións
Comprender o sentido dos textos problemáticas con facilidade,
escritos e orais.
extraendo conclusións e ordenando
a información relevante.
Establece criterios para o uso
adecuado das ferramentas
Aplicar criterios éticos no uso
tecnolóxicas ao servizo da
das tecnoloxías.
resolución de problemas de
probabilidade.
Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial nas Coñece os personaxes máis
súas distintas vertentes
relevantes na historia do cálculo de
(artístico-literaria, etnográfica,
probabilidades, as súas achegas e
científico-técnica...), e cara ás
motivacións para traballar esta
persoas que contribuíron ao seu disciplina.
desenvolvemento.
Evidenciar preocupación polos
Respecta os distintos ritmos de
máis desfavorecidos e respecto
aprendizaxe e traballo que se dan
aos distintos ritmos e
no tema.
potencialidades.
Aborda os problemas de
Asumir riscos no
probabilidade como un reto,
desenvolvemento das tarefas ou
asumindo riscos á hora de iniciar os
os proxectos.
procesos de resolución.
Identifica os logros persoais e os
Tomar conciencia dos procesos
bloqueos xurdidos no
de aprendizaxe.
desenvolvemento de contidos do
tema.
Coñecementos mínimos

o Coñecemento da álxebra de sucesos, utilizando as súas operacións para calcular probabilidades
(probabilidades da intersección, da unión, do complementario...)
o Cálculo de probabilidades mediante a Lei de Laplace
o Cálculo de probabilidades en experiencias compostas (independencia e dependencia de sucesos,
probabilidade condicionada)
o Manexo das táboas de continxencia e dos diagramas de árbore para o cálculo de probabilidades
o Cálculo de probabilidades utilizando o teorema da Probabilidade Total e a regra de Bayes
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Semanas
30ª, 31ª e 32ª

Obxectivos
 Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e utilizar a distribución binomial
para calcular probabilidades.
 Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua e utilizar a distribución normal
para calcular probabilidades.
 Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas
distribucións binomiais e utilizala eficazmente.
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

1.1.Constrúe a táboa dunha
distribución de probabilidade
de variable discreta e calcula
os seus parámetros e .
2.1.Recoñece se certa
experiencia aleatoria pode ser
descrita ou non mediante unha
2.Coñecer a distribución
distribución binomial
binomial, utilizala para
identificar nela n e p.
calcular probabilidades e
obter os seus parámetros. 2.2.Calcula probabilidades
 Variables aleatorias
nunha distribución binomial e
acha os seus parámetros.
 Variables aleatorias
3.1.Interpreta a función de
discretas: Función de
probabilidade (ou función de
masa, función de
3.Coñecer as distribucións
densidade) dunha distribución
distribución e parámetros de probabilidade de
de variable continua e calcula
 Modelo de distribución
variable continua.
ou estima probabilidades a
discreta: A distribución
partir dela.
Binomial
4.1.Manexa con destreza a
 Variables aleatorias
táboa da N(0, 1) e utilízaa para
continuas: Función de
calcular probabilidades.
densidade, función de
4.2.Coñece a relación que
distribución e parámetros
existe entre as distintas curvas
 Modelo de distribución
normais e utiliza a tipificación
4.Coñecer a distribución
continua: A distribución normal, interpretar os seus da variable para calcular
Normal
parámetros e utilizala para probabilidades nunha
 Aproximación da
calcular probabilidades.
distribución N ( , ).
Binomial pola Normal
4.3.Obtén un intervalo
centrado na media ao que
corresponda unha
probabilidade previamente
determinada.
5.Coñecer a posibilidade
5.1.Dada unha distribución
de utilizar a distribución
binomial recoñece a
normal para calcular
posibilidade de aproximala por
probabilidades dalgunhas unha normal, obtén os seus
distribucións binomiais e
parámetros e calcula
utilizala eficazmente.
probabilidades a partir dela.
1.Coñecer as distribucións
de probabilidade de
variable discreta e obter
os seus parámetros.

CC
CL
CMCT
CAA

CL
CMCT
SIEE

CMCT
CSC
SIEE

CMCT
CAA
SIEE

CMCT
CAA
CD,
SIEE
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Competencias

Descritores

Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.
Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.
Manexar ferramentas
dixitais para a construción
de coñecemento.
Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.
Concibir unha escala de
valores propia e actuar
conforme a ela.
Encontrar posibilidades no
contorno que outros non
aprecian.
Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento
creativo, crítico, emocional,
interdependente...

Competencia dixital
Competencia para
aprender a aprender
Competencias sociais e
cívicas
Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
Conciencia e expresións
culturais

Noia – A Coruña

Desempeños
Organiza e interpreta datos tabulados.
Explica con expresión fluída e correcta a
análise da solución dos problemas e a
súa interpretación.
Afonda nos contidos do tema a partir das
ferramentas dixitais propostas.
Coida a realización de gráficos ou
táboas con sentido estético e de orde.
Desenvolve o sentido crítico na opinión
desde o coñecemento matemático de
procesos.
Vincula as aprendizaxes ao seu contexto
vital e encontra oportunidades para
aplicalas.
Realiza inferencia desde os contidos
traballados a outros ámbitos.

Coñecementos mínimos

o Coñecemento e manexo das funcións de masa e de distribución dunha variable aleatoria
discreta. Obtención dos seus parámetros (media e desviación típica)
o Coñecemento e manexo das funcións de densidade e de distribución dunha variable aleatoria
continua. Obtención dos seus parámetros (media e desviación típica)
o Utilización da distribucións binomial e normal para o cálculo de probabilidades en problemas da
vida cotiá
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Semanas
30ª, 31ª e 32ª

Obxectivos
 Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e utilizar a distribución binomial
para calcular probabilidades.
 Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua e utilizar a distribución normal
para calcular probabilidades.
 Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas
distribucións binomiais e utilizala eficazmente.
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

1.1.Constrúe a táboa dunha
distribución de probabilidade
de variable discreta e calcula
os seus parámetros e .
2.1.Recoñece se certa
experiencia aleatoria pode ser
descrita ou non mediante unha
2.Coñecer a distribución
distribución binomial
binomial, utilizala para
identificar nela n e p.
calcular probabilidades e
obter os seus parámetros. 2.2.Calcula probabilidades
 Variables aleatorias
nunha distribución binomial e
acha os seus parámetros.
 Variables aleatorias
3.1.Interpreta a función de
discretas: Función de
probabilidade (ou función de
masa, función de
3.Coñecer as distribucións
densidade) dunha distribución
distribución e parámetros de probabilidade de
de variable continua e calcula
 Modelo de distribución
variable continua.
ou estima probabilidades a
discreta: A distribución
partir dela.
Binomial
4.1.Manexa con destreza a
 Variables aleatorias
táboa da N(0, 1) e utilízaa para
continuas: Función de
calcular probabilidades.
densidade, función de
4.2.Coñece a relación que
distribución e parámetros
existe entre as distintas curvas
 Modelo de distribución
normais e utiliza a tipificación
4.Coñecer a distribución
continua: A distribución normal, interpretar os seus da variable para calcular
Normal
parámetros e utilizala para probabilidades nunha
 Aproximación da
calcular probabilidades.
distribución N ( , ).
Binomial pola Normal
4.3.Obtén un intervalo
centrado na media ao que
corresponda unha
probabilidade previamente
determinada.
5.Coñecer a posibilidade
5.1.Dada unha distribución
de utilizar a distribución
binomial recoñece a
normal para calcular
posibilidade de aproximala por
probabilidades dalgunhas unha normal, obtén os seus
distribucións binomiais e
parámetros e calcula
utilizala eficazmente.
probabilidades a partir dela.
1.Coñecer as distribucións
de probabilidade de
variable discreta e obter
os seus parámetros.

CC
CL
CMCT
CAA

CL
CMCT
SIEE

CMCT
CSC
SIEE

CMCT
CAA
SIEE

CMCT
CAA
CD,
SIEE
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Competencias

Descritores

Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.
Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.
Manexar ferramentas
dixitais para a construción
de coñecemento.
Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.
Concibir unha escala de
valores propia e actuar
conforme a ela.
Encontrar posibilidades no
contorno que outros non
aprecian.
Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento
creativo, crítico, emocional,
interdependente...

Competencia dixital
Competencia para
aprender a aprender
Competencias sociais e
cívicas
Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
Conciencia e expresións
culturais

Noia – A Coruña

Desempeños
Organiza e interpreta datos tabulados.
Explica con expresión fluída e correcta a
análise da solución dos problemas e a
súa interpretación.
Afonda nos contidos do tema a partir das
ferramentas dixitais propostas.
Coida a realización de gráficos ou
táboas con sentido estético e de orde.
Desenvolve o sentido crítico na opinión
desde o coñecemento matemático de
procesos.
Vincula as aprendizaxes ao seu contexto
vital e encontra oportunidades para
aplicalas.
Realiza inferencia desde os contidos
traballados a outros ámbitos.

Coñecementos mínimos

o Coñecemento e manexo das funcións de masa e de distribución dunha variable aleatoria
discreta. Obtención dos seus parámetros (media e desviación típica)
o Coñecemento e manexo das funcións de densidade e de distribución dunha variable aleatoria
continua. Obtención dos seus parámetros (media e desviación típica)
o Utilización da distribucións binomial e normal para o cálculo de probabilidades en problemas da
vida cotiá
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25.- MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II
OBXECTIVOS
O amplo espectro de estudos aos que dá acceso o bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais
obriga a formular un currículo da materia que non se circunscriba exclusivamente ao campo da
economía ou a socioloxía, dando continuidade aos contidos do ensino obrigatorio e de
matemáticas apl. Ás ciencias sociais I. Por iso, e cun criterio exclusivamente propedéutico, a
materia, ó igual que en 1º Bach., estrutúrase en torno a tres eixes: Aritmética e Álxebra, Análise, e
Probabilidade e Estatística. Os contidos do primeiro curso adquiren a dobre función de
fundamentar os principais conceptos da análise funcional e ofrecer unha base sólida á economía e
á interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dúas variables. No segundo curso
establécense de forma definitiva as achegas da materia a este bacharelato sobre a base do que será
o seu posterior desenvolvemento na Universidade ou nos ciclos formativos da Formación
Profesional. A estatística inferencial ou a culminación no cálculo infinitesimal das achegas da
análise funcional son un bo exemplo diso.
A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e
integrado no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte esencial
da educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e
habilidades adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o
alumnado desenvolva unha visión ampla e científica da realidade, para estimular a creatividade e a
valoración das ideas alleas, a habilidade para expresar as ideas propias con argumentos adecuados
e o recoñecemento dos posibles erros cometidos.
Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha
colección de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño
conceptual, un construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da
historia ata chegar ás formulacións que agora manexamos.
O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II terá como finalidade o
desenvolvemento das seguintes capacidades:
- Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar
fenómenos sociais, co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.
- Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de
verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións
intuitivas como un argumento que contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.
- Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando
tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión
e rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de
enriquecemento.
- Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de
problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si
mesmo e creatividade.
- Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar
procedementos, encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e
detectar inconsistencias lóxicas.
- Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da
información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra
índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento.
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- Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos.
Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas
matematicamente.
- Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo
relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu
lugar, actual e histórico, como parte da nosa cultura.

CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II Á
CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións
da lei, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3.º Competencia dixital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociais e cívicas.
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
7.º Conciencia e expresións culturais.
No proxecto de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais para 2.º de Bacharelato, tal e como
suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística,
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar
unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse
actividades de aprendizaxe integradas que permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para valoralos, utilizaranse os
estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e
medibles, poñeranse en relación coas competencias clave, permitindo graduar o rendemento ou o
desempeño alcanzado en cada unha delas.
A materia de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II utiliza unha terminoloxía formal que
permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos
adecuados coa suficiente propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en
comunicación lingüística.
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias
fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado aplicará estratexias para
definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar
resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas na materia.
A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en
medios dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos,
formatos e linguaxes nas que se presenta a información científica (datos estatísticos,
representacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a
comunicación na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, solicitar información,
retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un
recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a mostrar unha visión actualizada da
actividade científica.
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A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter
instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modelos
teóricos fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o
espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva,
o alumnado adquire a capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas co
que vai ver no presente curso e no próximo.
Esta materia favorece o traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como
a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á
adquisición das competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte
fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e a tecnoloxía e
permite formarse unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance científico e
tecnolóxico.
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método científico
de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación dunha hipótese
ata a obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a planificación da metodoloxía,
a resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal
e a motivación por un traballo organizado e con iniciativas propias.
A achega matemática está presente en multitude de producións artísticas, así como as súas
estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades.
Igualmente o alumnado, mediante o traballo matemático poderá comprender diversas
manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos matemáticos na creación
das súas propias obras.

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN SEMANAL, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR CADA UNIDADE. RELACIÓN ENTRE ELES
E AS COMPETENCIAS CLAVE, E DESCRITORES E DESEMPEÑOS DESTAS POR
CADA UNIDADE. OXECTIVOS E COÑECEMENTOS MÍNIMOS POR UNIDADE
O bloque 1 de contidos publicado no DOG. Núm. 120 do Luns, 20 de xuño de 2015 , "Procesos,
métodos e actitudes en matemáticas", é un 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.. No desenvolvemento de ambos
prestarase especial atención ao desenvolvemento de 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.
Como nos outros niveis, o primeiro bloque. Métodos e actitudes en matemática, desenvolvese ó
longo do curso
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Semanas
1ª, 2ª e 3ª

Obxectivos
 Resolver sistemas de ecuacións lineais (dependentes ou non dun parámetro) polo método de
Gauss, interpretar xeometricamente as súas solucións para 2 e 3 incógnitas e aplicar estes
coñecementos á resolución de problemas alxébricos
Contidos
Sistemas de ecuacións lineais
- Sistemas equivalentes.
- Transformacións que manteñen
a equivalencia.
- Sistema compatible,
incompatible, determinado,
indeterminado.
- Interpretación xeométrica dun
sistema de ecuacións con 2 ou 3
incógnitas segundo sexa
compatible ou incompatible,
determinado ou indeterminado.
Sistemas graduados
- Transformación dun sistema
noutro equivalente graduado.
Método de Gauss
- Estudo e resolución de sistemas
polo método de Gauss.
Sistemas de ecuacións
dependentes dun parámetro
- Concepto de discusión dun
sistema de ecuacións.
- Aplicación do método de Gauss
á discusión de sistemas
dependentes dun parámetro.
Resolución de problemas
mediante ecuacións
- Tradución a sistema de
ecuacións dun problema,
resolución e interpretación da
solución.

Criterios de
avaliación
1. Dominar os
conceptos e a
nomenclatura
asociados aos
sistemas de
ecuacións e as súas
solucións
(compatible,
incompatible,
determinado,
indeterminado...), e
interpretar
xeometricamente
sistemas de 2 e 3
incógnitas.

2. Coñecer e aplicar o
método de Gauss
para estudar e
resolver sistemas de
ecuacións lineais.

3. Resolver problemas
alxébricos mediante
sistemas de
ecuacións.

Estándares de
aprendizaxe

CC

1.1.
Recoñece se un
sistema é incompatible
ou compatible e, neste
caso, se é determinado
ou indeterminado.

1.2.
Interpreta
xeometricamente
sistemas lineais de 2,
3 ou 4 ecuacións con 2
ou 3 incógnitas.

CAA
CMCT
CL
CSC

2.1.
Resolve sistemas
de ecuacións lineais
polo método de Gauss.
2.2.
Discute sistemas
de ecuacións lineais
dependentes dun
parámetro polo
método de Gauss.
3.1.
Expresa
alxebricamente un
enunciado mediante
un sistema de
ecuacións, resólveo e
interpreta a solución
dentro do contexto do
enunciado.

CMCT
CL
CSC

CAA
CMCT
CL
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Descritores
Resolver problemas
seleccionando os datos
e as estratexias
apropiadas.

Competencia matemática e
Comprender o sentido
competencias básicas en ciencia e dos textos escritos e
tecnoloxía
orais.

Competencia dixital

Competencia para aprender a
aprender

Competencias sociais e cívicas

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

Conciencia e expresións culturais

Manexar ferramentas
dixitais para a
construción de
coñecemento.
Mostrar respecto cara
ao patrimonio cultural
mundial nas súas
distintas vertentes
(artístico-literaria,
etnográfica, científicotécnica...), e cara ás
persoas que
contribuíron ao seu
desenvolvemento.
Recoñecer riqueza na
diversidade de
opinións e ideas.
Contaxiar entusiasmo
pola tarefa e ter
confianza nas
posibilidades de
alcanzar obxectivos.
Planificar os recursos
necesarios e os pasos
que se deben realizar
no proceso de
aprendizaxe.

Noia – A Coruña

Desempeños
- Integra os coñecementos previos
sobre álxebra e resolución de
problemas e aplícaos para resolver
problemas de sistemas de ecuacións
lineais.
- Identifica os datos e deduce a
situación problemática formulada
polo problema da lectura do
enunciado.
- Realiza os exercicios propostos
en formato dixital para ampliar e
consolidar coñecemento.

- Identifica e aprecia as
contribucións históricas das
distintas civilizacións ao
desenvolvemento da álxebra.

- Ten en conta as ideas dos seus
compañeiros e compañeiras e
considéraas para resolver exercicios
de distinto xeito á que formulara
inicialmente.
- Asume a resolución dun
problema como un reto persoal e
transmite a súa motivación aos seus
compañeiros e compañeiras por
conseguir a solución.
- Elabora un plan persoal para
abordar cada exercicio ou
problema, e explícao
argumentadamente.

Coñecementos mínimos

o Discusión e resolución de sistemas de ecuación lineais (dependentes ou non dun parámetro)
utilizando o método de Gauss
o Tradución de enunciados de problemas relativos ás Ciencias Sociais e a Economía á linguaxe
alxébrica, selección e aplicación das técnicas axeitadas para resolvelo e interpretación das
solucións obtidas no contexto que se trate
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Semanas
3ª e 4ª

Obxectivos
 Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións e utilizalas para resolver problemas
Contidos
Matrices
- Conceptos básicos: matriz fila,
matriz columna, dimensión,
matriz cadrada, trasposta,
simétrica, triangular...
Operacións con matrices
- Suma, produto por un número,
produto. Propiedades.
- Resolución de ecuacións
matriciais.
Matrices cadradas
- Matriz unidade.
- Matriz inversa doutra.
- Obtención da inversa dunha
matriz polo método de Gauss.
n-uplas de números reais
- Dependencia e independencia
lineal.
- Obtención dunha
n-upla combinación lineal
doutras.
- Constatación de se un
conxunto de n-uplas é LD ou
LI.
Rango dunha matriz
- Obtención do rango dunha
matriz por observación dos
seus elementos (en casos
evidentes).
- Cálculo do rango dunha
matriz polo método de Gauss.

Criterios de
avaliación

1. Coñecer e utilizar
eficazmente as
matrices, as súas
operacións e as súas
propiedades.

Estándares de aprendizaxe
1.1.
Realiza operacións
combinadas con
matrices (elementais).
1.2.
Calcula a inversa
dunha matriz polo
método de Gauss.

CC

CL
CAA
CMCT
SIEE

1.3.
Resolve ecuacións
matriciais.
2.1.
Calcula o rango
dunha matriz numérica.
2. Coñecer o
significado de rango
dunha matriz e
calculalo mediante o
método de Gauss.

3. Resolver problemas
alxébricos mediante
matrices e as súas
operacións.

2.2.
Calcula o rango
dunha matriz que
depende dun parámetro.
2.3.
Relaciona o rango
dunha matriz coa
dependencia lineal das
súas filas ou das súas
columnas.

3.1.
Expresa un
enunciado mediante
unha relación matricial
e, nese caso, resólveo e
interpreta a solución
dentro do contexto do
enunciado.

CAA,
CMCT
SIEE
CD

CL
CAA
CMCT
SIEE
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Descritores
Expresarse con
propiedade na
linguaxe matemática.

Comprender o sentido
Competencia matemática e
dos textos escritos e
competencias básicas en ciencia orais.
e tecnoloxía

Desempeños
- Integra e utiliza con precisión
novos termos matemáticos.
- Segue de xeito autónomo e
comprende os pasos dos exercicios
guiados de aplicación de conceptos
novos para el.

Competencia dixital

Manexar ferramentas
dixitais para a
construción de
coñecemento.

- Emprega os recursos dixitais
facilitados ou busca outros por
iniciativa propia, para facilitar a
comprensión de novos contidos.

Competencia para aprender a
aprender

Elaborar traballos e
presentacións con
sentido estético.

- Coida a presentación estética e a
orde na realización de exercicios.

Competencias sociais e cívicas

Mostrar
dispoñibilidade para a
participación activa en
ámbitos de
participación
establecidos.

- Mostra interese pola unidade,
participa de xeito voluntario e
realiza preguntas de aclaración ou
afondamento.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

Ser constante no
traballo, superando as
dificultades.

- Móstrase perseverante na
realización dos exercicios da
álxebra de matrices.

Conciencia e expresións culturais

Xerar estratexias para
aprender en distintos
contextos de
aprendizaxe.

- Desenvolve estratexias persoais
para abordar temas ou contidos
novidosos.

Coñecementos mínimos

o Utilización da linguaxe matricial e as operacións con matrices como instrumento para
representar datos estruturados en forma de táboas ou grafos provenientes de situacións diversas

o Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais sinxelos
o Cálculo da inversa dunha matriz utilizando o método de Gauss
o Cálculo do rango dunha matriz polo método de Gauss
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Unidade 3: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE
DETERMINANTES

Semanas
6ª e 7ª

Obxectivos
 Coñecer os determinantes e o seu cálculo e aplicalos ao manexo das matrices (rango, inversa) e á
resolución de sistemas de ecuacións (Rouché, Cramer).
Contidos
Determinantes de ordes dous e tres
- Determinantes de orde dous e de orde
tres. Propiedades.
- Cálculo de determinantes de orde tres
pola regra de Sarrus.
Determinantes de orde catro
- Menor dunha matriz. Menor
complementario e adxunto dun
elemento dunha matriz cadrada.
Propiedades.
- Desenvolvemento dun determinante
de orde catro polos elementos dunha
liña.
Rango dunha matriz mediante
determinantes
- O rango dunha matriz como a máxima
orde dos seus menores non nulos.
- Determinación do rango dunha matriz
a partir dos seus menores.
Teorema de Rouché
- Aplicación do teorema de Rouché á
discusión de sistemas de ecuacións.
Regra de Cramer
- Aplicación da regra de Cramer á
resolución de sistemas determinados.
- Aplicación da regra de Cramer á
resolución de sistemas
indeterminados.
Sistemas homoxéneos
- Resolución de sistemas homoxéneos.
Discusión de sistemas
- Aplicación do teorema de Rouché e da
regra de Cramer á discusión e
resolución de sistemas dependentes
dun parámetro.
Cálculo da inversa dunha matriz
- Expresión da inversa dunha matriz a
partir dos adxuntos dos seus
elementos. Cálculo.

Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

1.1.
Calcula
determinantes de ordes 2
2 e 3 3.
1. Coñecer os
determinantes, o
seu cálculo e a
súa aplicación á
obtención do
rango dunha
matriz.

1.2.
Recoñece as
propiedades que se
utilizan en igualdades
entre determinantes
(casos sinxelos).
1.3.
Calcula o rango
dunha matriz.

CL
CAA
CMCT
SIEE

1.4.
Discute o rango
dunha matriz dependente
dun parámetro.
2.1.
Recoñece a
existencia
ou non da
2. Calcular a inversa
inversa dunha matriz e
dunha matriz
calcúlaa de ser o caso.
mediante
determinantes.
2.2.
Expresa
Aplicalo á
matricialmente un
resolución de
sistema de ecuacións e, se
ecuacións
é posible, resólveo
matriciais.
achando a inversa da

SIEE
CAA
CMCT

matriz dos coeficientes.
3.1.
Aplica o teorema de
Rouché para dilucidar
como é un sistema de
ecuacións lineais con
coeficientes numéricos.
3. Coñecer o
teorema de
Rouché e a regra
de Cramer e
utilizalos para a
discusión e
resolución de
sistemas de
ecuacións.

3.2.
Aplica a regra de
Cramer para resolver un
sistema de ecuacións
lineais con solución
única.
3.3.
Estuda e resolve, se é
o caso, un sistema de
ecuacións lineais con
coeficientes numéricos.

CAA
CL
SIEE
CD

3.4.
Discute e resolve un
sistema de ecuacións
dependente dun
parámetro.
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Desempeños
- Escribe matrices e determinantes de
xeito correcto e distingue con
claridade a súa nomenclatura.

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

- Explica con precisión os pasos
realizados para resolver un sistema.

Competencia dixital

Aplicar criterios éticos no uso das
tecnoloxías.

- Fai uso dos recursos dixitais
(calculadora, web...) con criterio e
poñéndoos ao servizo da
aprendizaxe.

Competencia para aprender a
aprender

Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da evolución
do pensamento científico.

- Identifica as achegas históricas do
uso de determinantes na resolución
de sistemas lineais.

Evidenciar preocupación polos
máis desfavorecidos e respecto
Competencias sociais e cívicas aos distintos ritmos e
potencialidades.

- Respecta os ritmos de aprendizaxe
alleos e traballo na aula.

Sentido de iniciativa e espírito Dirimir a necesidade de axuda en
función da dificultade da tarefa.
emprendedor

- Intenta resolver as dificultades ou
dúbidas que xorden na realización
dos exercicios de xeito autónomo.

Conciencia e expresións
culturais

Xestionar os recursos e as
motivacións persoais en favor da
aprendizaxe.

- Emprega as súas motivacións
persoais para afrontar as tarefas
complexas con actitude positiva.

Coñecementos mínimos

o Cálculo de determinantes e a súa aplicación á obtención do rango dunha matriz e ao cálculo da matriz
inversa
o Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais (dependentes ou non dun parámetro) mediante
determinantes (teorema de Rouche e regra de Cramer)
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Semanas
8ª e 9ª

Obxectivos
 Coñecer os fins e métodos da programación lineal e aplicalos á resolución de sinxelos
problemas con dúas variables
Contidos
Elementos básicos
- Función obxectivo.
- Definición de restricións.
- Rexión de validez.
Representación gráfica
dun problema de
programación lineal
- Representación gráfica
das restricións mediante
semiplanos.
- Representación gráfica
do recinto de validez
mediante intersección de
semiplanos.
- Situación da función
obxectivo sobre o recinto
de validez para encontrar
a solución óptima.
Álxebra e programación
lineal
- Tradución á linguaxe
alxébrica de enunciados
susceptibles de ser
interpretados como
problemas de
programación lineal e a
súa resolución.

Criterios de avaliación

1. Dados un sistema de
inecuacións lineais e
unha función obxectivo,
G, representar o recinto
de solucións factibles e
optimizar G.

Estándares de aprendizaxe
1.1.
Representa o
semiplano de solucións
dunha inecuación lineal
ou identifica a
inecuación que
corresponde a un
semiplano.
1.2.
A partir dun
sistema de inecuacións,
constrúe o recinto de
solucións e interprétaas
como tales.

CC

CCEC
CL
CAA
SEIP
CMCT

1.3.
Resolve un
problema de
programación lineal con
dúas incógnitas descrito
de forma meramente
alxébrica.

2. Resolver problemas de
programación lineal
dados mediante un
enunciado, enmarcando a
solución dentro deste.

2.1.
Resolve problemas
de programación lineal
dados mediante un
enunciado sinxelo.
2.2.
Resolve problemas
de programación lineal
dados mediante un
enunciado algo
complexo.

CD
CMCT
CL
CAA
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Descritores

Noia – A Coruña

Desempeños

Aplicar estratexias de
Competencia en comunicación resolución de problemas a
lingüística
situacións da vida cotiá.

- Contextualiza a aprendizaxe do
tema en situacións reais, encontra
exemplos e aplicacións
próximos.

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Comprender o sentido dos
textos escritos e orais.

- Identifica os datos relevantes do
problema e expresa coas súas
propias palabras a situación
problemática.

Competencia dixital

Manexar ferramentas
dixitais para a construción
de coñecemento.

- Reforza e consolida a
aprendizaxe con ferramentas
dixitais.

Competencia para aprender a
aprender

Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial
nas súas distintas vertentes
(artístico-literaria,
etnográfica, científicotécnica...), e cara ás persoas
que contribuíron ao seu
desenvolvemento.

- Identifica aplicacións reais e
achegas á vida cotiá da
programación lineal.

Desenvolver a capacidade
de diálogo cos demais en
Competencias sociais e cívicas situacións de convivencia e
traballo e para a resolución
de conflitos.

- Mostra unha actitude dialogante e
aberta ante ideas diferentes para
resolver os problemas
formulados.

Optimizar recursos persoais
Sentido de iniciativa e espírito apoiándose nas fortalezas
emprendedor
propias.

- Identifica e pon en xogo de xeito
eficaz as súas fortalezas no
contexto da resolución de
problemas.

Conciencia e expresións
culturais

Seguir os pasos
establecidos e tomar
decisións sobre os pasos
seguintes en función dos
resultados intermedios.

- Segue os pasos establecidos na
formulación dun problema e
avalía a coherencia e achega de
cada paso, adaptando o método
de xeito pertinente conforme a
cada situación.

Coñecementos mínimos

o Construción do recinto plano a partir dun sistema de inecuacións e viceversa, situando sobre el a
función obxectivo dada para encontrar a solución óptima
o Tradución á linguaxe alxébrica de enunciados susceptibles de ser interpretados como problemas
de programación lineal e a súa resolución (dúas variables)
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Unidade 5: LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE

Noia – A Coruña

Semanas
10ª, 11ª e 12ª

Obxectivos
 Revisar os conceptos e procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas
técnicas
 Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se
derivan
Contidos

Criterios de avaliación

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

1. Comprender o
concepto de límite nas
súas distintas versións
de modo que se asocie
a cada un deles unha
representación gráfica
adecuada.

Expresións infinitas
- Infinitos da mesma orde.
- Infinito de orde superior a
outro.
- Operacións con expresións
infinitas.
Cálculo de límites
- Cálculo de límites
inmediatos (operacións con
límites finitos evidentes ou
comparación de infinitos de
distinta orde).
- Indeterminación. Expresións
indeterminadas.
- Cálculo de límites cando x
o x
:
- Cocientes de polinomios
ou doutras expresións
infinitas.
- Diferenzas de expresións
infinitas.
- Potencias.
- Cálculo de límites cando x
a–, x a+, x a:
- Cocientes.
- Diferenzas.
- Potencias sinxelas.
Continuidade.
Descontinuidades
- Continuidade nun punto.
Causas de descontinuidade.
- Continuidade nun intervalo.

Estándares de aprendizaxe
1.1.
Representa
graficamente límites
descritos
analiticamente.
1.2.
Representa
analiticamente límites
de funcións dadas
graficamente.

CC

CAA
CMCT
CCEC

2.1.
Calcula límites
inmediatos que só
requiren coñecer os
resultados operativos e
comparar infinitos.
2. Calcular límites de
diversos tipos a partir
da expresión analítica
da función.

2.2.
Calcula límites
(x
ou x
) de
cocientes, de diferenzas
e de potencias.
2.3.
Calcula límites
(x c) de cocientes, de
diferenzas e de
potencias distinguindo,
se o caso o esixe, cando
x c+ e cando x c .

3. Coñecer o concepto de
continuidade nun
punto, relacionándoo
coa idea de límite, e
identificar a causa da
descontinuidade.
Estender o concepto á
continuidade nun
intervalo.

CL
CMCT
CAA
CSC
SIEE

3.1.
Recoñece se unha
función é continua nun
punto ou, se non o é, a
causa da
descontinuidade.

3.2.
Determina o valor
dun parámetro para que
unha función definida
«a anacos» sexa
continua no «punto de
empalme».

CMCT
CD
CAA
CSC
SIEE
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Descritores

Noia – A Coruña

Desempeños

Resolver problemas
Competencia en comunicación seleccionando os datos e as
lingüística
estratexias apropiadas.

- Aplicar con rigor as estratexias
traballadas na aula para resolver
os exercicios formulados,
seleccionando a máis adecuada
en cada momento con criterio.

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Comprender o sentido dos
textos escritos e orais.

- Entende as indicacións e
explicacións orais no cálculo de
límites e estudo de continuidade
e aplícaas cando corresponde.

Competencia dixital

Seleccionar o uso das
distintas fontes segundo a
súa fiabilidade.

- Reflexiona sobre cales son as
súas fontes de información e
establece criterios propios para
discernir a súa fiabilidade.

Competencia para aprender a
aprender

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

- Coida a presentación dos
exercicios en canto a limpeza e
claridade, o que facilita a
comprensión dos contidos
traballados neles.

Valorar a interculturalidade
Competencias sociais e cívicas como unha fonte de riqueza
persoal e cultural.

- Identificar as achegas de diversas
culturas e de científicos no
desenvolvemento da disciplina de
análise matemática.

Sentido de iniciativa e espírito Tomar conciencia dos
procesos de aprendizaxe.
emprendedor

- Identifica as achegas para a súa
aprendizaxe que propoñen os
problemas guiados do tema.

Conciencia e expresións
culturais

Identificar potencialidades
persoais como aprendiz:
estilos de aprendizaxe,
intelixencias múltiples,
funcións executivas...

- Desenvolve e aplica estratexias
para realizar un menor número de
erros no desenvolvemento dos
exercicios á hora de calcular
límites ou estudar a continuidade
dunha función.

Coñecementos mínimos

o Cálculo de límites (nun punto ou no infinito) sinxelos de funcións (directos ou ben aqueles nos
que xorden indeterminacións de tipo racional, exponencial, irracionais cuadráticos e
exponenciais), acudindo aos límites laterais no caso de que fose preciso
o Estudio da continuidade e derivabilidade dunha función (especialmente nas “definidas en
anacos” e incluso dependentes dun parámetro), identificando os tipos de descontinuidades que
puideran producirse
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Unidade 6: DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN

Noia – A Coruña

Semanas
13ª e 14ª

Obxectivos
 Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas de funcións
Contidos
Derivada dunha función nun
punto
- Taxa de variación media.
- Derivada dunha función nun
punto. Interpretación.
Derivadas laterais.
- Obtención da derivada
dunha función nun punto a
partir da definición.
- Estudo da derivabilidade
dunha función nun punto
estudando as derivadas
laterais.
Derivabilidade das funcións
definidas «a anacos»
- Estudo da derivabilidade
dunha función definida a
anacos no punto de
empalme.
- Obtención da súa función
derivada a partir das
derivadas laterais.
Función derivada
- Derivadas sucesivas.
- Representación gráfica
aproximada da función
derivada doutra dada pola
súa gráfica.
Regras de derivación
- Regras de derivación das
funcións elementais e dos
resultados operativos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

1.1.
Asocia a gráfica
dunha función á da súa
función derivada.

1. Dominar os conceptos
asociados á derivada
dunha función:
derivada nun punto,
derivadas laterais,
función derivada...

1.2.
Acha a derivada
dunha función nun
punto a partir da
definición (límite do
cociente incremental).

CL
CD
CMCT
CAA

1.3.
Estuda a
derivabilidade dunha
función definida «a
anacos», recorrendo ás
derivadas laterais no
«punto de empalme».

2.1.
Acha a derivada
dunha función na que
interveñen potencias,
produtos e cocientes.
2. Coñecer as regras de
derivación e utilizalas
para achar a función
derivada doutra.
2.2.
Acha a derivada
dunha función
composta.

CL
CD
CMCT
CAA
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Descritores

Competencia en comunicación Expresarse con propiedade
na linguaxe matemática.
lingüística

Noia – A Coruña

Desempeños
- Utiliza con precisión e corrección
a nomenclatura e simboloxía
matemática das derivadas.

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Respectar as normas de
comunicación en calquera
contexto: quenda de
palabra, escoita atenta ao
interlocutor...

- Respecta as normas de
comunicación nas interaccións
cos seus compañeiros e
compañeiras na aula (respecta a
quenda de palabra, diríxese con
respecto ao alumnado, o ton
empregado é adecuado...).

Competencia dixital

Manexar ferramentas
dixitais para a construción
de coñecemento.

- Utiliza os recursos dixitais para
adestrar e afianzar o cálculo de
derivadas.

Competencia para aprender a
aprender

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

- Coida a orde nos seus exercicios
e valórao.

Evidenciar preocupación
polos máis desfavorecidos e
Competencias sociais e cívicas respecto aos distintos
ritmos e potencialidades.

- Axuda aos seus compañeiros e
compañeiras a resolver as súas
dificultades no cálculo de
derivadas, ben na aplicación de
fórmulas, ben na simplificación
alxébrica de resultados.

Sentido de iniciativa e espírito Ser constante no traballo,
superando as dificultades.
emprendedor

- Acepta a aprendizaxe como un
reto e é constante no seu esforzo.

Xerar estratexias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaxe.

- Elabora e aplica estratexias de
creación propia para deducir e
lembrar as fórmulas das funcións
derivadas.

Conciencia e expresións
culturais

Coñecementos mínimos

o Coñecemento da interpretación xeométrica (pendente da recta tanxente) e física (variación
dunha magnitude con respecto a outra) da derivada e utilización desta para calcular derivadas de
funcións sinxelas
o Cálculo de derivadas utilizando as fórmulas e regras de derivación
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Unidade 7: APLICACIÓNS DAS DERIVADAS

Noia – A Coruña

Semanas
15ª, 16ª e 17ª

Obxectivos
 Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións
(crecemento, concavidade...) e para optimizar funcións
Contidos
Aplicacións da primeira
derivada
- Obtención da tanxente a
unha curva nun dos seus
puntos.
- Identificación de puntos ou
intervalos nos que a función
é crecente (decrecente).
- Obtención de máximos e
mínimos relativos.
Aplicacións da segunda
derivada
- Identificación de puntos ou
intervalos nos que a función
é cóncava ou convexa.
- Obtención de puntos de
inflexión.
Optimización de funcións
- Cálculo dos extremos dunha
función nun intervalo.
- Optimización de funcións
definidas mediante un
enunciado.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

1. Achar a ecuación da
recta tanxente a unha
curva nun dos seus
puntos.

1.1.
Dada unha función,
acha a ecuación da recta
tanxente nun dos seus
puntos.

CAA
CMCT
CL

2. Coñecer as
propiedades que
permiten estudar
crecementos,
decrecementos,
máximos e mínimos
relativos, tipo de
curvatura, etc., e
sabelas aplicar en
casos concretos.

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

CAA
CL
SIEE
CD

3. Dominar as estratexias
necesarias para
optimizar unha
función.

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

CAA
CL
SIEE
CD
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Descritores

Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a
comprensión da realidade
Competencia en comunicación circundante en distintos ámbitos
lingüística
(biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico,
xeográfico...).

Noia – A Coruña

Desempeños

- Elabora hipóteses sobre a
función despois dun estudo
analítico desta.

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

- Describe con claridade as
características da función
estudada utilizando
derivadas.

Competencia dixital

Manexar ferramentas dixitais para
a construción de coñecemento.

- Apóiase nos recursos
dixitais facilitados ou
buscados por el mesmo
para afondar nas
aplicacións da derivada ao
estudo dunha función.

Competencia para aprender a
aprender

Apreciar a beleza das expresións
artísticas e as manifestacións de
creatividade e gusto pola estética
no ámbito cotián.

- Aprecia e goza da estética
que presenta a resolución
de problemas, como unha
argumentación lóxica e
unha exposición de xeito
ordenado.

Recoñecer riqueza na diversidade
Competencias sociais e cívicas de opinións e ideas.

- Acepta de bo grao outras
opinións ou ideas sobre os
problemas que está a
realizar e integra as súas
achegas no seu método de
traballo.

Xerar novas e diverxentes
Sentido de iniciativa e espírito posibilidades desde coñecementos
emprendedor
previos dun tema.

- Integra coñecementos
previos na resolución de
exercicios.

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Conciencia e expresións
culturais

Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

- Realiza autoavaliacións
adaptadas ao seu nivel de
coñecementos de xeito
crítico e construtivo.

Coñecementos mínimos

o Aplicación da derivada ao cálculo da recta tanxente a unha curva nun punto e ao estudio da
monotonía, extremos, curvatura e inflexións dunha función (incluíndo á resolución de
problemas de optimización).
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Unidade 8: REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS

Noia – A Coruña

Semanas
18ª e 19ª

Obxectivos
 Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación de
funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais,
trigonométricas, con radicais, exponenciais...
Contidos
Ferramentas básicas para a
construción de curvas
- Dominio de definición,
simetrías, periodicidade.
- Ramas infinitas: asíntotas e
ramas parabólicas.
- Puntos singulares, puntos de
inflexión, cortes cos eixes...
Representación de funcións
- Representación de funcións
polinómicas.
- Representación de funcións
racionais.
- Representación doutros tipos
de funcións.

Criterios de avaliación

1. Coñecer o papel que
desempeñan as
ferramentas básicas da
análise (límites,
derivadas...) na
representación de
funcións e dominar a
representación
sistemática de
funcións polinómicas,
racionais, con radicais,
exponenciais,
trigonométricas...

Estándares de aprendizaxe

CC

1.1.
Representa
funcións polinómicas.
1.2.
Representa
funcións racionais.
1.3.
Representa
funcións
trigonométricas.
1.4.
Representa
funcións exponenciais.

CL
CMCT
CAA
CSC

1.5.
Representa outros
tipos de funcións.

339

Seminario de Matemáticas

Competencias

IES Virxe do Mar

Descritores

Noia – A Coruña

Desempeños

Competencia en
comunicación
lingüística

Comprender e interpretar a
información presentada en
formato gráfico.

- Describe con precisión as
características dunha función
representada e aplica este
coñecemento no proceso inverso
para a súa representación.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Utilizar o vocabulario
adecuado, as estruturas
lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais
para elaborar textos escritos e
orais.

- Expresa con corrección lingüística e
claridade cada paso realizado no
estudo dunha función para a súa
representación e describe o proceso
coa súa propia linguaxe.

Competencia dixital

Aplicar criterios éticos no
uso das tecnoloxías.

- Utiliza as correccións das
autoavaliacións e os exercicios en
formato dixital para realizar unha
avaliación crítica das súas
aprendizaxes.

Competencia para
aprender a aprender

Apreciar os valores culturais
do patrimonio natural e da
evolución do pensamento
científico.

- Aprecia a evolución das matemáticas
de representación de funcións e o
impacto que iso tivo no
desenvolvemento doutras
disciplinas.

Competencias sociais e
cívicas

Concibir unha escala de
valores propia e actuar
conforme a ela.

- Demostra ter un hábito de traballo,
entrega as súas tarefas, realiza as
actividades encomendadas,
mostrando sentido de
responsabilidade e non por obriga.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Dirimir a necesidade de
axuda en función da
dificultade da tarefa.

- Identifica con antelación as
necesidades de recursos e apoios que
vai necesitar para realizar os
exercicios propostos.

Conciencia e expresións
culturais

Dirimir a necesidade de
axuda en función da
dificultade da tarefa.

- Solicita axuda aos seus compañeiros
e compañeiras ou ao profesorado só
despois de intentar resolver as
dificultades por si mesmo, consultar
o texto, buscar información...

Coñecementos mínimos

o Estudo e representación gráfica de funcións polinómicas e racionais, e casos sinxelos de función
exponenciais, logarítmicas. No estudo incluiranse, cando menos, os seguintes apartados:
Dominio, punto de corte cos eixes, simetrías, asíntotas (excluídos os casos que requiran a Regra
de L´Hôpital), monotonía e extremos, e curvatura e inflexións
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Unidade 9: INTEGRAIS

Noia – A Coruña

Semanas
20ª, 21ª e 22ª

Obxectivos
 Coñecer as integrais na súa dobre vertente, primitivas e integral definida. Relacionalas
mediante o teorema fundamental do cálculo e dominar sinxelos procedementos para a
obtención de primitivas e para calcular áreas
Criterios de
avaliación

Contidos
Primitiva dunha función
- Cálculo de primitivas de
funcións elementais.
- Cálculo de primitivas de
funcións compostas.
Área baixo unha curva
- Relación analítica entre a
función e a área baixo a curva.
- Identificación da magnitude
que representa a área baixo a
curva dunha función concreta.
(Por exemplo: baixo unha
función v-t, a área significa v ·
t, é dicir, espazo percorrido.)
Teorema fundamental do
cálculo
- Dada a gráfica dunha función
y f (x), elixir correctamente,
entre varias, a gráfica de
y F (x), sendo

F x

x
a

f x dx .

1. Coñecer o concepto
e a nomenclatura das
primitivas (integrais
indefinidas) e
dominar a súa
obtención (para
funcións elementais
e algunhas funcións
compostas).

x
a

1.2.
Acha a primitiva
dunha función na que
deba realizar unha
substitución sinxela.

2. Coñecer o proceso
de integración e a
súa relación coa área
baixo unha curva.

f x dx a

partir da gráfica de y

1.1.
Acha a primitiva
(integral indefinida)
dunha función
elemental.

2.1.
Asocia unha
integral definida á área
dun recinto sinxelo.

- Construción aproximada da
gráfica de

Estándares de aprendizaxe

f (x).

Regra de Barrow
- Aplicación da regra de Barrow
para o cálculo automático de
integrais definidas.
Área encerrada por unha
curva
3. Dominar o cálculo
de áreas
- O signo da integral. Diferenza
comprendidas entre
entre “integral” e “área
dúas curvas e o eixe
encerrada pola curva”.
X nun intervalo.
- Cálculo da área encerrada
entre unha curva, o eixe X e
dúas abscisas.
- Cálculo da área encerrada
entre dúas curvas.

2.2.
Coñece a regra de
Barrow e aplícaa ao
cálculo das integrais
definidas.

3.1.
Acha a área do
recinto limitado por
unha curva e o eixe X
nun intervalo.

3.2.
Acha a área
comprendida entre dúas
curvas.

CC

CAA
CL
CMCT
CCEC

CAA
CL
SIEE
CMCT
CD

CD
CAA
CCEC
CSC
SIEE
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Noia – A Coruña

Desempeños

Competencia en
comunicación
lingüística

Expresarse con propiedade
na linguaxe matemática.

- Emprega a simboloxía matemática
da unidade con precisión, aplicando
coñecementos previos e novos sobre
o tema.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

- Explica os pasos realizados na
resolución de exercicios de cálculo
de integrais ou resolución de
problemas de áreas con precisión e
coherencia.

Competencia dixital

Manexar ferramentas dixitais
para a construción de
coñecemento.

- Utiliza os recursos dixitais á súa
disposición para adestrar as
estratexias de integración de
funcións.

Competencia para
aprender a aprender

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

- Coida a orde e a estética na
realización dos exercicios (sitúa os
símbolos de integración á altura
adecuada, escribe con claridade...).

Competencias sociais e
cívicas

Recoñecer riqueza na
diversidade de opinións e
ideas.

- Respecta e aprecia diversas maneiras
de abordar os exercicios propostos e
comparte as súas ideas.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Ser constante no traballo,
superando as dificultades.

- Persiste no cálculo de integrais
superando bloqueos e dificultades e
non abandona o exercicio sen
intentar outros camiños para a
resolución.

Conciencia e expresións
culturais

Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión
rigorosa dos contidos.

- Elabora estratexias persoais para a
resolución de integrais e exponas
razoadamente.

Coñecementos mínimos

o Resolución de integrais inmediatas e casos sinxelos dos métodos de descomposición)
o Adquisición de destreza no cálculo de áreas de rexións planas limitadas por unha ou dúas
funcións, facendo uso da Regra de Barrow
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Unidade 10: AZAR E PROBABILIDADE
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Semanas
23ª, 24ª e 25ª

Obxectivos
 Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de
sucesos, probabilidade total e probabilidade «a posteriori» e utilizalos para calcular
probabilidades
Contidos
Sucesos
- Operacións e propiedades.
- Recoñecemento e obtención de sucesos
complementarios incompatibles, unión de
sucesos, intersección de sucesos...
- Propiedades das operacións con sucesos.
Leis de Morgan.
Lei dos grandes números
- Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun
suceso.
- Frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes
números.
- Propiedades da probabilidade.
- Xustificación das propiedades da
probabilidade.

Criterios de
avaliación

1.
Coñecer
e aplicar a
linguaxe dos
sucesos e a
probabilidade
asociada a eles
así como as súas
operacións e
propiedades.

Lei de Laplace
- Aplicación da lei de Laplace para o cálculo
de probabilidades sinxelas.
- Recoñecemento de experiencias nas que non
se pode aplicar a lei de Laplace.
Probabilidade condicionada
- Dependencia e independencia de dous
sucesos.
- Cálculo de probabilidades condicionadas.
Fórmula da probabilidade total
- Cálculo de probabilidades totais.
Fórmula de Bayes
- Cálculo de probabilidades «a posteriori».
Táboas de continxencia
- Posibilidade de visualizar graficamente
procesos e relacións probabilísticos: táboas
de continxencia.
- Manexo e interpretación das táboas de
continxencia para formular e resolver algúns
tipos de problemas de probabilidade.
Diagrama en árbore
- Posibilidade de visualizar graficamente
procesos e relacións probabilísticos.
- Utilización do diagrama en árbore para

2.
Coñecer
os conceptos de
probabilidade
condicionada,
dependencia e
independencia
de sucesos,
probabilidade
total e
probabilidade «a
posteriori» e
utilizalos para
calcular
probabilidades.

Estándares de
aprendizaxe
1.1.
Expresa
mediante
operacións con
sucesos un
enunciado.
1.2.
Aplica as
leis da
probabilidade para
obter a
probabilidade dun
suceso a partir das
probabilidades
doutros.

CC

CL
CAA
CMCT
CD

2.1.
Aplica os
conceptos de
probabilidade
condicionada e
independencia de
sucesos para achar
relacións teóricas
entre eles.
2.2.
Calcula
probabilidades
formuladas
mediante
enunciados que
poden dar lugar a
unha táboa de
continxencia.

CL
CAA
CMCT
CD

2.3.
Calcula
probabilidades
totais ou «a
posteriori»
utilizando un
diagrama en árbore
ou as fórmulas
correspondentes.
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describir o proceso de resolución de
problemas con experiencias compostas.
Cálculo de probabilidades totais e
probabilidades «a posteriori».
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Desempeños

Competencia en
comunicación
lingüística

Manexar os coñecementos
sobre ciencia e tecnoloxía
para solucionar problemas,
comprender o que acontece
arredor nosa e responder
preguntas.

- Define de xeito crítico e
argumentado a súa visión persoal
sobre o azar e o cálculo de
probabilidades aplicado a contextos
reais, pon exemplos e dá razóns para
apoiar os seus argumentos.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Comprender o sentido dos
textos escritos e orais.

- Reformula os enunciados dos
problemas coas súas propias
palabras mostrando comprendelos.

Competencia dixital

Aplicar criterios éticos no
uso das tecnoloxías.

- Mostra ter criterio para o uso
adecuado das ferramentas
tecnolóxicas ao servizo da
resolución de problemas de
probabilidade.

Competencia para
aprender a aprender

Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial
nas súas distintas vertentes
(artístico-literaria,
etnográfica, científicotécnica...), e cara ás persoas
que contribuíron ao seu
desenvolvemento.

- Coñece os autores máis relevantes na
historia do cálculo de
probabilidades, as súas achegas e
motivacións para traballar esta
disciplina.

Competencias sociais e
cívicas

Evidenciar preocupación
polos máis desfavorecidos e
respecto aos distintos ritmos
e potencialidades.

- Mostra unha actitude respectuosa
ante os distintos ritmos de
aprendizaxe e traballo que se dan na
clase.

Asumir riscos no
desenvolvemento das tarefas
ou os proxectos.

- Afronta os problemas de
probabilidade como un reto
asumindo riscos á hora de inicar os
procesos de resolución, utilizando
estratexias diverxentes ou ideas
propias.

Tomar conciencia dos
procesos de aprendizaxe.

- Verbaliza os seus logros e bloqueos
na resolución de exercicios,
problemas e na comprensión de
contidos de probabilidade.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Conciencia e expresións
culturais

Coñecementos mínimos

o Coñecemento da álxebra de sucesos, utilizando as súas operacións para calcular probabilidades
(probabilidades da intersección, da unión, do complementario...)
o Cálculo de probabilidades mediante frecuencias ou ben por aplicación da Lei de Laplace (que
non precisen de técnicas específicas de combinatoria)
o Cálculo de probabilidades en experiencias compostas (independencia e dependencia de sucesos,
probabilidade condicionada), incluídas as probabilidades totais ou a posteriori, utilizando un
diagrama en árbore, táboas de continxencia ou as fórmulas correspondentes
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Unidade 11: AS MOSTRAS ESTATÍSTICAS
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Semanas
26ª

Obxectivos
 Coñecer o papel das mostras, o seu tratamento e o tipo de conclusións que delas poden
obterse para a poboación
Contidos
Poboación e mostra
- O papel das mostras.
- Por que se recorre ás mostras?
Identificación, en cada caso,
dos motivos polos que un
estudo se analiza a partir
dunha mostra en vez de sobre
a poboación ao completo.
Características relevantes
dunha mostra
- Tamaño. Constatación do
papel que xoga o tamaño da
mostra.
- Aleatoriedade. Distinción de
mostras aleatorias doutras que
non o son.
Mostraxe. Tipos de mostraxe
aleatoria
- Mostraxe aleatoria simple.
- Mostraxe aleatoria
sistemática.
- Mostraxe aleatoria
estratificada.
- Utilización dos números
aleatorios para obter ao azar
un número de entre N.

Criterios de avaliación

1. Coñecer o papel das
mostras, as súas
características, o
proceso da mostraxe e
algúns dos distintos
modos de obter
mostras aleatorias
(sorteo, sistemático,
estratificado).

Estándares de
aprendizaxe
1.1.
Identifica cando
un colectivo é
poboación ou é
mostra, razoa por que
se debe recorrer a
unha mostra nunha
circunstancia concreta,
comprende que unha
mostra debe ser
aleatoria e dun tamaño
adecuado ás
circunstancias da
experiencia.

CC

CL
CMCT
CAA

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

Desempeños

Competencia en
comunicación
lingüística

Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para solucionar
problemas, comprender o que
acontece arredor nosa e responder
preguntas.

- Utiliza de xeito argumentado
os coñecementos sobre mostras
estatísticas para realizar críticas
sobre procesos estatísticos reais.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

Competencia dixital

Competencia para
aprender a aprender

Competencias sociais e
cívicas

Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o traballo
e facilitar a vida diaria.
Mostrar respecto cara ao
patrimonio cultural mundial nas
súas distintas vertentes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica...), e cara ás persoas que
contribuíron ao seu
desenvolvemento.
Coñecer as actividades humanas,
adquirir unha idea da realidade
histórica a partir de distintas fontes,
e identificar as implicacións que ten
vivir nun Estado social e
democrático de dereito referendado
por unha constitución.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Xerar novas e diverxentes
posibilidades desde coñecementos
previos dun tema.

Conciencia e expresións
culturais

Tomar conciencia dos procesos de
aprendizaxe.

- Utiliza a linguaxe con
precisión e corrección
lingüística para responder aos
exercicios propostos.
- Busca e manexa recursos
dixitais por iniciativa propia que
faciliten o proceso estatístico.
- Percibe a importancia da
estatística no contexto actual e
as achegas á ciencia na súa
evolución histórica.

- Aplica os coñecementos
estatísticos á comprensión e
análise dos procesos de
participación democrática.
- Realiza achegas sobre os
exercicios e contidos de xeito
orixinal e con propostas
creativas.
- Móstrase consciente dos seus
coñecementos adquiridos e dos
non adquiridos en relación coa
unidade.

Coñecementos mínimos

o Comprensión da importancia dunha boa elección da mostra, entendendo que debe ser aleatoria e
dun tamaño adecuado ás circunstancias da experiencia.
o Descrición, calculando os elementos básicos, do proceso para realizar unha mostraxe por sorteo,
sistemática ou estratificada
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Unidade 12: INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN DA
MEDIA

Noia – A Coruña

Semanas
27ª, 28ª e 29ª

Obxectivos
 Tomando como base a curva normal e o coñecemento teórico da distribución das medias
mostrais, realizar inferencias estatísticas sobre o valor da media dunha poboación a partir
dunha mostra
Contidos
Distribución normal
- Manexo destro da
distribución normal.
- Obtención de intervalos
característicos.
Teorema central do límite
- Comportamento das medias
das mostras de tamaño n:
teorema central do límite.
- Aplicación do teorema
central do límite para a
obtención de intervalos
característicos para as
medias mostrais.
Estatística inferencial
- Estimación puntual e
estimación por intervalo.
. Intervalo de confianza.
. Nivel de confianza.
- Descrición de como inflúe o
tamaño da mostra nunha
estimación: como varían o
intervalo de confianza e o
nivel de confianza.
Intervalo de confianza para
a media
- Obtención de intervalos de
confianza para a media.
Relación entre o tamaño da
mostra, o nivel de confianza
e a cota de erro
- Cálculo do tamaño da
mostra que debe utilizarse
para realizar unha inferencia
con certas condicións de
erro e de nivel de confianza.

Criterios de avaliación
1. Coñecer as
características da
distribución normal,
interpretar os seus
parámetros e utilizala
para calcular
probabilidades con
axuda das táboas.

2. Coñecer e aplicar o
teorema central do
límite para describir o
comportamento das
medias das mostras de
certo tamaño extraídas
dunha poboación de
características
coñecidas.

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

Estándares de aprendizaxe
1.1.
Calcula
probabilidades nunha
distribución N( , ).
1.2.
Obtén o intervalo
característico (
k)
correspondente a certa
probabilidade.
2.1.
Describe a
distribución das medias
mostrais
correspondentes a unha
poboación coñecida
(con n 30 ou ben coa
poboación normal), e
calcula probabilidades
relativas a elas.
2.2.
Acha o intervalo
característico
correspondente ás
medias de certo tamaño
extraídas de certa
poboación e
correspondente a unha
probabilidade.
3.1.
Constrúe un
intervalo de confianza
para a media coñecendo
a media mostral, o
tamaño da mostra e o
nivel de confianza.
3.2.
Calcula o tamaño
da mostra ou o nivel de
confianza cando se
coñecen os demais
elementos do intervalo.

CC

CAA,
CL
CMTC

CL
CAA
SIEE
CSC
CMCT

SIEE
CSC
CMCT
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Desempeños

Competencia en
comunicación
lingüística

Recoñecer a importancia da
ciencia na nosa vida cotiá.

- Analiza procesos estatísticos de
actualidade con argumentos
matemáticos.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Utilizar o vocabulario
adecuado, as estruturas
lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais para
elaborar textos escritos e orais.

- Describe por escrito con claridade
e corrección os pasos que cómpre
realizar nun exercicio.

Competencia dixital

Comprender as mensaxes que
veñen dos medios de
comunicación.

- Realiza un comentario crítico das
noticias dos medios de
comunicación con contido
estatístico, pon exemplos de
actualidade e aplica os contidos
traballados en contextos diversos.

Competencia para
aprender a aprender

Apreciar os valores culturais
do patrimonio natural e da
evolución do pensamento
científico.

- Aprecia o valor do rigor
matemático na comprensión do
mundo actual.

Competencias sociais e
cívicas

Concibir unha escala de
valores propia e actuar
conforme a ela.

- Elabora opinións e criterios propios
en relación á estatística e o seu uso
en contextos actuais.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Optimizar o uso de recursos
materiais e persoais para a
consecución de obxectivos.

- Emprega coñecementos e recursos
adaptados ao seu nivel de
coñecementos para resolver os
exercicios e problemas propostos.

Conciencia e expresións
culturais

Avaliar a consecución de
obxectivos de aprendizaxe.

- Autoavalía con sentido crítico e
construtivo os seus procesos de
aprendizaxe.

Coñecementos mínimos

o Coñecemento das características da distribución normal
o Construír intervalos de confianza para a media e calcular o tamaño da mostra ou o nivel de
confianza entendendo e aplicando a relación que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de
confianza e o erro máximo admisible
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Unidade 13: INFERENCIA ESTATÍSTICA.
ESTIMACIÓN DUNHA PROPORCIÓN
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Semanas
30ª, 31ª e 32ª

Obxectivos
 Tomando como base a curva normal e o coñecemento teórico da distribución das medias
mostrais, realizar inferencias estatísticas sobre o valor da media dunha poboación a partir
dunha mostra
Contidos

Distribución binomial
- Aproximación á
normal.
- Cálculo de
probabilidades nunha
distribución binomial
mediante a súa
aproximación á normal
correspondente.
Distribución de
proporcións mostrais
- Obtención de intervalos
característicos para as
proporcións mostrais.
Intervalo de confianza
para unha proporción
(ou unha probabilidade)
- Obtención de intervalos
de confianza para a
proporción.
- Cálculo do tamaño da
mostra que debe
utilizarse para realizar
unha inferencia sobre
unha proporción con
certas condicións de
erro máximo admisible
e de nivel de confianza.

Criterios de avaliación
1. Coñecer as características
da distribución binomial
B (n, p), a obtención dos
parámetros, e e a súa
similitude cunha normal
N np, npq cando n·p
5.

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

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

Estándares de aprendizaxe
1.1.
Dada unha
distribución binomial,
recoñece a posibilidade
de aproximala por unha
normal, obtén os seus
parámetros e calcula
probabilidades a partir
dela.
2.1.
Describe a
distribución das
proporcións mostrais
correspondente a unha
poboación coñecida e
calcula probabilidades
relativas a ela.
2.2.
Para certa
probabilidade, acha o
intervalo característico
correspondente das
proporcións en mostras
de certo tamaño.
3.1.
Constrúe un intervalo
de confianza para a
proporción (ou a
probabilidade) coñecendo
unha proporción mostral,
o tamaño da mostra e o
nivel de confianza.
3.2.
Calcula o tamaño da
mostra ou o nivel de
confianza cando se
coñecen os demais
elementos do intervalo.

CC

CL
CAA
CSC
CMCT

SIEE
CAA
CCEC
CSC

CAA
CCEC
CD
CSC
CMCT
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Desempeños

Competencia en
comunicación
lingüística

Organizar a información
utilizando procedementos
matemáticos.

- Crea táboas a partir de datos e
interpreta correctamente as dadas.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e
coherencia.

- Expresa cun discurso fluído e
correcto desde o punto de vista
lingüístico a análise da solución dos
problemas e a súa interpretación.

Competencia dixital

Manexar ferramentas dixitais
para a construción de
coñecemento.

- Afonda nos contidos do tema a partir
das ferramenta dixitais propostas.

Competencia para
aprender a aprender

Elaborar traballos e
presentacións con sentido
estético.

- Coida a realización de gráficos ou
táboas con sentido de orde e estética.

Competencias sociais e
cívicas

Concibir unha escala de
valores propia e actuar
conforme a ela.

- Desenvolve o sentido crítico á hora
de elaborar unha opinión a partir do
coñecemento matemático de
procesos.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Atopar posibilidades no
contorno que outros non
aprecian.

- Vincula as aprendizaxes a situacións
persoais e atopa oportunidades para
aplicalos.

Conciencia e expresións
culturais

Aplicar estratexias para a
mellora do pensamento
creativo, crítico, emocional,
interdependente...

- Encontra relación entre os contidos
traballados e outros ámbitos.

Coñecementos mínimos

o Coñecemento das características da distribución binomial
o Construír intervalos de confianza para unha proporción e calcular o tamaño da mostra ou o nivel
de confianza entendendo e aplicando a relación que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de
confianza e o erro máximo admisible
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26.-METODOLOXÍA NO BACHARELATO
As matemáticas constitúen un amplo campo de coñecementos, que se caracterizan pola súa
natureza lóxico-dedutiva e pola súa forte cohesión interna. Neste proxecto queremos ter en conta a
natureza dos coñecementos matemáticos, así como a adquisición dos mesmos, que conduce a un
"saber facer matemáticas". Este é un proceso lento, laborioso, cun comezo que debe ser unha
prolongada actividade sobre elementos concretos con obxecto de crear intuicións que son un paso
previo ao proceso de formulación.
Nas Matemáticas da ESO, presentáronse os contidos a través de procesos intuitivos. Nas
Matemáticas de Bacharelato pártese das bases asentadas na ESO, e apoiase nelas para desenvolver
a capacidade de análise e comprensión da realidade. Por outra parte, introdúcense novas
ferramentas matemáticas necesarias para a aprendizaxe científica no Bacharelato e nos estudios
posteriores técnicos e científicos.
Desde o punto de vista pedagóxico e metodolóxico asumimos o triplo papel das Matemáticas no
Bacharelato:
- Papel instrumental
Atendendo a este papel, a nosa programación proporciona técnicas e estratexias básicas,
necesarias para o estudio doutras áreas de coñecemento e para a actividade profesional.
- Papel formativo
O desenvolvemento dos contidos está presentado de modo que a través deles, o alumno e a alumna
poidan mellorar as súas estruturas mentais e adquirir aptitudes con utilidade e alcance que
transcendan o ámbito das propias matemáticas. Neste sentido, a resolución de problemas require
poñer en xogo unhas estratexias de pensamento, que son extrapolables a outras áreas de
coñecemento da propia realidade.
Dada a importancia deste contido no papel formativo das matemáticas, na nosa programación
deuse especial relevancia ás estratexias de resolución de problemas.
O papel formativo das Matemáticas complétase incitando ao alumno e alumna á procura da
harmonía, á adquisición dunha visión ampla e científica da realidade, ao desenvolvemento da
creatividade e doutras capacidades persoais e sociais.
- Fundamentación teórica
Nas Matemáticas de Bacharelato dáse unha fundamentación teórica ao corpo de coñecementos,
mediante definicións, demostracións e encadeamentos conceptuais e lóxicos que confiren validez
científica ás intuicións e ás técnicas e estratexias aplicadas ao longo da etapa de Educación
Secundaria Obrigatoria.
Todo isto coa vista posta no impulso da autonomía persoal do alumno, porque se consideran estas
habilidades como un claro obxectivo terminal do Bacharelato actual.
Na modalidade de Humanidades e CC.SS. refórzase o carácter práctico e instrumental desta área.
Non se considera procedente presentar grandes abstraccións matemáticas nin demostracións
rigorosamente técnicas. Nos dous cursos de bacharelato, o desenvolvemento dos contidos
propician a soltura no cálculo e destrezas na interpretación de funcións e informacións estatísticas
(táboas, gráficas, fórmulas...) Así mesmo, proporciónanse técnicas matemáticas aplicables
directamente a distintas áreas de coñecemento, especialmente ás Ciencias Sociais.
A extensión dos programas en Bacharelato obrigan a prestar unha atención moi coidadosa ao
equilibrio entre as súas distintas partes: Por iso, no desenvolvemento das unidades didácticas
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procurarase encadear as dificultades coidadosamente, tratando de arrancar “do que o alumno xa
sabe”, realizando:
- Breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai.
- Desenvolvementos concisos.
- Procedementos moi claros.
- Unha gran cantidade de exercicios ben elixidos, secuenciados e clasificados.
Teranse en consideración as seguintes propostas metodolóxicas para o desenvolvemento de
Matemáticas I e II:










Lograr unha aprendizaxe significativa. É preciso conectar os novos contidos co que xa saben os
alumnos: o profesorado debe saber cal é o grao de coñecemento do alumnado, a partir do cal
pode deseñar actividades que favorezan a construción de novas aprendizaxes.
Utilizar situacións próximas ao alumnado que posibiliten a identificación e comprensión dos
problemas e posteriores solucións.
Resolución de problemas en situacións e contextos distintos aos propostos previamente.
Uso de materiais e procedementos de resolución variados.
Uso das tecnoloxías da información e comunicación, ferramentas de cálculo, simulación,
contraste, aproximación e estimación ou calquera outra que favoreza o proceso de abstracción.
Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como as solucións
estéticas e creativas.
Fomentar o traballo en equipo promovendo a disertación e a análise rigorosa.
Propoñer situacións diversas que posibiliten a investigación.

Teranse en consideración as seguintes propostas metodolóxicas para o desenvolvemento de
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II:











Lograr unha aprendizaxe significativa. É preciso conectar os novos contidos co que xa saben os
alumnos: o profesorado debe saber cal é o grao de coñecemento do alumnado, a partir do cal
pode deseñar actividades que favorezan a construción de novas aprendizaxes.
Utilizar situacións próximas ao alumnado que posibiliten a identificación e comprensión dos
problemas e posteriores solucións.
Resolución de problemas en situacións e contextos distintos aos propostos previamente.
Uso de materiais e procedementos de resolución variados.
Lexislación do Bacharelato en Galicia
Uso das tecnoloxías da información e comunicación, ferramentas de cálculo, simulación,
contraste, aproximación e estimación ou calquera outra que favoreza o proceso de abstracción.
Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como as solucións
estéticas e creativas.
Fomentar o traballo en equipo promovendo a disertación e a análise rigorosa.
Propoñer situacións diversas que posibiliten a investigación e a elaboración posterior de
documentos que a presenten de forma clara e coherente.
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27.- INSTRUMENTOS E PROCESO DE AVALIACIÓN NO
BACHARELATO
Réxime de exames:
Durante os primeiros días do curso o profesorado fará unha avaliación inicial dos seus grupos, en
1º bacharelato. non ten que ser necesariamente unha proba escrita, pois ó ser a materia de
matemáticas de contidos progresivos, detéctase moi ben o nivel da clase no desenvolvemento das
primeiras unidades e procuraremos adaptar a programación ó noso alumnado, por suposto
seguindo as directrices básicas do exposto nela
.

Subliñar que: En 1º de Bach., hai alumnado que acaba de chegar ao Centro e, para comprobar o
grao de coñecementos que traen pode ser útil; aínda así non a consideramos tan utíl como a
realizada en Secundaria.
Tanto en 1º como en 2º de bacharelato o resultado da avaliación inicial efectúada por cada
profesor/a (ou observación directa, sobre todo en 2º bacharelato) pódese contrastar cos resultados
do historial académico rexistrado no Xade, sen menosprezo do intercambio de información
habitual entre os membros do Departamento Non obstante, a aquel alumnado de 1º bacharelato ao
que o profesor/a lle impartiu clase o curso anterior, e polo tanto, coñeza o nivel do que parten, non
será necesario reflectir na ficha do alumnado as consideracións sobre esta partida inicial.

Durante o curso regular (setembro– xuño) faranse polo menos unha proba escrita dentro de cada
avaliación, sendo recomendable a realización dunha segunda proba en 1º bacharelato. O réxime de
exames en 2º bacharelato.como veremos despois é por bloques A segunda proba poderá incluír
preguntas correspondentes a toda a materia da avaliación (Criterio do profesor ou profesora do
grupo e características do mesmo) Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos sus alumnos/as
as probas escritas a realizar (número, datas e contidos).
A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual do
alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, repaso de
exercicios ou solicitude doutros novos. E farase:
Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada.
ou ben
Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación, agás na última
avaliación, onde por falta de tempo e pola cantidade de exames que se xuntan nela, a
recuperación da materia da mesma pode ir incluida en outras recuperacións ou no final.
ou ben
Combinaránse as dúas formas anteriores.
As probas escritas estarán basadas nos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un
50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a explicará as
puntuacións de cada pregunta ou o criterio de corrección. Aínda así incluirase cando menos, a
puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o
mesmo.
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No caso de facer dúas probas na mesma avaliación é necesario que a cualificación das dúas sexa
superior a 4,5, entón o profesorado calculará unha media simple, ou ben, unha media ponderada.
O alumnado que non supere en ambalas dúas esta cualificación, deberá presentarse o exame de
recuperación de toda a avaliación ou ben só da parte suspensa (nota inferior ou igual a 4.5),
segundo criterio do profesor/a
O profesorado comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada unha das probas realizadas
dentro de cada avaliación (pode ser unha media ponderada, segundo a/as proba/as posterior/es
conteñan ou necesiten contidos das anteriores).
Dependendo do tipo de exame e do nivel no que se faga, o profesorado poderá valorar a
presentación do exame (orde, ortografía, claridade, organización, limpeza...), outorgando por este
concepto un máximo do 5% da puntuación total do exame. Esta puntuación debe facerse constar
no resumo dos criterios de corrección especificados no anterior epígrafe; En caso contrario,
suporase que non será tida en conta. Para acadar unha boa puntuación neste apartado de
presentación hai que atender ás seguintes recomendacións:
- No encabezado de todas as páxinas do exame deben figurar os apelidos e nome do
alumno e no pé de páxina, a súa numeración.
- Non é necesario responder as preguntas seguindo a súa orde numérica, pero sempre
debe quedar claro cal é o exercicio e apartado que se está a contestar.
- Non se debe responder en máis dun lugar á mesma pregunta. Nese caso, só se valorará a
primeira aparición da mesma.( En todos os casos, sen ninguna puntuación engadida, só
se terá en conta a primeira aparición da resposta)
Por suposto, no bacharelato os exames faranse con bolígrafo de cor azul ou negro. Non se terán en
conta as respostas escritas con lapis.
En canto a correción concreta de cada unha das preguntas destas probas , valoraranse
fundamentalmente os coñecementos prácticos.
No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes aspectos:
A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta.
A claridade da exposición
A facilidade e precisión no calculo.
Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno/a obtén
unha solución absurda, valorarase positivamente que o alumno ou alumna faga
constar o absurdo de tal resultado.
A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na súa
valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución numérica dun
problema ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a obtención do resultado.
Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con
representacións gráficas, posto que se valora a correción e detalle das mesmas, o
emprego de unidades e o mantemento aproximado das proporcións.

Durante a realización do exame, o alumnado só debe dispor do material que permita expresamente
o profesor, estando totalmente prohibido o uso de smartphones (deben ser depositados na porta de
entrada). En caso contrario (chuletas, móbiles....), o alumno ou alumna perderá o dereito a
realización do exame que lle será recollido polo profesor, notificado a x. de estudos e recollido no
xade e recibirá a cualificación mínima.
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Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se
“baixará nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas
razóns que fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota.
Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas:
O alumno que “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios.
Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota
superior a acadada por él
O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia
nova do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os
coñecementos da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é
valorar o TRABALLO CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a
trompicóns durante os tres últimos meses.
Os exames de setembro:
Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel
Terán como base os contidos mínimos
Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan
clase no nivel correspondente.
Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que,
despois de aproximala por redondeo enteiro será a que conste na acta.
Os cálculos de tódalas medias referidas nestes criterios e nos que seguen faranse cunha
aproximación de dúas cifras decimais. Pola contra, na lexislación vixente consta que o alumnado
debe recibir unha cualificación enteira entre 0 e 10. Xa que logo, a nota que constará en calquera
acta oficial (e polo tanto, no boletín de cualificacións) será sempre a aproximación enteira por
redondeo da correspondente cualificación.
Ningún alumno ou alumna poderá realizar estes exames fora da data e hora sinalada entre a aula e
o profesor. Excepcionalmente, no caso realmente necesario de que algún alumno ou alumna non
se poida presentar nalgunha das datas sinaladas, deberá presentar a seguinte documentación:
xustificación oficial da causa que o/a impide presentarse xunto coa firma dos pais ou titores legais
En particular no nivel de 2º bacharelato:
Faremos unha proba escrita por cada bloque de contidos;tres en mátemáticas aplicadas ás
ciencias sociais (análise, estátistica e probabilidade e álxebra), e catro en matemáticas II
(continuidade e derivación, integración, álxebra, xeometría e estátistica e probabilidade) e as
correspondentes recuperacións, seguindo as directrices expostas anteriormente en canto a
realización das mesmas e ó cálculo da nota media de cada avaliación e á recuperación da materia
suspensa
Nota unha vez feita a recuperación de avaliacións pendentes
Unha vez realizada a recuperación da avaliación, ou do bloque pendente , a cualificación final do
alumno nesa avaliación pasará a ser a que se obteña a partir da seguinte fórmula.
1. Se na recuperación supera o 5 a Cualificación avaliación = maior de entre as seguintes
cantidades:
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(Nota avaliación suspensa + Nota recuperación )/2
Un cinco
2. Se na recuperación non chega ao 5 a Cualificación avaliación = maior de entre as seguintes
cantidades:
Nota avaliación
Nota recuperación
Para o cálculo da cualificación final de curso a nota obtida por esta fórmula será a que se
empregue como nota da avaliación
Non obstante: no caso dunha soa recuperación ou de notas moi aceptables en dúas será o propio
profesor ou profesora quen decidirá o valor das mesmas de cara a unha nota final de xuño.
NOTA DE XUÑO
Cómpre dicir que, dado que no noso centro, oficialmente a reunión da 3ª avaliación parcial
realízase conxuntamente coa final de xuño, no procedemento que se describe a continuación, a 3ª
avaliación parcial ten o mesmo tratamento independente que ás dúas primeiras; É dicir,
outorgarase unha cualificación na 3ª avaliación e utilizarase loxicamente para o cálculo da nota
final de xuño.
Tamén, ter en conta que: a recuperación da 3ª avaliación (por tempo) pode presentarse xunto co
exame global de toda a materia ou outras recuperacións. Isto deberá ser un acordó consensuado
entre o alumnado e profesorado do mesmo nivel.
En xuño, atopamos a seguinte situación:
1º aval.
Nota da
recup.
materia
espec. 1ª
aval.

2º aval.
Nota da
recup.
materia
específica
2ª aval.

nota da
materia
específica
da 3ª ava.

3º aval.
recuper.3º
outras
aval.
recuperacións
(OPCIONAL,a
criterio do
profesor/a) (1)

(1) Se, neste momento, a nota obtida fora menor que 5 a alumna ou alumno deberá realizar un
exame global de coñecementos dos contidos desenvolvidos durante todo o curso, ou ben, o
profesor ou profesora da materia poderá substituír o exame global por un exame parcial das partes
da materia sobre as que non se tiveran conseguido os obxectivos.( sempre un acordo colexiado
entre os profesores/as que imparten o mesmo nivel). De facerse esta substitución o alumnado
poderá optar, neste último exame de xuño, presentarse as avaliacións suspensas ( unha ou dúas),
ou realizar o exame global. Isto fárase constar na cabeceria da folla de exame.Asimesmo, de
escoller repetir só as avaliacións suspensas (unha ou dúas) cada unha delas puntuarase por
separado.
Se o exame global é superado con puntuación superior ou igual a 5, a cualificación final será a que
se obteña ao aplicar a seguinte fórmula:
Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades:
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(Media das tres avaliacións + Global) / 2
Un cinco (5)
ou ben:
Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades:
Media da/s avaliación/s aprobada/s+((Nota/s avaliación suspensa + Nota/s
recuperación/s )/2)
Un cinco

Neste momento
Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos
Cando a nota definitiva da materia de cada avaliación é superior a 4,5. Neste caso esta
1ª nota media é a media aritmética das 3.
Cando a nota definitiva da materia dunha avaliación é superior a 4 e inferior a 5 e as
notas definitivas das outras dúas é superior a 5. Neste caso esta 1ª nota media é a media
aritmética das 3.
En casos debidamente xustificados (como por exemplo un desequilibrio considerable nas datas de
avaliación), o profesor poderá estabelecer unha ponderación distinta entre as tres avaliacións. De
ser así, as ponderacións deben ser establecidas e comunicadas ao alumnado antes da realización do
último exame da 3ª avaliación.
A continuación
No caso de que esta 1ª nota de xuño sexa positiva (maior ou igual que .5) (non procederá o cálculo
desta 2ª nota se a nota resumo de xuño é inferior a 5, considerando como nota definitiva de xuño a
obtida,se é o caso, coas recuperacións )
O profesor/a emitirá outra cualificación (2ª nota) reflectindo outras valoracións practicadas
durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a basadas na observación sistemática e na análise
da produción do alumno/a
Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo
ben
Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e exames
Mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na
materia, dende o primeiro dia.
Traballo en equipo, o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó
argumenta-las súas opinións
Puntualidade
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A entrega dos traballos que se lle piden e na data sinalada
A cualificación final, nota definitiva de xuño,será a media ponderada entre estas dúas notas,
ponderando a primeira o90% e a segunda, un 10%.(esta última nota)

No caso de que a nota final de xuño sexa inferior a 5 , o alumnado s deberá presentarse ós exames
extraordinarios de setembro
Dado o carácter extraordinario desta avaliación, non será emitida ningunha nota de seguimento,
considerando como nota de setembro, a obtida no exame.
No suposto de que o alumno ou alumna non se presente ao exame extraordinario de setembro, a
súa cualificación seria: NP

28.-AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á
AVALIACIÓN CONTINUA
Neste caso o seminario realizará antes da avaliación final de maio (2ºBach.) ou xuño (1ºBach.)
unha proba escrita elaborada sobre os contidos de programación, tendo moi en conta os mínimos
esixíbeis. Os criterios de correción desta proba serán os mesmos que para ás do curso ordinario.
Nestas mesmas datas o profesor ou profesora responsable do alumno/a pode solicitar a entrega de
traballos ou exercicios específicos. En todolos casos para poder optar a unha cualificacion sigual
ou superior a 5 é necesario obter na proba escrita unha cualificación superior a 4.5. Entón esta
nota da proba ponderaría un 85% e a dos traballos un 15%. Se a nota conxunta é igual ou superior
a 5 entón a cualificación sería de apto
Se o profesor opta por facer só unha proba escrita a cualificación da mesma para aprrobar a
materia ten que ser igual ou superior a 5.

29.-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES NO
BACHARELATO
O proceso de seguimento do alumnado de 2º bacharelato con algunha materia do Departamento
de Matemáticas pendente do curso anterior, establécese do seguinte xeito:
Contidos esixíbeis:
Serán os contidos ou mínimos esixíbeis de do nivel anterior e seguiremos os mesmos recollidos na
programación correspondente ó curso pasado
Actividades de avaliación:
O seguimento e avaliación do alumnado coas matemáticas pendentes de 1º Bacharelato farase,
conxuntamente entre o profesorado responsable destes alumnos e alumnas, no presente curso
académico e a xefa de seminario.
Acordamos, asimesmo, dúas probas probas finais , abarcando cada unha delas a totalidade dos
contidos esixíbeis da materia pendente. (A concreción das datas correspóndelle á Xefatura de
Estudos) .Estas datas comunicaránselle (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación
a ser posible sen coincidir con outras probas.
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O plan de traballo elaborado polo noso departamento é:
O seguimento contínuo da materia pertencente a este curso e a materia pendente (dentro do
horario lectivo) pois o nivel de coñecementos é progresivo.
No mes de outubro, o profesorado que impartiu clase o curso anterior, (ou no seu defecto
os compoñentes do seminario) elaborará unha relación de, exercicios “tipo exame” para
preparar estas probas Estes boletíns ou modelos de exame serán entregados o alumnado
pendente polo profesor ou profesora do curso actual.

No caso de xurdiren dúbidas ou consultas de calquera índole relacionadas coa materia
pendente, poderán ser atendidas voluntariamente e de forma puntual polo profesor que lles
imparte clase no curso actual.ou por calquera compoñente do seminario (ter en conta os
cambios de modalidade)
A elaboración, corrección e réxime de exames será o seguinte:
Tal e como consta na relación de contidos mínimos, estes serán a referencia básica para a
avaliación do alumnado coa materia pendentes, polo tanto, as probas escritas que se
realicen versarán sobre eles.
Realizaranse só dúas probas ó longo do curso: a primeira, á volta das vacacións de Nadal e
a segunda, á volta das vacacións de Semana Santa (datas fixadas por x. de estudos).
Cada unha delas abarcará a totalidade dos contidos da materia (o alumno/a que supere a
primeira proba non terá que presentarse á segunda).Loxicamente, finalizado o curso
regular, realizarase outra proba global en setembro (exames extrordinarios)
Estas probas serán elaboradas polo profesorado que impartiu a materia pendente do curso
anterior (garantindo así a non inclusión de preguntas que non foran obxecto de estudio no
curso anterior) e supervisadas por tódolos membros do seminario, incluíndo nelas unha
porcentaxe aproximada dun 50% de preguntas extraídas dos exames ou boletíns repartidos
durante o primeiro trimestre, segundo o procedemento exposto no acordo anterior.
Serán corrixidos colexiadamente polos membros do Departamento que impartan clase nos
1º de Bacharelato e se é o caso tamén polos profesores/as do curso actual
Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación continua:
A avaliación destes alumnos realizarase do seguinte xeito:
No período ordinario do curso, o seminario evaluará a estes alumnos/as (aproximadamente
dúas semanas despois da data das probas escritas). Haberá tamén unha avaliación global en
setembro.
Nas citadas avaliacións serán emitidas unhas cualificacións que serán o resultado dunha
valoración colexiada feita en base a nota do exame (90%), e outra nota (basada na
realización e entrega dos boletíns e o seguimento na materia (se é o caso) con contidos
progresivos do curso actual por parte do profesor/a que lle coresponda. (10%).
As referidas cualificacións publicaranse no taboeiro oficial do centro. Os alumnos con
cualificación maior ou igual a 5 no 1º final terán a materia superada (e esa será a nota que
se fará constar na Acta de Avaliación de Pendentes que corresponda), non tendo
obrigación de presentarse ás probas seguintes.Noutro caso, deberán presentarse o 2º final e,
se é o caso á proba extraordinaria de setembro
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O alumnado que neste ano académico curse MAT II, pode optar por non seguer este plan de
recuperación e superar a materia deste ano, entón tamén superaria a do nivel anterior (moi
arriscado, non é recomendable)
Todos estes acordos comunicáronselle ó alumnado pendete e a titora de pendentes con data 15outubro-2016.

30.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E

COLECTIVAS
Á hora de planificar as medidas de atención á diversidade e inclusión temos que recabar, en
primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe
coñecerse a relativa a:
Descrición do grupo despois da avaliación inicial
• O número de alumnos e alumnas.
• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ó desenvolvemento de contidos curriculares.
• As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase en cómo se poden abordar
(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da
eficacia de medidas, etc.).
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ós aspectos competenciais.
• Os desempeños competencias prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos
cooperativos.
• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar ao nivel xeral para obter un logro óptimo do
grupo.
Esta información obterase mediante a observación do grupo durante os primeiros días de clase.
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos estudantes:
Necesidades individuais
• Identificar ós alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de
estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con
necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que
requiran atención específica por estar en risco, pola historia familiar, etc.).
• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, xestión de tempos grupais
para favorecer a intervención individual).
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• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian a adoptar, así como sobre os
recursos que se van a empregar.
• Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles.
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos dos estudantes.
• Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co/a titor/a.
Esta outra información obterase mediante unha proba escrita para coñecer o grao de adquisición
dos estándares de aprendizaxe do curso anterior, e tamén da observación directa de cada alumno/a
na aula e dos traballos individuais realizados durante ese período.

31.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Segundo o Decreto86/2015debemos incluír dentro desta denominación aqueles alumnos e alumnas
que:
Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.•
Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).•
Teñan altas capacidades intelectuais.•
Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistemaeducativo.•
Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden.
Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da
non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios, as
actividades de aprendizaxe integradas facilitan a gradación da dificultade, para que cada alumno
sexa quen de visualizar o seu nivel de partida e ir aumentando pouco a pouco o grao de dificultade
na resolución das tarefas.
O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxecolaborativa e
cooperativa, pois as debilidades e fortalezas modifícanse en base ás aportacións dos restantes
compañeiros e compañeiras.
No Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Virxe do Mar aparecen concretadas todas as
medidas xerais de atención ao alumnado que presentaalgunha carencia neste sentido.
Este departamento segue as indicacións dadas nas sesión de avaliacións, nas reunións convocadas
(se é o caso) e as directrices dadas polo departamento de Orientación:
A situación na aula
A tutela ou o ser tutelado por outro alumno/a
A inclusión en pequenos grupos de traballo
………………
Tamén:
O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de
estímulo, é esencialmente acumulativo-reiterativo: Tanto nas explicacións como sobre todo nos
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo
xeral de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase,
dado que se lle dan numerosas oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos
correspondentes a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede meses atrás. Se fixera
falta, indicaráselles a aqueles alumnos que o necesiten, os cadernos que deben facer e entregar.
Os alumnos que teñan unha ACS dado o desfase curricular que presentan, recibiran apoio do
departamento de orientación
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32.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Como mínimo, o alumnado debe ir provisto á clase co seguinte material:







O libro de texto ou, e os apuntamentos do profesor a impresión dos apuntes que se envian por
correo electrónico e as fotocopias que se entregan ; como mínimo, da avaliación que se estea
impartindo.
Un caderno onde copiará os apuntamentos e realizará os exercicios que se propoñan.
Un bolígrafo azul ou negro.
Unha calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado.
As fichas de reforzo e ampliación, entregadas polo profesorado, sobre a materia a tratar

Durante este curso académico, os libros de texto establecidos son os seguintes:

CURSO
1º BCT
2º BCT
1º BHCS
2º BHCS

MATERIA

ISBN

Matemáticas I
Matemáticas II
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

EDITORIAL
Apuntamentos do profesor
Apuntamentos do profesor
Apuntamentos do profesor
Apuntamentos do profesor

LINGUA
Galego
Galego
Galego
Galego

Queda a criterio do profesorado, a posibilidade de non permitir a utilización da calculadora
nalgunha proba escrita, dependendo da materia que se trate. Nese caso, debe serlle advertido ao
alumnado
Dentro da autonomía que outorga a Programación de Aula, cada profesor decidirá o modo e
frecuencia de utilización doutros recursos nas clases de Matemáticas, como os que se especifican a
continuación, como referencia:
.
 Prensa escrita e/ou dixital. Este é outro material que se debe utilizar con relativa frecuencia nas
clases de matemáticas. Detectar erros e analizar conclusións tendenciosas nas sondaxes que
frecuentemente se publican, pode ser de grande utilidade para desenvolver o espírito
investigador e crítico do alumnado. Así mesmo, das distintas publicación poden extraerse
multitude de exemplos para poñer en práctica os coñecementos adquiridos nas clases de
matemáticas, comprobando así, o grao de cumprimento das competencias do alumnado. Aínda
que se pode usar ao longo de todo o curso, debe facerse de forma especial na parte relativa a
Funcións e Estatística para a interpretación de gráficas de funcións, gráficos estatísticas e
táboas de datos.
 Aula de Informática.
 Proxector de aula. o.
 Aula virtual
Libros de lectura. Na biblioteca hai un número de libros de interese matemático: novelas cortas
con contidos matemáticos, biografías de famosos matemáticos e matemáticas ao longo da Historia,
libros de problemas resoltos. a disposición do alumnado, cuxa consulta ou préstamo deben ser
promovidos polo profesorado do Departamento.
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33.- ANEXOS COMÚNS ÁS DÚAS ETAPAS:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAEXCOLARES
O Departamento procurará, na medida do posible, a colaboración e organización de actividades de
forma conxunta con outros departamentos do Centro.
Dentro da autonomía que a cada profesor lle outorga a Programación de Aula, propóñense as
seguintes actividades específicas vinculadas á área de Matemáticas (condicionadas ao compromiso
do propio alumnado e suxeitas á pertinente autorización por parte dos órganos de goberno
competentes):
Animar e axudar ao alumnado na elaboración de traballos para a revista do instituto (biografías
de matemáticos e matemáticas, análise estatístico de datos de interese para a comunidade
educativa, concursos, curiosidades matemáticas..)
 Implicar algún grupo de ESO na Olimpíada Matemática para 2º de ESO, organizada pola
Asociación AGAPEMA.
 Ídem no Rally Matemático sen Fronteiras (3º e 4º de ESO).
 Promover a participación do alumnado do Bacharelato de Ciencia e Tecnoloxía na Olimpíada
Matemática.
 Realizar algunha saída didáctica do centro (probablemente a Santiago no caso de que se realice
algunha convocatoria específica de carácter científico ou algún concurso de divulgación
matemática).
Outras actividades complementarias e extraescolares están relacionadas especificamente coa
integración das TICs e co fomento da lectura, polo que veñen recollidas nos correspondentes
Anexos , respectivamente.


INTEGRACIÓN DAS TICS
Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como
instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras e
xeradoras de información e de coñecemento.
O tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, eficaz,
responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así
como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e reflexiva na
valoración da información dispoñible, contrastándoa cando for necesario, e respectar as normas de
conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos
soportes.
As calculadoras e os ordenadores non só realizan as tarefas rutineiras como o cálculo, a
organización de datos, a elaboración de gráficas... dunha forma eficiente. Tamén facilitan a análise
de datos, proporcionan imaxes de conceptos matemáticos ou apoian a tarefa de investigación e
descubrimento en xeometría, estatística, álxebra... Desta forma o uso da tecnoloxía favorece a
dedicación de máis tempo a tarefas típicas da resolución de problemas como a reflexión, o
razoamento, a toma de decisións, a comunicación do proceso seguido e dos resultados obtidos...
Por todo iso, a tecnoloxía inflúe tanto nas matemáticas que se deben ensinar como no xeito en que
hai que ensinalas.
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Para lograr a integración no, ensino-aprendizaxe das matemáticas, das tecnoloxías da información
e da comunicación, propóñense as seguintes medidas (sempre dentro da autonomía que a cada
profesor lle outorga a Programación de Aula, condicionadas ao compromiso do propio alumnado
nalgún caso e suxeitas á pertinente autorización por parte dos órganos de goberno):










Realizar actividades complementarias na aula de informática por trimestre para:
- Finalizar certas unidades didácticas da materia facendo actividades cos recursos de
software Descartes, Derive e Geogebra (2º Ciclo da ESO e Bacharelato).
- Realizar e executar actividades en Jclic sobre conceptos básicos de informática,
numeración e cálculo (1º Ciclo da ESO).
- Tratar datos e información por medio de aplicacións informáticas (follas de cálculo, bases
de datos, representacións gráficas).
- Amosar a potencia de certas aplicacións informáticas de uso gratuíto: Open Office,
Stellarium, Google Earth, Google Maps...
Utilizar as calculadoras científicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico, ou
estatístico.
Elaborar e promover o uso de contidos relacionados coas Matemáticas “subidos” á sección do
Departamento na páxina web do Centro, que poidan resultar de interese para o alumnado
(apuntamentos, exercicios, programación didáctica, solucións de exames, curiosidades
matemáticas, breves notas biográficas de matemáticos ilustres..)
Potenciar o uso das TICs nos traballos e proxectos propostos ao alumnado co obxecto de que se
vexan na obriga de manexar un procesador de textos, realizar buscas en Internet, seleccionar e
contrastar información, visualiza imaxes e vídeos...
Promover a participación en concursos educativos que requiran a inscrición e a participación do
alumnado vía web.
Visualizar películas sobre algún documental divulgativo matemático (colección Universo
Matemático, colección Más Por Menos, colección Historia das Matemáticas...) ou cine
científico.

INTEGRACIÓN DO PLAN LECTOR
Dende este departamento, recoñecemos a lectura como ferramenta básica na aprendizaxe e na
formación integral do noso alumnado, así como principal vía de acceso ao coñecemento e á
cultura.
Creemos que o valor da lectura é insubstituíbel. Sen ela, non é posible comprender a información
contida nos textos e asimilala dun modo crítico.
A lectura estimula a imaxinación e favorece a abstracción, cualidades tan necesarias para as
matemáticas. Ademais, na actual sociedade da comunicación caracterizada pola sobreabundancia
de datos, a lectura comprensiva ten un papel clave para converter a información en coñecemento.
En concreto, os profesores deste departamento consideran que o principal obstáculo co que se
atopa a maioría do alumnado está na resolución de problemas, onde a comprensión lectora é a
base para poder desenvolver as estratexias necesarias para resolvelos.
Frecuentemente, teñen grandes dificultades para comprender os enunciados dos problemas e,
como consecuencia disto, non son quen de desenvolver as estratexias axeitadas para a súa
resolución.
En moitos casos isto provócalles frustración, dándose por vencidos diante dun problema sen ter
intentado apenas resolvelo, motivo polo cal unha porcentaxe alta da clase ve na resolución de
problemas unha dificultade engadida á materia.
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Tampouco se pode perder de vista que a introdución do Plan Lector na clase de matemáticas
ofrece a posibilidade de usar novas metodoloxías que poden resultar motivadoras e dean unha
visión distinta desta área.
Xa que logo, propóñense as seguintes medidas
Dedicar na aula un tempo de aproximadamente 30 minutos semanais, por termo medio, a
actividades de fomento da lectura, como:
- Dar lectura en voz alta de textos sobre feitos e persoas relacionadas coas matemáticas ao
longo do historia (efemérides, curiosidades, problemas famosos, biografías...). En 1º 2º eso
- Deterse na lectura e análise do enunciado dos problemas. (en todos os niveis)
- Analizar as expresión verbais utilizadas no procedemento que se seguiu na resolución de
problemas procurando o uso de termos adecuados.(en todaos os niveis)
- Valorar a precisión da linguaxe matemática, facendo un uso correcto da notación e
símbolos que lle son propios.(en todaos os niveis)
- Uso do diccionario (sempre). Situar os enunciados no seu contexto
- Explicar, coas propias palabras e con certa rigurosidade, en tódolos niveis, como
enunciarían eles propiedades, teoremas……
Visitar a biblioteca polo menos unha vez ao trimestre na ESO, co obxectivo de que o alumnado
considere a biblioteca como un ben común, adquirindo o hábito de uso da biblioteca como
recurso para a información e o lecer e collendo así o hábito da lectura.
Identificar e interpretar oralmente os elementos matemáticos presentes na información que nos
chega do redor (medios de comunicación, publicidade, …), analizando criticamente o papel que
desempeñan. (sobre todo en secundaria e 1º bacharelato)
Outorgar unha puntuación complementaria na cualificación de xuño , de acordó cos niveis en
que se faga , (que ainda así influe, despois da nota das probas, na consideración das notas de
cada avaliación) pola elaboración dun traballo sobre parte dun libro, ou sobre textos non moi
extensos que propoñen os libros de texto ou que nos dicten a nosa propia experiencia , sempre
relacionados coas matemáticas
Darlle publicidade aos libros relacionados coas matemáticas que dispoñemos na biblioteca do
noso Centro e publicar unha breve bibliografía recomendada por cada curso ou nivel.
Propoñer novas adquisicións de libros con contidos matemáticos adecuados ao noso alumnado,
tanto a cargo do orzamento xeral da biblioteca como do propio Departamento,












Fermat y su teorema

4

Autor Título Autor

3
Carlos Dorce
Malditas matemáticas: Alicia
en el pais de los números
Carlo Frabetti

E S O

Sinopse

José Muñoz Santonja

D A

Ernesto vai un día ao circo e descobre a maxia, pero unha maxia moi especial
baseada nas matemáticas e nas propiedades dos números. O mago Minler
(anagrama de Merlín) ensínalle a "adiviñar" números, desatar lazos
imposibles, trucos visuais e xogos de cartas. Así Ernesto verá as matemáticas
desde outro punto de vista.

Sinopse

Ernesto, el aprendiz de
matemago

C I C L O

Ao señor Pierre de Fermat chifrábanlle os segredos e os números. Pero,
sobre todo, gustáballe cociñar con eles fascinantes enigmas que servía por
carta aos seus amigos. Sorría imaxinando as mocas que poñerían mentres se
rompían a cabeza tratando de pescar a solución. Ao morrer despediuse con
un problema tan misterioso... ¡que os homes máis listos do planeta
estivéronse tirando dos pelos durante 300 anos!

Sinopse

Título

2

Autor Título

1 º

Alicia detesta as matemáticas e pensa que no serven para nada..., ata que un
día un estraño personaxe a leva a coñecer o país dos números, alí descubrirá
que las matemáticas no só son útiles senón tamén divertidas.
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El señor del cero

María Isabel Molina

Los crímenes de Oxford
Guillermo Martínez
El gran juego

Autor

4
Carlo Frabetti

E S O

Sinopse
Anna Cerasoli

D A

A Robert non lle gustan as Matemáticas, como sucede a moitas persoas,
porque non as acaba de entender. Pero unha noite el soña cun trasno que
pretende inicialo na ciencia dos números. Naturalmente, Robert pensa que é
outro dos seus frecuentes pesadelos, pero en realidade é o comezo dun
percorrido novo e apaixonante a través do mundo das Matemáticas. Robert
soña sistemas numéricos cada vez máis incribles. De pronto, os números
cobran vida por si mesmos, unha vida misteriosa que nin sequera o demo
pode explicar de todo.

Sinopse

3

Título Autor Título Autor Título

2

Los diez magníficos: Un
niño en el mundo de las
matemáticas

C I C L O

Filippo, máis coñecido como Fío, é un neno con moita sorte: ten un avó
profesor de matemáticas xubilado a quen lle encantou o seu traballo e sente
un pouco de nostalxia polos seus antigos alumnos. E entón o seu vivaz neto
convértese no seu discípulo preferido, e o seu avó responde de xeito sinxelo
ás primeiras dificultades matemáticas do neno.

Sinopse

Hans Magnus Enzensberger

1

Noia – A Coruña

Unha anciá foi asasinada en Oxford, todas as pistas sobre o crime están
baseadas nos números primos as ternas pitagóricas... Un novo bolseiro e un
eminente profesor investigan o crime.

Sinopse

Título
Autor

2 º
El diablo de los números

IES Virxe do Mar

José é un mozo mozárabe que ten que fuxir de Córdoba, pola envexa que
esperta a súa facilidade para o cálculo. Refuxiado no mosteiro de Ripoll,
explicará alí as vantaxes da numeración arábica, ao tempo que é testemuña
das loitas dos condes e bispos cataláns para independizarse dos francos. Alí
coñece a Emma e intenta axudala cando está en perigo. Pero a ciencia de
José resulta sospeitosa a algúns fanáticos que intentarán detelo.

Sinopse

Título

5

Autor

Seminario de Matemáticas

Leo, un mozo que, case por erro, entra a formar parte dun xogo on line que se
converte para el nun reto de problemas de enxeño e investigación científica.
Para resolver os diferentes enigmas que se lle van formulando conta coa
axuda da súa profesora de matemáticas e dous dos seus extravagantes
amigos. Unha obra magnífica como reto intelectual ou para utilizar na escola
como lectura complementaria das áreas científicas

Autor

Edwin Abbott Abbott

Título

El teorema del loro

Auto
r

Denis Guedj

2

3

Sinopse

Título

Planilandia
Sinopse

Mark Haddon

1

Aos seus quince anos, Christhoper Boone, coñece as capitais de todos os
países do mundo, pode explicar a teoría da relatividade e recitar os números
primos ata o 7.507 pero cústalle relacionarse con outros seres humanos.
Gústanlle as listas, os esquemas e a verdade, pero odia o amarelo, o marrón
e o contacto físico. Se ben nunca foi só máis alá da tenda da esquina, a noite
que o can da veciña aparece atravesado por unha forca, Christopher decide
iniciar a busca do culpable.
Planilandia é un clásico da ciencia-ficción e un libro precursor en moitos
sentidos. O país de Planilandia espera un novo milenio. Os seus habitantes
son figuras xeométricas planas que pensan, falan e teñen todas as emocións
humanas. Unha delas, un Cadrado, recibe o Evanxeo das Tres Dimensións
que se revela aos planos habitantes de Planilandia unha vez cada cen mil
anos. Ao non poder ocultar a revelación das tres dimensións, será condenado
por herexe. Pódese dicir que é unha novela de ciencia-ficción con grande
enxeño matemático e á vez unha aguda crítica social.

Sinopse

Título

El curioso incidente del perro
a medianoche

Autor

B A C H A R E L A T O

Un neno de doce anos rescata do seu cativerio un loro paroleiro e instálao na
súa casa. A súa atípica familia recibe como legado dun amigo os mellores
libros de matemáticas de todos os tempos. Sospeitosas circunstancias e dúas
cartas escritas por ese amigo provocan unha laboriosa investigación. E a
través das súas deducións repasaremos a vida e teorías dos grandes
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Sinopse

El tío Petros y la conjetura de
Goldbach

Narrado dende a perspectiva dun matemático resolto pero sen o xenio do seu
tío Petros (que se relaciona con talentos do talle de Hardy, Ramanujan,
Turing e Gödel), o relato constitúe un percorrido por algúns das paisaxes máis
célebres da matemática do século XX e as suores e paixóns que os
propiciaron. O tío Petros é un cru testemuño sobre a condición da razón
humana, o xenio e os camiños da creación matemática.

Sinopse

6

Autor Título Autor

4

Título

matemáticos e acharemos as claves para resolver un asasinato.

Cunha linguaxe sinxela e cotiá, o autor (editor científico do programa Good
morning, América) revélanos o mundo secreto das matemáticas a través das
sorprendentes historias das persoas que chegaron a descubrimentos claves
para que a humanidade chegar á la electricidade, a voar en avión ou a
construír a bomba atómica.

Apóstolos Doxiadis
Cinco ecuaciones que
cambiaron el mundo
Michael Guillén

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE
Entendemos a avaliación como un proceso integral, no que se contemplan diversas vertentes. Por
iso, á parte da análise do proceso de aprendizaxe do alumnado (xa tratada noutros epígrafes),
tamén se debe realizar unha análise global do proceso de ensinanza e da práctica docente, en
estreita relación, coa propia programación didáctica.
Esta análise debe contemplarse desde unha perspectiva de continuidade na interacción diaria dos
membros do Departamento e, en especial, nas distintas reunións de Departamento, nas que
mensualmente se fixará un punto na orde do día para realizar o seguimento da programación; Isto é:
grao de desenvolvemento en cada grupo, adecuación dos contidos e metodoloxía empregada á
realidade da aula, modificacións pertinentes...
Nos últimos días de clase invitarase ao alumnado a cubrir unha enquisa que mida a valoración do
desempeño docente do profesorado do Departamento. Os resultados desta enquisa serán analizados n a
derradeira reunión de departamento do curso académico (finais de xuño), onde figurará un punto
para realizar a avaliación xeral do proceso de ensinanza e da práctica docente. As conclusións
máis relevantes desta avaliación serán recollidas na Memoria Final do Departamento.

A modo de proposta, algúns dos aspectos aos que debe atender esta avaliación son os seguintes:


Avaliación dos distintos apartados desta programación, o seu grao de cumprimento e propostas
de mellora para o vindeiro curso. Como ferramenta de avaliación poderíase utilizar un cadro
similar a este:
ASPECTOS A
AVALIAR

A DESTACAR…

A MELLORAR…

PROPOSTAS DE
MELLORA

Temporalización das
unidades didácticas
Logro dos obxectivos
formulados
Desenvolvemento dos
contidos
Aplicación das
ferramentas utilizadas
Manexo de descritores e
desempeños
competenciais
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Estratexias
metodolóxicas utilizadas
Recursos didácticos
utilizados
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade



Análise dos resultados académicos obtidos.
Funcionamento do Departamento (coordinación, ambiente de traballo, ...).
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EN NOIA, ELABORADA A PROGRAMACIÓN POR TODO O PROFESORADO DO
SEMINARIO, acordamos introducir con data 22 de outubro, unha vez coñecidos os grupos ,a
seguinte matización. Na secuenciación de contidos, vemos improbable o “repaso profundo” das
unidades en datas anteriores aos exames, dedicando como sempre eses días a esquematizar os
contidos e resolución de dúbidas que poideran quedar no seu momento.
En MAT II , e MAT. APLI. II comezamos polo bloque de Análise
ISABEL LÓPEZ GÓMEZ

_____________________________

Mª JESÚS SOBRADO LÓPEZ

____________________________

JOSÉ ANTONIO MAYO CAAMAÑO

____________________________

J. FERNANDO. VIGO OTERO

____________________________

ROSARIO SORRIBAS CHAVES

__________________________________

NOIA,30, outubro, 2 016

370

