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1. Introdución
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).
En última instancia está deseñada conforme ás instrucións recollidas no artigo 27º da Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015,
do 25 de xuño.

O marco normativo básico no que se encadra entón o presente documento é o seguinte:
•

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), que modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio (LOE).

•

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015.

•

Orde EDC/65/2015 , de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da Educación Primaria, a Educación
Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato (BOE do 29 de xaneiro)

•

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 29 de
xuño)

•

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG do 21 de xullo)

•

Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG do 4 de agosto)

•

Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2016/17
para a implantación do currículo establecido no Decreto 86/2015 (DOG do 1 de agosto)

•

Orde EDC/462/2016, do 31 de marzo, pola que se regula o procedemento de incorporación do alumnado a un curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou do Bacharelato
do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, con materias non superadas do currículo anterior a súa
implantación (BOE 5 abril de 2016)

•

Real Decreto 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato.(BOE 30 de xullo).
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2. Contextualización
Tal como se di na Programación Xeral do IES " Virxe do Mar" de Noia. O noso centro atópase na vila de Noia, que conta con algo máis de 14000 habitantes, e é o referente
socioeconómico, cultural e comercial da comarca. Este último sector, é o maior xerador económico seguido da pesca (marisqueo), que é dentro do sector primario o de maior peso
especifico, moi por diante da actividade agrícola que é tan só testemuñal.
O instituto está situado en fronte da Alameda, na entrada da zona monumental e consta de dous edificios. O edificio nobre, de 1889, onde se sitúan os despachos de
dirección, a secretaria, laboratorios, aulas de tecnoloxía, música, debuxo, algún departamento ( usado ás veces como aula) e o Ciclo Medio de Dj Imaxe e Son ( realizáronse obras
en dúas aulas para acoller as materias específicas deste alumnado) e un edificio anexo, onde está situado o ximnasio, a gran maioría das aulas, desdobres, biblioteca, aulas de
informática, portería...
Contamos coa Biblioteca ‘María Mariño’ (incorporada desde hai anos ao PLAMBE) que xa se viña facendo en anos anteriores, cos Clubs de Lectura para persoas adultas e
tamén o xuvenil así como dos Cafés de Linguas (inglés e francés).
O centro, ademais conta con dous COROS, un coro infantil con alumnos fundamentalmente de 1º e 2º da ESO e un coro de adultos formado por profesorado e persoas
vinculadas ao centro como pais de alumnos ou alumnos mesmos. A vila de Noia, e o propio centro, conta con estes COROS para acompañar moitos eventos culturais o cal é un o
exemplo da integración entre vila e centro escolar.
A maioría do noso alumnado é do concello de Noia, e só en pequena porcentaxe temos alumnado dos concellos limítrofes de Outes e Lousame. No noso centro ademais de
E.S.O. e Bacharelato, CUALE, impártese un ciclo de Vídeo Disc Jockey e Son e as ensinanzas da Escola Oficial de Idiomas de francés e inglés como centro asociado da E.O.I.de
Santiago.
Temos como Centro adscrito: CEIP Felipe de castro. Chéganos, como dixemos, en moita menor medida. alumnado dos colexios concertados Jaime Balmes e María Asumpta
(Noia) e dos concellos limítrofes.
Polo que se refire á nosa materia temos que impartir clase na E.S.O. a: 3 grupos de 1º E.S.O., 3 grupos de 2º E.S.O., 3 grupos de 3º E.S.O (2 grupos de matemáticas
orientadas ás ensinanzas académicas e 1 de matemáticas orientadas ás matemáticas aplicadas), e 3 grupos de 4º E.S.O (2 grupos de matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas e 1 de matemáticas orientadas ás matemáticas aplicadas).
Temos que impartir clase no Bacharelato a: 4 grupos de 1º de bacharelato (2 grupos de Matemáticas I e 2 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Socias I), e 3 grupos de 2º
de bacharelato (2 grupos de Matemáticas II e 1 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Socias II).
No P.E. do noso centro, atopamos o estudo pormenorizado da situación socioeconómica, sociocultural e sociolingüística do entorno no que traballamos.
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3. O Departamento de Matemáticas
Ao igual que os demais departamentos docentes dos institutos de educación secundaria de Galicia, a súa organización e o seu funcionamento están regulados pola seguinte
normativa:
•

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e
funcionamento

•

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do citado Decreto 324/1996.

•

Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifica parcialmente a Orde do 1 de agosto de 1997.

No curso 2018-19, o Departamento estará formado polos cinco profesores/as que se indican no cadro seguinte.

Situación
PROFESOR OU PROFESORA

CORPO

José Antonio Mayo Caamaño

PES

José Ignacio Liñayo Antelo
Macías López Igrexas
Fernando J. Vigo Otero

Administrativa
no centro
Destino definitivo
Xefe de Departamento

PES

Destino provisional

PES

Destino provisional

Mestre do primeiro ciclo da ESO

Destino definitivo

PES

Dpto orixe: Física e

Raquel Creo Mayo

Destino provisional
Química
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As materias obxecto desta programación e o profesorado que as imparte son as que se indican no cadro seguinte:

GRUPO

A
B
C
A/B

1º

ESO

Matemáticas

2º

ESO

Matemáticas

3 º
E S O
Matemáticas
orientadas
ás ensinanzas
académicas

3 º
E S O
Matemáticas
orientadas
ás ensinanzas
aplicadas

4 º
E S O
Matemáticas
orientadas
ás ensinanzas
académicas

4 º
E S O
Matemáticas
orientadas
ás ensinanzas
aplicadas

1º Bacharelato
Matemáticas I

1º Bacharelato
Matemáticas
aplicadas I

2º Bacharelato
Matemáticas II

Raquel

José Antonio

Macías López

José Ignacio

Macías López

Macías López

Creo

Mayo

Igrexas

Liñayo Antelo

Igrexas

Igrexas

Fernando

Fernando

José Ignacio

José Ignacio

Macías López

José Ignacio

José Antonio

Vigo

Vigo

Liñayo Antelo

Liñayo Antelo

Igrexas

Liñayo Antelo

Mayo

Fernando

Fernando

Vigo

Vigo
José Antonio

Macías López

Mayo

Igrexas
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4. Currículo: definición e elementos que o forman
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29
de xuño 2015) establece no apartado 2 do artigo 2º que o currículo dunha materia “está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de avaliación, os
estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, e pola metodoloxía didáctica”. A mesma norma, no seu artigo 3º, define cada un dos elementos que conforman os currículos:
•

Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe
intencionalmente planificadas para tal fin.

•

Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

•

Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición
de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das ensinanzas, das etapas educativas ou
dos programas en que participe o alumnado.

•

Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en
coñecemento coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.

•

Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado
debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben
contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

•

Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e re-flexivo, coa finalidade
de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.
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5. Contribución ás competencias clave desde a materia de matemáticas
Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu dinamismo
e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de coñecemento, en particular, dende as matemáticas.

Tal e como establece o decreto anteriormente citado, as competencias clave son as seguintes:
•

Comunicación lingüística (CCL).

•

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

•

Competencia dixital (CD).

•

Aprender a aprender (CAA).

•

Competencias sociais e cívicas (CSC).

•

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

•

Conciencia e expresións culturais (CCEC).

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.
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.
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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 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.
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6. A programación na educación secundaria obrigatoria
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, di no seu
artigo 9º que a finalidade da educación secundaria obrigatoria é: “lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos
humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para
a súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e cidadás.”

Obxectivos xerais

a)

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b)

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c)

Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia
contra a muller.
d)

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e)

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f)

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en

diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g)

Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender,

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h)

Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na

lectura e no estudo da literatura.
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i)

Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l)

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres

e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m)

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coida-do e saúde corporais, e incorporar

a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n)
ñ)

Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e re-presentación.
Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar

a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o)

Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal

e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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7. O Currículo da materia Matemáticas 1º ESO
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre

PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas 1º ESO
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
1. Números naturais. Divisibilidade.
2. Números enteiros.
3. Potencias e raíz cadrada.
4. Fraccións.
5. Números decimais
6. Magnitudes proporcionais. Porcentaxes
7. Introdución á álxebra. Ecuacións
8. Funcións e gráficas
9.Estatística e probabilidade
10. Elementos xeométricos
11. Figuras xeométricas
12. Lonxitudes e áreas
13. Corpos xeométricos. Volumes
TOTAL

Libro de texto:
Título: MATEMÁTICAS 1 ESO – Savia (Edición en castelán)
Autores: Miguel Nieto e outros - Editorial: SM - ISBN: 978–84–675–7594-1

12

Temporalización
15 sesións
10 sesións
10 sesións
10 sesións
10 sesións
10 sesións
20 sesións
15 sesións
10 sesións
15 sesións
15 sesións
15 sesións
10 sesións
165 SESIÓNS
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Concreción dos elementos curriculares

Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas 1º ESO:

•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia e ó longo do curso.

•

E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación na ESO
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

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

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

▪ Expresa e xustifica verbalmente a resolución ▪ Todas
dun problema.

OBS, PO

▪ e
▪ f
▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estrate- ▪ MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado ▪ CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, nuxias de resolución de problemas, realizando os
dos problemas (datos, relacións entre os datos,
mérica, alxébrica, etc.), reformulación do procálculos necesarios e comprobando as solue contexto do problema).
blema, resolución de subproblemas, reconto excións obtidas.
haustivo, comezo por casos particulares sinxe▪ MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado ▪ CMCCT
los, procura de regularidades e leis, etc.
e relaciónaa co número de solucións do pro▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión
blema.
das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpreta▪ MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora con- ▪ CMCCT
ción das solucións no contexto da situación, proxecturas sobre os resultados dos problemas
cura doutras formas de resolución, etc.
para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.

▪ Formula problemas numéricos.
▪ Todas
▪ Traduce enunciados moi sinxelos a linguaxe
alxébrica.

CAD, TI,
TG, PE

▪ Formula problemas.

▪ Todas

CAD, TI,
TG, PE

▪ Estima as solucións dunha raíz cadrada e o ▪ Todas
valor decimal dunha fracción.

OBS, PO

▪ MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e pro- ▪ CMCCT
cesos de razoamento na resolución de proble- ▪ CAA
mas, reflexionando sobre o proceso de resolución.

▪ Resolve problemas de números ou diminu- ▪ Todas
cións porcentuais e de proporcionalidade mediante a codificación do enunciado nunha
ecuación.

CAD, TI,
TG, PE

b
e
f
g
h

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

▪ Identifica leis matemáticas en contextos diver- ▪ Todas
sos.

CAD, TI,
TG, PE

▪ Utiliza as leis matemáticas achadas para re- ▪ Todas
solver problemas e exercicios.

CAD, TI,
TG, PE

▪ b
▪ e
▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión ▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando ▪ MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resol- ▪ CMCCT
das operacións utilizadas, asignación de unidapequenas variacións nos datos, outras pregunvelos, revisando o proceso de resolución e os
des aos resultados, comprobación e interpretatas, outros contextos, etc.
pasos e as ideas as importantes, analizando a
ción das solucións no contexto da situación, procoherencia da solución ou procurando outras
cura doutras formas de resolución, etc.
formas de resolución.

▪ Resolve problemas moi sinxelos mediante: ▪ Todas
codificación do enunciado nunha ecuación, resolución da ecuación e interpretación da solución.

OBS, CAD

▪
▪
▪
▪
▪
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir ▪ CMCCT
dun resolto, variando os datos, propondo novas ▪ CAA
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

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ Todas

OBS, CAD

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións ▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro- ▪ MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso se- ▪ CCL
matemáticas escolares, en contextos numériceso, resultados e conclusións obtidas nos proguido, ademais das conclusións obtidas, utili- ▪ CMCCT
cos, xeométricos, funcionais, estatísticos e procesos de investigación.
zando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xebabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaométrica e estatístico-probabilística).
boración e presentación dos informes correspondentes.

▪ Expón e argumenta os exercicios e problemas ▪ Todas
feitos, con diferentes linguaxes.

OBS, CAD,
TI, TG

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

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Identifica situacións formulando problemas.

▪ Todas

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ Identifica situacións formulando problemas.

▪ Todas

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos ▪ CMCCT
matemáticos sinxelos que permitan a resolución
dun problema ou duns problemas dentro do
campo das matemáticas.

▪ Identifica situacións formulando problemas.

▪ Todas

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do ▪ CMCCT
problema no contexto da realidade.

▪ Realiza a conversión entre números decimais ▪ Todas
e fraccionarios e simplifica fraccións en problemas varios segundo sexa a natureza da solución.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en ▪ CMCCT
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.

▪ Identifica situacións formulando problemas.

OBS, CAD
TI, TG, PE

▪ Resolve e analiza problemas.

▪ Todas

b
e
f
g

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

▪ Identifica o proceso de resolución dos proble- ▪ Todas
mas valorando outras opinións.

OBS,TI, TG,
PE

▪ a
▪ b
▪ c

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes perso- ▪ MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para ▪ CMCCT
e modelización, en contextos da realidade e en
ais inherentes ao quefacer matemático.
o traballo en matemáticas (esforzo, perseve- ▪ CSIEE
contextos matemáticos, de xeito individual e en
ranza, flexibilidade e aceptación da crítica razo▪ CSC
equipo.
ada).

▪ Realiza exercicios e problemas, e participa na ▪ Todas
aula.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪
▪
▪
▪

15

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e ▪ CMCCT
problemas coa precisión, o esmero e o interese
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da
situación.

▪ Realiza exercicios e problemas, e participa na ▪ Todas
aula.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exerci- ▪ CMCCT
cios, e adopta a actitude axeitada para cada
caso.

▪ Resolve problemas e exercicios, distinguín- ▪ Todas
doos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade ▪ CMCCT
e indagación, xunto con hábitos de formular e ▪ CAA
formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na ▪ CCEC
resolución de problemas.

▪ Realiza exercicios e problemas, e participa na ▪ Todas
aula.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de ▪ CMCCT
cooperación e traballo en equipo.
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ Realiza exercicios e problemas, e participa na ▪ Todas
aula, respectando os argumentos alleos.

OBS, CAD
TI, TG, PE

▪ b
▪ g

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

▪ Formula problemas.

▪ Todas

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, ▪ MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas re- ▪ CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as die aprender diso para situacións similares futusoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a ▪ CAA
ficultades propias do traballo científico.
ras.
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares.

▪ Analiza os erros e corríxeos.

▪ Todas

OBS,TI, TG

▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no pro- ▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas ▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxiceso de aprendizaxe para:
axeitadas, de forma autónoma, realizando cálcas axeitadas e utilízaas para a realización de
culos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos,
– Recollida ordenada e organización de dacendo
representacións
gráficas,
recreando
sicando a dificultade destes impida ou non acontos.
tuacións matemáticas mediante simulacións ou
selle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
analizando con sentido crítico situacións divergráficas de datos numéricos, funcionais ou
sas que axuden á comprensión de conceptos
▪ MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para faestatísticos.
matemáticos ou á resolución de problemas.
cer representacións gráficas de funcións con ex– Facilitación da comprensión de conceptos e
presións alxébricas complexas e extraer inforpropiedades xeométricas ou funcionais e a
mación cualitativa e cuantitativa sobre elas.
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
▪ MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas
– Deseño de simulacións e elaboración de
para explicar o proceso seguido na solución de
predicións sobre situacións matemáticas diproblemas, mediante a utilización de medios
versas.
tecnolóxicos.

▪ CMCCT
▪ CD

▪ Utiliza a calculadora e ou ordenador no momento axeitado.

▪ Todas

OBS, CAD,
TI, TG

▪ CMCCT

▪ Utiliza a calculadora e ou ordenador no momento axeitado.

▪ 8

OBS,TI, TG,
PE

▪ CMCCT

▪ Fai representacións gráficas no ordenador.

▪ 8

OBS,TI, TG
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

Contidos
– 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.

▪
▪
▪
▪
▪

a
b
e
f
g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

▪ MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeomé- ▪ CMCCT
tricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

▪ Debuxa figuras planas en Xeoxebra.

▪ MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tra- ▪ CMCCT
tar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

▪ Utiliza follas de cálculo para tratar datos e grá- ▪ 9
ficas estatísticas e analizalas.

OBS,TI, TG

▪ CD
▪ CCL

▪ Elabora documentos dixitais con Xeoxebra ou ▪ Todas
follas de cálculo.

OBS,TI, TG

▪ CCL

▪ Utiliza os recursos creados para a exposición ▪ Todas
oral.

OBS,TI, TG

▪ CD
▪ CAA

▪ Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos.

▪ Todas

OBS,TI, TG

▪ CD
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas para com- ▪ Todas
partir ideas e tarefas.

OBS, TI, TG

▪ Elabora e interpreta mensaxes con informa- ▪ 1, 2, 3, 4, 5
cións cuantificadas mediante distintos tipos de
números.
▪ Realiza medicións directas de lonxitudes, pesos e capacidades, utilizando unidades arbitrarias (listóns, vasos, etc.) ou convencionais.
▪ Aplica as fraccións para interpretar, expresar
e resolver situacións da vida cotiá.
▪ Compara e ordena números enteiros e representa enteiros na recta numérica para resolver
distintas situacións.

OBS, CAD,
TI, TG, PE,

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no pro- ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e ▪ MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais proceso de aprendizaxe para:
da comunicación de maneira habitual no propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de
ceso de aprendizaxe, procurando, analizando e
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.)
– Recollida ordenada e organización de daseleccionando información salientable en intercomo resultado do proceso de procura, análise
tos.
net ou noutras fontes, elaborando documentos
e selección de información relevante, e compár– Elaboración e creación de representacións
propios, facendo exposicións e argumentacións
teos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados
estatísticos.
para facilitar a interacción.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
▪ MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
realización de cálculos de tipo numérico, al- ▪
apoiar a exposición oral dos contidos traballados
xébrico ou estatístico.
na aula.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas di▪ MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecversas.
nolóxicos para estruturar e mellorar o seu pro– Elaboración de informes e documentos soceso de aprendizaxe, recollendo a información
bre os procesos levados a cabo e os resuldas actividades, analizando puntos fortes e détados e as conclusións obtidos.
biles do seu proceso educativo e establecendo
– Consulta, comunicación e compartición, en
pautas de mellora.
ámbitos apropiados, da información e das
ideas matemáticas.
▪ MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas
para compartir ideas e tarefas.

▪ 10, 11, 12,
13

Procedementos e
instrumentos de
avaliación
OBS,TI, TG

Bloque 2. Números e álxebra
▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h

▪ B2.1. Números negativos: significado e utiliza- ▪ B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, frac- ▪ MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (natu- ▪ CMCCT
ción en contextos reais.
cionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as
rais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilísúas operacións e as súas propiedades, para rezaos para representar, ordenar e interpretar
▪ B2.2. Números enteiros: representación, ordecoller, transformar e intercambiar información e
axeitadamente a información cuantitativa.
nación na recta numérica e operacións. Operaresolver problemas relacionados coa vida diaria.
cións con calculadora.
▪ B2.3. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións
equivalentes. Comparación de fraccións. Representación, ordenación e operacións.
▪ B2.4. Números decimais: representación, ordenación e operacións.
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

Contidos
▪ B2.5. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e operacións.
▪ B2.6. Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: operacións.
▪ 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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numé- ▪ CMCCT
ricas de distintos tipos de números mediante as
operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

▪ Realiza operacións combinadas con frac- ▪ 1, 2, 3, 4, 5
cións, decimais, enteiros e potencias aplicando a xerarquía e as usa para calcular as
magnitudes: lonxitude, peso e capacidade e
para facer as equivalencias entre as distintas
unidades de superficie.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de ▪ CMCCT
números e as súas operacións, para resolver
problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

▪ Resolve problemas cotiáns nos que aparezan ▪ 1, 2, 3, 4, 5
operacións con números decimais.
▪ Elabora e interpreta mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para cuantificar ou
codificar a información.
▪ Elabora e interpreta mensaxes con informacións cuantificadas mediante números decimais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ CMCCT

▪ Comprende o significado dos conceptos de ▪ 1
múltiplo e divisor e aplícaos.
▪ Recoñece a diferenza entre número primo e
composto. Manexa os conceptos de mínimo
común múltiplo e máximo común divisor e
aplícaos á resolución de problemas sinxelos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ CMCCT

▪ Identifica os múltiplos de 2, 3 e 5, 9 e 11 para ▪ 1
descompoñer en factores primos e resolver
problemas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ CMCCT

▪ Manexa os conceptos de mínimo común múl- ▪ 1
tiplo e máximo común divisor e aplícaos á resolución de problemas sinxelos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ CMCCT

▪ Realiza cálculos con potencias de expoñente ▪ 3
natural e aplica as propiedades
▪ Mide áreas por conta directa de unidades cadradas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Calcula e interpreta adecuadamente o oposto ▪ 2
e o valor absoluto dun número enteiro e o
aplica a situacións reais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B2.10. Divisibilidade dos números naturais: cri- ▪ B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos ▪ MAB2.2.1. Recoñece novos significados e proterios de divisibilidade.
significados dos números en contextos de paripiedades dos números en contextos de resoludade, divisibilidade e operacións elementais,
ción de problemas sobre paridade, divisibilidade
▪ B2.11. Números primos e compostos. Descommellorando así a comprensión do concepto e
e operacións elementais.
posición dun número en factores. Descomposidos tipos de números.
ción 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.
▪ MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade
por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores
▪ B2.13. Potencias de números enteiros e fraccioprimos números naturais, e emprégaos en exernarios con expoñente natural: operacións.
cicios, actividades e problemas contextualiza▪ B2.14. Potencias de base 10. Utilización da nodos.
tación científica para representar números grandes.
▪ MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común
▪ B2.8. Xerarquía das operacións.
divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou
▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
máis números naturais mediante o algoritmo
para o cálculo mental, para o cálculo aproxiaxeitado, e aplícao problemas contextualizados.
mado e para o cálculo con calculadora ou outros
medios tecnolóxicos.
▪ MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen
potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.

18

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e ▪ CMCCT
truncamento de números decimais, coñecendo
o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos.

▪ Aproxima un número decimal a unha determi- ▪ 5
nada orde de unidades.
▪ Aproxima ás unidades, mediante cálculo da
raíz cadrada dun número.
▪ Aproxima números distinguindo redondeo e
truncamento.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Pasa fraccións a forma decimal, xera frac- ▪ 5
cións equivalentes a unha dada e simplifica
fraccións sinxelas.
▪ Aplica todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Aproxima un número decimal a unha determi- ▪ 5
nada orde de unidades.
▪ Coñece as características do sistema de numeración de base 10, le e escribe números.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ e
▪ f

▪ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a compe- ▪ MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas en- ▪ CMCCT
▪ B2.8. Xerarquía das operacións.
tencia no uso de operacións combinadas como
tre números enteiros, decimais e fraccionarios,
▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
síntese da secuencia de operacións aritméticas,
con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritpara o cálculo mental, para o cálculo aproxiaplicando
correctamente
a
xerarquía
das
operamos de lapis e papel, calculadora ou medios tecmado e para o cálculo con calculadora ou outros
cións ou estratexias de cálculo mental.
nolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e
medios tecnolóxicos.
respectando a xerarquía das operacións.

▪ Realiza operacións combinadas entre núme- ▪ 1, 2, 3, 4, 5
ros enteiros, decimais e fraccionarios, respectando a xerarquía.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ e
▪ f

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias ▪ B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (men- ▪ MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo ▪ CMCCT
para o cálculo mental, para o cálculo aproxital, escrita ou con calculadora), usando diferenmental para realizar cálculos exactos ou aproximado e para o cálculo con calculadora ou outros
tes estratexias que permitan simplificar as opemados, valorando a precisión esixida na operamedios tecnolóxicos.
racións con números enteiros, fraccións, deción ou no problema.
cimais e porcentaxes, e estimando a coherencia
e a precisión dos resultados obtidos.

▪ Fai cálculo mental e escrito con catro opera- ▪ 1, 2, 3, 4, 5
cións.
▪ Calcula mentalmente, ou por escrito, as potencias de números sinxelos: cadrados,
cubos, potencias de base 10.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números natu- ▪ CMCCT
rais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou
con calculadora), coherente e precisa.

▪ Realiza cálculos con números naturais, entei- ▪ 1, 2, 3, 4, 5
ros, fraccionarios e decimais, decidindo a
forma máis axeitada, incluída a raíz cadrada.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Recoñece as relacións de proporcionalidade, ▪ 6
diferenciando as de proporcionalidade directa
das de proporcionalidade inversa.
▪ Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directamente proporcionais.
▪ Resolve problemas de proporcionalidade, con
números sinxelos, aplicando o método de redución á unidade.
▪ Calcula porcentaxes directas e mentalmente
porcentaxes como 50%, 25%, 75%…

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪
▪
▪
▪

e
f
g
h

▪ B2.15. Cálculos con porcentaxes (mental, ma- ▪ B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de ▪ MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de ▪ CMCCT
nual e con calculadora). Aumentos e diminutáboas, obtención e uso da constante de proporproporcionalidade numérica (como o factor de
cións porcentuais.
cionalidade, redución á unidade, etc.) para obter
conversión ou cálculo de porcentaxes) e empréelementos
descoñecidos
nun
problema
a
partir
gaas para resolver problemas en situacións co▪ B2.16. Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria.
doutros
coñecidos
en
situacións
da
vida
real
nas
tiás.
Factores de conversión. Magnitudes directaque existan variacións porcentuais e magnitumente proporcionais. Constante de proporcionades directamente proporcionais.
lidade.
▪ B2.17. Resolución de problemas nos que interveña a proporcionalidade directa ou variacións
porcentuais. Repartición directamente proporcional.
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▪ Resolve problemas de números ou diminucións porcentuais, calculando, primeiro, a porcentaxe que se vai a incrementar e despois, o
resultado obtido á cantidade inicial.
▪
▪
▪
▪

e
f
g
h

▪ f
▪ h

▪ B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, ▪ MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados ▪ CMCCT
▪ B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica.
identificando os patróns e as leis xerais que os
que dependen de cantidades variables ou des▪ B2.19. Tradución de expresións da linguaxe corexen, utilizando a linguaxe alxébrica para excoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidatiá, que representen situacións reais, á alxépresalos, comunicalos e realizar predicións sodes, mediante expresións alxébricas, e opera
brica, e viceversa.
bre o seu comportamento ao modificar as variacon elas.
▪ B2.20. Significados e propiedades dos números
bles, e operar con expresións alxébricas.
en contextos diferentes ao do cálculo: números
▪ MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a ▪ CMCCT
triangulares, cadrados, pentagonais, etc.
partir do estudo de procesos numéricos reco▪ B2.21. A linguaxe alxébrica para xeneralizar prorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a
piedades e simbolizar relacións. Obtención de
linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predifórmulas e termos xerais baseada na observacións.
ción de pautas e regularidades. Valor numérico
dunha expresión alxébrica.

▪ Traduce enunciados moi sinxelos a linguaxe ▪ 7
alxébrica. Suma e resta expresións alxébricas
básicas (monomios). Obtén o produto e o cociente de monomios.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Traduce enunciados moi sinxelos a linguaxe ▪ 7
alxébrica.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B2.22. Ecuacións de primeiro grao cunha incóg- ▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simboli- ▪ MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se ▪ CMCCT
nita (métodos alxébrico e gráfico). Resolución.
zar e resolver problemas mediante a formulaun número é solución desta.
Interpretación das solucións. Ecuacións sen soción de ecuacións de primeiro grao, aplicando
lución. Resolución de problemas.
para a súa resolución métodos alxébricos ou
▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situa- ▪ CMCCT
gráficos, e contrastar os resultados obtidos.
ción da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido.

▪ Comproba ecuacións de primeiro grao.

▪ 7

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Resolve problemas moi sinxelos mediante: ▪ 6
codificación do enunciado nunha ecuación, resolución da ecuación, interpretación da solución.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Comprende os conceptos de paralelismo e ▪ 10
perpendicularidade, e sabe a denominación
dos ángulos formados por dúas rectas que se
cortan. Coñece os procedementos para trazar
todo iso con regra e compás.
▪ Traza mediatrices e bisectrices.
▪ Identifica eixos de simetría.
▪ Identifica e denomina algunhas relacións entre dous ángulos (complementarios, suplementarios, adxacentes, consecutivos), así
como os ángulos que se formarán ao cortar
dúas rectas paralelas con outra recta.
▪ Opera con medidas angulares.
▪ Obtén o valor do ángulo interior en triángulos,
cadrados, pentágonos e hexágonos regulares.
▪ Recoñece polígonos regulares.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

Bloque 3. Xeometría
▪ f
▪ h

▪ B3.1. Elementos básicos da xeometría do plano. ▪ B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os ▪ MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades ▪ CMCCT
Relacións e propiedades de figuras no plano:
seus elementos e as súas propiedades caractecaracterísticas dos polígonos regulares (ánguparalelismo e perpendicularidade.
rísticas para clasificalas, identificar situacións,
los interiores, ángulos centrais, diagonais, apodescribir
o
contexto
físico
e
abordar
problemas
tema, simetrías, etc.).
▪ B3.2. Ángulos e as súas relacións.
da vida cotiá.
▪ B3.3. Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz 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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▪ e
▪ f

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

▪ Clasifica e constrúe triángulos.
▪ 11
▪ Traza mediatrices e bisectrices.
▪ Traza rectas notables nun triángulo: medianas
e alturas. Identifica.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os para- ▪ CMCCT
lelogramos atendendo ao paralelismo entre os
seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais.

▪

Clasifica e analiza propiedades dos cuadri- ▪ 11
láteros.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométri- ▪ CMCCT
cas que caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo.

▪ Traza circunferencias e recoñece as posicións ▪ 11
que poden adoptar unha circunferencia e
unha recta ou ben dúas circunferencias.
▪ Identifica a relación entre o ángulo central e o
ángulo inscrito nunha circunferencia.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B3.6. Medida e cálculo de ángulos de figuras ▪ B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxi- ▪ MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con ▪ CMCCT
planas.
cas e técnicas simples da xeometría analítica
distancias, perímetros, superficies e ángulos de
plana para a resolución de problemas de perífiguras planas, en contextos da vida real, utili▪ B3.7. Cálculo de áreas e perímetros de figuras
metros, áreas e ángulos de figuras planas, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas
planas. Cálculo de áreas por descomposición en
zando
a
linguaxe
matemática
axeitada,
e
exprexeométricas máis apropiadas.
figuras simples.
sar o procedemento seguido na resolución.
▪ B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e sectores
circulares.

▪ Calcula o perímetro e a superficie de figuras ▪ 12
planas aplicando as fórmulas correspondentes.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Calcula o perímetro e a superficie de figuras ▪ 12
planas aplicando as fórmulas correspondentes.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Analiza corpos xeométricos.

▪ 13

OBS,TI, TG,
PE

▪ Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeo- ▪ 13
métricos.

OBS,TI, TG

▪ Identifica os corpos xeométricos.
▪ 13
▪ Identifica e describe algúns poliedros e corpos
de revolución.

OBS,TI, TG

▪ B3.9. Poliedros e corpos de revolución: elemen- ▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, orto- ▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as características ▪ CMCCT
tos característicos e clasificación. Áreas e voluedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e esde corpos xeométricos, utilizando a linguaxe xemes.
feras) e identificar os seus elementos caracterísométrica axeitada.
ticos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, cor▪ MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos cor- ▪ CMCCT
pos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.).
pos xeométricos, a partir de cortes con planos,
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.
▪ MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a ▪ CMCCT
partir dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente.
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▪
▪
▪
▪

e
f
l
n

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ B3.10. Propiedades, regularidades e relacións ▪ B3.4. Resolver problemas que leven consigo o ▪ MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade me- ▪ CMCCT
dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies
cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do
diante o cálculo de áreas e volumes de corpos
e volumes do mundo físico.
mundo físico, utilizando propiedades, regularixeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica
dades e relacións dos poliedros.
e alxébrica adecuadas.
▪ B3.11. Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas.

Grao mínimo de consecución

▪ Resolve problemas da realidade de corpos
xeométricos.

Unidades

▪ 13

Procedementos e
instrumentos de
avaliación
OBS, CAD,
TI, TG, PE

Bloque 4. Funcións
▪ f

▪ B4.1. Coordenadas cartesianas: representación ▪ B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema
e identificación de puntos nun sistema de eixes
de coordenadas cartesianas.
coordenados.

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

▪ Comprende o que é un sistema de referencia ▪ 8
e o papel que desempeña.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ f

▪ B4.2. Concepto de función: variable dependente ▪ B4.2. Manexar as formas de presentar unha fun- ▪ MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representa- ▪ CMCCT
e independente. Formas de presentación (linción (linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica
ción dunha función a outras e elixe a máis adeguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula).
e ecuación, pasando dunhas formas a outras e
cuada en función do contexto.
elixindo a mellor delas en función do contexto).

▪ Representa puntos dados polas súas coorde- ▪ 8
nadas.
▪ Asigna coordenadas a puntos dados sobre
unha cuadrícula.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ f

▪ B4.2. Concepto de función: variable dependente ▪ B4.3. Comprender o concepto de función.
e independente. Formas de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula).

▪ Interpreta información dada mediante puntos. ▪ 8
Recoñece se unha gráfica representa ou non
unha función.

OBS,TI, TG,
PE

▪ Recoñece e representa unha función lineal.

▪ 8

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Interpreta información dada mediante puntos.

▪ 8

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Interpreta e expresa información dada me- ▪ 8
diante puntos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, ▪ CMCCT
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.

▪ Estuda situacións reais sinxelas, dadas en ▪ 8
forma gráfica.

OBS,TI, TG

▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h

▪ MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica repre- ▪ CMCCT
senta ou non unha función.

▪ B4.3. Funcións lineais. Cálculo, interpretación e ▪ B4.4. Recoñecer, representar e analizar as fun- ▪ MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función ▪ CMCCT
identificación da pendente da recta. Represencións lineais, e utilizalas para resolver problelineal a partir da ecuación ou dunha táboa de vatacións da recta a partir da ecuación e obtención
mas.
lores, e obtén a pendente da recta corresponda ecuación a partir dunha recta.
dente.
▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpre▪ MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a par- ▪ CMCCT
tación de gráficas.
tir da gráfica ou táboa de valores.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g
h
m

▪ e
▪ f
▪ h

▪ e
▪ f
▪ h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ B5.1. Poboación e individuo. Mostra. Variables ▪ B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñe- ▪ MAB5.1.1. Comprende o significado de poboa- ▪ CMCCT
estatísticas.
cer as características de interese dunha poboación, mostra e individuo desde o punto de vista
ción e recoller, organizar e presentar datos releda estatística, entende que as mostras se em▪ B5.2. Variables cualitativas e cuantitativas.
vantes para respondelas, utilizando os métodos
pregan para obter información da poboación
▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuestatísticos apropiados e as ferramentas adecando son representativas, e aplícaos a casos
ladas.
cuadas, organizando os datos en táboas e consconcretos.
▪ B5.4. Organización en táboas de datos recollitruíndo gráficas, calculando os parámetros reledos nunha experiencia.
vantes e obtendo conclusións razoables a partir
▪ MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de dis- ▪ CMCCT
dos resultados obtidos.
▪ B5.5. Diagramas de barras e de sectores. Polítintos tipos de variables estatísticas, tanto cualigonos de frecuencias.
tativas como cuantitativas.
▪ B5.6. Medidas de tendencia central.

▪ Comprende o significado de poboación, mos- ▪ 9
tra e individuo e a súa utilidade.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Distingue variables estatísticas cualitativas e ▪ 9
cuantitativas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha pobo- ▪ CMCCT
ación de variables cualitativas ou cuantitativas
en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente.

▪ Constrúe un diagrama de barras a partir du- ▪ 9
nha táboa de frecuencias.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Calcula a media aritmética, a mediana e a ▪ 9
moda para interpretar un conxunto de datos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxe- ▪ CMCCT
los recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

▪ Interpreta unha táboa ou gráfica estatística.
▪ Interpreta información gráfica moi sinxela.

▪ 9

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B5.4. Organización en táboas de datos recolli- ▪ B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para or- ▪ MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramen- ▪ CMCCT
dos nunha experiencia.
ganizar datos, xerar gráficas estatísticas, calcutas tecnolóxicas para organizar datos, xerar grálar parámetros relevantes e comunicar os resulficos estatísticos e calcular as medidas de ten▪ B5.5. Diagramas de barras e de sectores. Polítados
obtidos
que
respondan
ás
preguntas
fordencia central.
gonos de frecuencias.
muladas previamente sobre a situación estu▪ B5.6. Medidas de tendencia central.
dada.
▪ MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información ▪ CMCCT
▪ B5.7. Utilización de calculadoras e ferramentas
e da comunicación para comunicar información
tecnolóxicas para o tratamento de datos, crearesumida e relevante sobre unha variable estación e interpretación de gráficos e elaboración
tística analizada.
de informes.

▪ Emprega a calculadora e ferramentas tecno- ▪ 9
lóxicas para organizar datos.

OBS,TI, TG

▪ Utiliza as tecnoloxías da información e da co- ▪ 9
municación para comunicar información estatística.

OBS,TI, TG

▪ B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas ▪ MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios ▪ CMCCT
▪ B5.8. Fenómenos deterministas e aleatorios.
dos aleatorios, valorando a posibilidade que
e distíngueos dos deterministas.
▪ B5.9. Formulación de conxecturas sobre o comofrecen as matemáticas para analizar e facer
portamento de fenómenos aleatorios sinxelos e
predicións razoables acerca do comportamento
deseño de experiencias para a súa comprobados aleatorios a partir das regularidades obtidas
ción.
▪ MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun su- ▪ CMCCT
ao repetir un número significativo de veces a exceso mediante a experimentación.
▪ B5.10. Frecuencia relativa dun suceso e a súa
periencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabiaproximación á probabilidade mediante a simulidade.
lación ou experimentación.
▪ MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenó- ▪ CMCCT
meno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa
probabilidade ou a aproximación desta mediante
a experimentación.

▪ Distingue experimentos aleatorios e determi- ▪ 9
nistas, comprendendo o concepto de frecuencia.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Calcula frecuencias de sucesos.

▪ 9

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Fai predicións de fenómenos aleatorios, indi- ▪ 9
cando as súas probabilidades.

OBS, CAD,
TI, TG, PE
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ B5.11. Sucesos elementais equiprobables e non ▪ B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir ▪ MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios ▪ CMCCT
equiprobables.
do concepto de frecuencia relativa e como mesinxelos e enumera todos os resultados posidida de incerteza asociada aos fenómenos alebles, apoiándose en táboas, recontos ou diagra▪ B5.12. Espazo mostral en experimentos sinxeatorios, sexa ou non posible a experimentación.
mas en árbore sinxelos.
los. Táboas e diagramas de árbore sinxelos.
▪ B5.13. Cálculo de probabilidades mediante a re▪ MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais ▪ CMCCT
gra de Laplace en experimentos sinxelos.
equiprobables e non equiprobables.

▪ b
▪ f
▪ h

▪ MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos ▪ CMCCT
asociados a experimentos sinxelos mediante a
regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe.

Grao mínimo de consecución

▪ Describe experimentos aleatorios sinxelos.

Unidades

▪ 9

Procedementos e
instrumentos de
avaliación
OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Distingue sucesos elementais equiprobables ▪ 9
e non equiprobables.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Calcula probabilidades moi sinxelas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ 9

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da adquisición de novos coñecementos, destrezas e actitudes propios do razoamento matemático xunto co
progreso no cálculo e na utilización axeitada das operacións con números enteiros e fraccionarios constitúen o eixo central ou prioritario da programación didáctica na
materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.

Concrecións metodolóxicas neste nivel
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos contidos
matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave. Estas son algunhas delas:
•

Para introducir o concepto de M.C.D. pódese empezar presentándolles ós alumnos e alumnas unha situación concreta onde a solución veña dada polo que se chamará M.C.D.

•

É importante resaltar a situación do cero como múltiplo de tódolos números.

•

A partir de situacións da vida real, os alumnos deben chegar ó número enteiro por un proceso de investigación e abstracción.

•

Hai que ter en conta que o concepto de fracción ofrece dificultades, e pódese ir presentando progresivamente como parte dun todo, cociente indicado, tipo de número e
operador.

•

É de grande utilidade a representación dos números na recta.

•

O bloque de números é especialmente axeitado para desenvolver técnicas de cálculo mental e de utilización da calculadora.
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•

Dado que aos alumnos cústalles entender o significado de número negativo, haberá que propoñer numerosos exemplos nos que o contexto lles facilite o seu entendemento:
temperatura, saldos bancarios, datas de antes e despois de Cristo, ...

•

Na unidade de expresión alxébricas, pódese empezar intentando que o alumno transforme expresións aritméticas sinxelas, que estivo manexando, en expresións literais.

•

A escritura de expresións literais ten que facerse de forma progresiva e despois de traballar sobre moitas situacións particulares.

•

Hai que evitar que os alumnos crean que os problemas alxébricos teñen sempre unha resposta numérica única.

•

Hai que evitar que os alumnos utilicen de forma automática a regra de tres sen entender exactamente o seu sentido, e aplicala en situacións nas que non é necesaria.

•

Para introducir o concepto de función pódese empezar por unha función lineal da vida real para que perciban a relación que existe entre as dúas variables.

•

A organización en táboas e representación gráfica pódese facer a partir de pequenos problemas que os alumnos e alumnas coñezan.

•

Para suavizar o grao de abstracción que supón a utilización de símbolos alxébricos, é aconsellable que todos teñan inicialmente un significado de situación numérica concretas.

•

Para evitar os erros de cálculo na resolución de ecuacións, é interesante estruturar de forma clara os pasos a seguir.

•

Para resolver a maior dificultade que se presenta ós alumnos nos problemas de ecuacións, "ser capaces de traducir un texto escrito a ecuacións", proponse resolver frecuentes
exercicios e que discutan por grupos a forma de obter as ecuacións.

•

Ao estudar a proporcionalidade presentaráselles distintos exemplos para evitar que caian no erro da xeneralización rutineira da mesma.

•

Para entender un dos conceptos máis importantes das matemáticas, o de función, poderase recorrer ó análise e representación gráfica de situacións e fenómenos da vida
cotiá.

•

A escuadra, compás e transportador de ángulos debe ser utilizado a cotío nos temas da xeometría.

•

intento de representación gráfica de obxectos reais axudará a aumentala capacidade de representación mental.

•

Pode resultar interesante que se fagan mapas e planos de zonas coñecidas.

•

Hai que evitar que os alumnos utilicen mecanicamente as fórmulas das áreas sen unha maior comprensión.

•

Antes que as fórmulas, poden realizar medicións, de forma manipulativa, de áreas de diferentes figuras.

•

Unha práctica co programa informático para debuxar o plano dun terreo do que temos medidas perimetrais, tomadas “in situ”, a cachos triangulares e o posterior cálculo da
súa área reforzaría o coñecemento dos conceptos fundamentais da xeometría.

•

Tamén axudaría a practicar coas coordenadas outra práctica co mesmo programa consistente en debuxar un terreo do que temos, recollidas “in situ”, as coordenadas dos
seus vértices.
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8. O Currículo da materia Matemáticas 2º ESO
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas 2º ESO
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
1. Números enteiros.
2. Fraccións e decimais.
3. Potencias e raíces.
4. Proporcionalidade numérica.
5. Expresións alxébricas.
6. Ecuacións de 1º e 2º grao.
7. Sistemas de ecuación lineais.
8. Funcións.
9. Medida. Teorema de Pitágoras.
10. Semellanza.
11. Corpos xeométricos.
12. Estatística e probabilidade.
TOTAL

Libro de texto: Título: MATEMÁTICAS 2 ESO – Savia (Edición en castelán)
Autores: Miguel Nieto e outros
Editorial: SM
ISBN: 978–84–675–8678-7
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Temporalización
10 sesións
15 sesións
15 sesións
15 sesións
10 sesións
15 sesións
15 sesións
15 sesións
15 sesións
15 sesións
15 sesións
10 sesións
165 SESIÓNS
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas 2º ESO:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia e ó longo do curso.

•

E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación na ESO
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Matemáticas 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

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

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

▪ Expresa verbalmente, de forma razoada, o Todas
proceso seguido na resolución dun problema.

OBS, PO

▪ E
▪ f
▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estra- ▪ MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado ▪ CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, nutexias de resolución de problemas, realizando
dos problemas (datos, relacións entre os datos,
mérica, alxébrica, etc.), reformulación do proos cálculos necesarios e comprobando as solue contexto do problema).
blema, resolución de subproblemas, reconto excións obtidas.
haustivo, comezo por casos particulares sinxe▪ MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado ▪ CMCCT
los, procura de regularidades e leis, etc.
e relaciónaa co número de solucións do pro▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión
blema.
das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpreta▪ MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora con- ▪ CMCCT
ción das solucións no contexto da situación, proxecturas sobre os resultados dos problemas
cura doutras formas de resolución, etc.
para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.

▪ Analiza e comprende o enunciado dos proble- Todas
mas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

CAD, TI,
TG, PE

▪ Valora a información dun enunciado e rela- Todas
ciónaa co número de solucións do problema.

CAD, TI,
TG, PE

▪ Realiza estimacións sobre os resultados dos Todas
problemas.

OBS, PO

▪ MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e pro- ▪ CMCCT
cesos de razoamento na resolución de proble- ▪ CAA
mas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

▪ Utiliza estratexias axeitadas para a resolución Todas
de problemas.

CAD,TI, TG,
PE

b
e
f
g
h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, ▪ MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e ▪ CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, nupara encontrar patróns, regularidades e leis maleis matemáticas en situacións de cambio, en ▪ CCEC
mérica, alxébrica, etc.), reformulación do protemáticas, en contextos numéricos, xeométricontextos numéricos, xeométricos, funcionais,
blema, resolución de subproblemas, reconto excos, funcionais, estatísticos e probabilísticos,
estatísticos e probabilísticos.
haustivo, comezo por casos particulares sinxevalorando a súa utilidade para facer predicións.
los, procura de regularidades e leis, etc.
▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas ▪ CMCCT
▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigapara realizar simulacións e predicións sobre os
cións matemáticas escolares, en contextos nuresultados esperables, valorando a súa eficacia
méricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
e idoneidade.
probabilísticos, de xeito individual e en equipo.
Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

▪ Identifica modelos nos diversos contextos ma- Todas
temáticos.

CAD,TI, TG,
PE

▪ Valora os resultados achados e a súa adecua- Todas
ción ao problema resolto.

OBS,TI, TG,
PE

▪ b
▪ e
▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión ▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando ▪ MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resol- ▪ CMCCT
das operacións utilizadas, asignación de unidapequenas variacións nos datos, outras pregunvelos, revisando o proceso de resolución e os
des aos resultados, comprobación e interpretatas, outros contextos, etc.
pasos e as ideas importantes, analizando a coción das solucións no contexto da situación, proherencia da solución ou procurando outras forcura doutras formas de resolución, etc.
mas de resolución.

▪ Revisa os procesos de resolución de proble- Todas
mas e a súa coherencia.

OBS, CAD

▪
▪
▪
▪
▪
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Matemáticas 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir ▪ CMCCT
de un resolto, variando os datos, propondo no- ▪ CAA
vas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis
xerais de interese, e establecendo conexións
entre o problema e a realidade.

▪ Amosa interese presentando problemas simi- Todas
lares ao propostos en clase e procura adaptalos a situacións da realidade.

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investiga- ▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro- ▪ MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso se- ▪ CCL
cións matemáticas escolares, en contextos nuceso, resultados e conclusións obtidas nos proguido ademais das conclusións obtidas, utili- ▪ CMCCT
méricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
cesos de investigación.
zando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeprobabilísticos, de xeito individual e en equipo.
ométrica e estatístico-probabilística).
Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

▪ Domina os procesos necesarios para a reso- Todas
lución dos exercicios e problemas propostos.

OBS, CAD,
TI, TG

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

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Identifica situacións problemáticas da reali- Todas
dade susceptibles de conter problemas de interese.

OBS,TI, TG,
PE

▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ Establece conexións entre un problema do Todas
mundo real e o mundo matemático.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos ▪ CMCCT
matemáticos sinxelos que permitan a resolución
dun problema ou duns problemas dentro do
campo das matemáticas.

▪ Constrúe modelos matemáticos sinxelos para Todas
resolver problemas axeitados ao seu nivel.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do ▪ CMCCT
problema no contexto da realidade.

▪ Interpreta a solución matemática do problema Todas
no contexto da realidade.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en ▪ CMCCT
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.

▪ Realiza simulacións e predicións, en contexto Todas
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ e
▪ f
▪ g

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

▪ Reflexiona sobre o proceso e obtén conclu- Todas
sións sobre el e os seus resultados, valorando
outras opinións.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ a
▪ b
▪ c

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes perso- ▪ MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para ▪ CMCCT
e modelización, en contextos da realidade e en
ais inherentes ao quefacer matemático.
o traballo en matemáticas (esforzo, perseve- ▪ CSC
contextos matemáticos, de xeito individual e en
ranza, flexibilidade e aceptación da crítica razo▪ CSIEE
equipo.
ada).

▪ Desenvolve actitudes axeitadas para o traba- Todas
llo en matemáticas.

OBS,TI, TG,
PE

▪ b
▪ f
▪ h

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g
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Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e ▪ CMCCT
problemas coa precisión, o esmero e o interese
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da
situación.

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

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exerci- ▪ CMCCT
cios, e adopta a actitude axeitada para cada
caso.

▪ Distingue entre problemas e exercicios, e Todas
adopta a actitude axeitada para cada caso.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade ▪ CMCCT
e indagación, xunto con hábitos de formular e ▪ CAA
formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na ▪ CCEC
resolución de problemas.

▪ Desenvolve actitudes de curiosidade e inda- Todas
gación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e buscar respostas axeitadas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de ▪ CMCCT
cooperación e traballo en equipo.
▪ CSIEE
▪ CSC

▪ Desenvolve habilidades sociais de coopera- Todas
ción e traballo en equipo.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ b
▪ g

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

▪ Toma decisións nos procesos de resolución Todas
de problemas, valorando as consecuencias
destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas ▪ MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas re- ▪ CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as die aprender diso para situacións similares futusoltos e os procesos desenvolvidos, valorando ▪ CAA
ficultades propias do traballo científico.
ras.
a potencia e sinxeleza das ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares.

▪ Reflexiona sobre os problemas resoltos e os Todas
procesos desenvolvidos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no pro- ▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas ▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxiceso de aprendizaxe para:
axeitadas, de forma autónoma, realizando cálcas axeitadas e utilízaas para a realización de
culos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos
– Recollida ordenada e a organización de dacendo
representacións
gráficas,
recreando
sicando a dificultade destes impida ou non acontos.
tuacións matemáticas mediante simulacións ou
selle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
analizando con sentido crítico situacións divergráficas de datos numéricos, funcionais ou
sas que axuden á comprensión de conceptos
▪ MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para faestatísticos.
matemáticos ou á resolución de problemas.
cer representacións gráficas de funcións con ex– Facilitación da comprensión de conceptos e
presións alxébricas complexas e extraer inforpropiedades xeométricas ou funcionais e a
mación cualitativa e cuantitativa sobre elas.
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
▪ MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas
– Deseño de simulacións e elaboración de
para explicar o proceso seguido na solución de
predicións sobre situacións matemáticas diproblemas, mediante a utilización de medios
versas.
tecnolóxicos.

▪ CMCCT
▪ CD

▪ Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeita- Todas
das e utilízaas para a realización de cálculos
numéricos.

OBS,TI, TG

▪ CMCCT

▪ Utiliza medios tecnolóxicos para facer repre- 8
sentacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ CMCCT

▪ Utiliza medios tecnolóxicos para explicar a re- Todas
solución dun problema.

OBS,TI, TG,
PE

▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

– 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.

▪
▪
▪
▪
▪

a
b
e
f
g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no pro- ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e
ceso de aprendizaxe para:
da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e
– Recollida ordenada e a organización de daseleccionando información salientable en intertos.
net ou noutras fontes, elaborando documentos
– Elaboración e creación de representacións
propios, facendo exposicións e argumentacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados
estatísticos.
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
ideas matemáticas.

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeomé- ▪ CMCCT
tricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

▪ Procura analizar e comprender as propieda- ▪ 11
des xeométricas.

OBS,TI, TG

▪ MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tra- ▪ CMCCT
tar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

▪ Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e ▪ 12
gráficas estatísticas, extraer información e
elaborar conclusións.

OBS,TI, TG

▪ MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais pro- ▪ CD
pios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, ▪ CCL
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.

▪ Elabora documentos dixitais propios adecua- Todas
dos ao nivel e coa ferramenta tecnolóxica
axeitada.

OBS,TI, TG

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

▪ Utiliza os recursos creados para apoiar a ex- Todas
posición oral dos contidos traballados na aula.

OBS,TI, TG

▪ MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios ▪ CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu ▪ CAA
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e
débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

▪ Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos Todas
para mellorar o seu proceso de aprendizaxe.

OBS,TI, TG

▪ MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas ▪ CD
para compartir ideas e tarefas.
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas para com- Todas
partir ideas e tarefas.

OBS,TI, TG

▪ Identifica os distintos tipos de números e o ▪ 1, 2
seu uso idóneo nas distintas situacións nas
que se utilizan.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Calcula o valor de expresións numéricas de ▪ 1, 2, 3
distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente
natural, aplicando correctamente a xerarquía
das operacións.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

Bloque 2. Números e álxebra
▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h

▪ B2.1. Números enteiros: representación, orde- ▪ B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, frac- ▪ MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (natu- ▪ CMCCT
nación na recta numérica e operacións. Operacionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as
rais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilícións con calculadora ou outros medios tecnolósúas operacións e as súas propiedades, para
zaos para representar, ordenar e interpretar
xicos.
recoller, transformar e intercambiar información,
axeitadamente a información cuantitativa.
e
resolver
problemas
relacionados
coa
vida
dia▪ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións
ria.
equivalentes. Comparación de fraccións. Repre▪ MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numé- ▪ CMCCT
sentación, ordenación e operacións.
ricas de distintos tipos de números mediante as
operacións elementais e as potencias de expo▪ B2.3. Números decimais: representación, ordeñente natural, aplicando correctamente a xerarnación e operacións.
quía das operacións.
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Obxectivos

Contidos
▪ B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e operacións.
▪ 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.
▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ Emprega axeitadamente os distintos tipos de ▪ Todas
números e a súas operacións.
▪ Interpreta e analiza os resultados obtidos para
non caer en resultados claramente erróneos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B2.1. Números enteiros: representación, orde- ▪ B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos ▪ MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen ▪ CMCCT
nación na recta numérica e operacións. Operasignificados dos números en contextos de paripotencias de expoñente natural e aplica as recións con calculadora ou outros medios tecnolódade, divisibilidade e operacións elementais,
gras básicas das operacións con potencias.
xicos.
mellorando así a comprensión do concepto e
dos
tipos
de
números.
▪ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións
▪ MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión ▪ CMCCT
equivalentes. Comparación de fraccións. Repreentre números decimais e fraccionarios, acha
sentación, ordenación e operacións.
fraccións equivalentes e simplifica fraccións,
para aplicalo na resolución de problemas.
▪ B2.3. Números decimais: representación, ordenación e operacións.
▪ B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Con▪ MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o ▪ CMCCT
versión e operacións.
seu uso para 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.
▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora.

▪ Realiza cálculos nos que interveñen poten- ▪ 3
cias de expoñente natural e aplica as regras
básicas das operacións con potencias.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Acha fraccións equivalentes e aplica estes co- ▪ 2
ñecementos na resolución de problemas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Utiliza a notación científica e valora o seu uso ▪ 3
para simplificar cálculos e representar números moi grandes.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ e
▪ f

▪ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a compe- ▪ MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas en- ▪ CMCCT
▪ B2.8. Xerarquía das operacións.
tencia no uso de operacións combinadas como
tre números enteiros, decimais e fraccionarios,
▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
síntese da secuencia de operacións aritméticas,
con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritpara o cálculo mental, para o cálculo aproxiaplicando
correctamente
a
xerarquía
das
operamos de lapis e papel, calculadora ou medios tecmado e para o cálculo con calculadora.
cións ou estratexias de cálculo mental.
nolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e
respectando a xerarquía das operacións.

▪ Realiza operacións combinadas entre núme- ▪ 1, 2, 3
ros enteiros, decimais e fraccionarios.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ e
▪ f

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias ▪ B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (men- ▪ MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo ▪ CMCCT
para o cálculo mental, para o cálculo aproxital, escrita ou con calculadora), usando estratemental para realizar cálculos exactos ou aproximado e para o cálculo con calculadora.
xias que permitan simplificar as operacións con
mados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

▪ Fai cálculos aproximados valorando a súa ▪ Todas
precisión.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪
▪
▪
▪

e
f
g
h

▪ MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de ▪ CMCCT
números e as súas operacións, para resolver
problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

Grao mínimo de consecución
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

números enteiros, fraccións, decimais e porcen- ▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números natu- ▪ CMCCT
taxes, e estimando a coherencia e a precisión
rais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidos resultados obtidos.
dindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou
con calculadora), coherente e precisa.
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

e
f
g
h

e
f
g
h

▪ f
▪ h

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ Realiza cálculos con números naturais, entei- ▪ 1, 2, 3
ros, fraccionarios e decimais, decidindo a
forma máis axeitada (mental, escrita ou con
calculadora), coherente e precisa.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B2.10. Cálculos con porcentaxes (mental, ma- ▪ B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de ▪ MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de ▪ CMCCT
nual e con calculadora). Aumentos e diminutáboas, obtención e uso da constante de proporproporcionalidade numérica (como o factor de
cións porcentuais.
cionalidade, redución á unidade, etc.) para obter
conversión ou cálculo de porcentaxes) e empréelementos
descoñecidos
nun
problema
a
partir
gaas para resolver problemas en situacións co▪ B2.11. Razón, proporción e taxa.Taxa unitaria.
doutros coñecidos en situacións da vida real nas
tiás.
Factores de conversión. Magnitudes directa e
que existan variacións porcentuais e magnituinversamente proporcionais. Constante de prodes
directa
ou
inversamente
proporcionais.
porcionalidade.
▪ MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e reco- ▪ CMCCT
ñece que interveñen magnitudes que non son
▪ B2.12. Resolución de problemas nos que interdirecta nin inversamente proporcionais.
veña a proporcionalidade directa ou inversa, ou
variacións porcentuais. Reparticións directa e
inversamente proporcionais

▪ Identifica e discrimina relacións de proporcio- ▪ 4
nalidade numérica.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Analiza situacións sinxelas e recoñece que in- ▪ 4
terveñen magnitudes que non son directa nin
inversamente proporcionais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B2.13. Tradución de expresións da linguaxe co- ▪ B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, ▪ MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados ▪ CMCCT
tiá que representen situacións reais, á alxébrica,
identificando os patróns e leis xerais que os reque dependen de cantidades variables ou dese viceversa.
xen, utilizando a linguaxe alxébrica para exprecoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidasalos, comunicalos e realizar predicións sobre o
des, mediante expresións alxébricas, e opera
▪ B2.14. Significados e propiedades dos números
seu
comportamento
ao
modificar
as
variables,
e
con elas.
en contextos diferentes ao do cálculo (números
operar
con
expresións
alxébricas.
triangulares, cadrados, pentagonais, etc.).
▪ MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a ▪ CMCCT
▪ B2.15. Linguaxe alxébrica para xeneralizar propartir do estudo de procesos numéricos recopiedades e simbolizar relacións. Obtención de
rrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a
fórmulas e termos xerais baseada na observalinguaxe alxébrica e utilízaas para facer predición de pautas e regularidades. Valor numérico
cións.
dunha expresión alxébrica.
▪ B2.16. Operacións con expresións alxébricas
sinxelas. Transformación e equivalencias. Iden▪ MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas no- ▪ CMCCT
tidades. Operacións con polinomios en casos
tables e as propiedades das operacións para
sinxelos.
transformar expresións alxébricas.

▪ Describe situacións ou enunciados que de- ▪ 5
penden de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades,
mediante expresións alxébricas, e opera con
elas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Traballa coa linguaxe alxébrica situacións moi ▪ 5
coñecidas ou proporcionadas nos problemas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Utiliza as identidades alxébricas notables.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B2.17. Ecuacións de primeiro grao cunha incóg- ▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simboli- ▪ MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou ▪ CMCCT
nita e de segundo grao cunha incógnita. Resozar e resolver problemas mediante a formulaun sistema), se un número ou uns números é ou
lución por distintos métodos. Interpretación das
ción de ecuacións de primeiro e segundo grao,
son solución desta.
solucións. Ecuacións sen solución. Resolución
e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa
de problemas.
resolución métodos alxébricos ou gráficos, e
▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situa- ▪ CMCCT
contrastando os resultados obtidos.
▪ B2.18. Sistemas de dúas ecuacións lineais con
ción da vida real mediante ecuacións de pridúas incógnitas. Métodos alxébricos de resolumeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións
ción e método gráfico. Resolución de problelineais con dúas incógnitas, resólveas e intermas.
preta o resultado obtido.

▪ Comproba, dada unha ecuación (ou un sis- ▪ 6, 7
tema), se un número ou uns números é ou son
solución desta.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ É capaz de utilizar as ecuacións de primeiro e ▪ 6, 7
segundo grao, así como sistemas de ecuacións, para resolver problemas da vida real,
interpretando axeitadamente o resultado obtido.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

Bloque 3. Xeometría
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Matemáticas 2º de ESO
Obxectivos

▪ f
▪ h

▪ e
▪ f

▪ e
▪ f

▪
▪
▪
▪

e
f
l
n

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema de Pi- ▪ B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teo- ▪ MAB3.1.1. Comprende os significados aritmé- ▪ CMCCT
tágoras. Xustificación xeométrica e aplicacións.
rema de Pitágoras (cadrados de números e tertico e xeométrico do teorema de Pitágoras e
nas pitagóricas) e o significado xeométrico
utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou
(áreas de cadrados construídos sobre os lados),
a comprobación do teorema, construíndo outros
e empregalo para resolver problemas xeométripolígonos sobre os lados do triángulo rectáncos.
gulo.

▪ Comprende os significados aritmético e xeo- ▪ 9
métrico do teorema de Pitágoras e utilízaos
para a procura de ternas pitagóricas ou a
comprobación do teorema.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Aplica o teorema de Pitágoras para calcular ▪ 9
lonxitudes descoñecidas na resolución de
triángulos e áreas de polígonos regulares.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B3.2. Semellanza: figuras semellantes. Criterios ▪ B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, ▪ MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e cal- ▪ CMCCT
de semellanza. Razón de semellanza e escala.
calculando a escala ou razón de semellanza e a
cula a razón de semellanza e a razón de superRazón entre lonxitudes, áreas e volumes de corrazón entre lonxitudes, áreas e volumes de corficies e volumes de figuras semellantes.
pos semellantes.
pos semellantes.

▪ Recoñece figuras semellantes e calcula a ra- ▪ 10
zón de semellanza e a razón de superficies e
volumes de figuras semellantes.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver proble- ▪ CMCCT
mas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros
contextos de semellanza.

▪ Utiliza a escala para resolver problemas da ▪ 10
vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B3.3. Poliedros e corpos de revolución: elemen- ▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, orto- ▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as características ▪ CMCCT
tos característicos; clasificación. Áreas e voluedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e esde corpos xeométricos utilizando a linguaxe xemes.
feras) e identificar os seus elementos caracteométrica axeitada.
rísticos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos,
▪ MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos cor- ▪ CMCCT
corpos obtidos mediante seccións, simetrías,
pos xeométricos, a partir de cortes con planos,
etc.).
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.

▪ Identifica as características de corpos xeomé- ▪ 11
tricos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeo- ▪ 11
métricos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Identifica os corpos xeométricos a partir dos ▪ 11
seus desenvolvementos planos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B3.4. Propiedades, regularidades e relacións ▪ B3.4. Resolver problemas que leven consigo o ▪ MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade me- ▪ CMCCT
dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies
cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do
diante o cálculo de áreas e volumes de corpos
e volumes do mundo físico.
mundo físico, utilizando propiedades, regularixeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica
dades
e
relacións
dos
poliedros.
e alxébrica axeitadas.
▪ B3.5. Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas.

▪ Resolve problemas da realidade mediante o ▪ 11
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Pasa dunhas formas de representación dunha ▪ 8
función a outras, e elixe a máis adecuada en
función do contexto.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

Bloque 4. Funcións
▪ f

▪ B4.1. Concepto de función: variable dependente ▪ B4.1. Manexar as formas de presentar unha fun- ▪ MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representa- ▪ CMCCT
e independente; formas de presentación (linción (linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica
ción dunha función a outras, e elixe a máis adeguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula); crecee ecuación), pasando dunhas formas a outras e
cuada en función do contexto.
mento e decrecemento; continuidade e desconelixindo a mellor delas en función do contexto.
tinuidade; cortes cos eixes; máximos e mínimos
relativos. Análise e comparación de gráficas.
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Matemáticas 2º de ESO
Obxectivos

▪ f

▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ B4.1. Concepto de función: variable dependente ▪ B4.2. Comprender o concepto de función, e re- ▪ MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica repre- ▪ CMCCT
e independente; formas de presentación (lincoñecer, interpretar e analizar as gráficas funsenta ou non unha función.
guaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula); crececionais.
mento e decrecemento; continuidade e descon▪ MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, ▪ CMCCT
tinuidade; cortes cos eixes; máximos e mínimos
recoñecendo as súas propiedades máis caracrelativos. Análise e comparación de gráficas.
terísticas.

▪ Recoñece se unha gráfica representa ou non ▪ 8
unha función.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñe- ▪ 8
cendo as súas propiedades máis características.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B4.2. Funcións lineais. Cálculo, interpretación e ▪ B4.3. Recoñecer, representar e analizar as fun- ▪ MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función ▪ CMCCT
identificación da pendente da recta. Represencións lineais, e utilizalas para resolver problelineal a partir da ecuación ou dunha táboa de
tacións da recta a partir da ecuación e obtención
mas.
valores, e obtén a pendente da recta corresponda ecuación a partir dunha recta.
dente.
▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpreta▪ MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a par- ▪ CMCCT
ción de gráficas.
tir da gráfica ou táboa de valores.

▪ Recoñece e representa unha función lineal a ▪ 8
partir da ecuación ou dunha táboa de valores,
e obtén a pendente da recta correspondente.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Obtén a ecuación dunha recta a partir da grá- ▪ 8
fica ou táboa de valores.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á ▪ CMCCT
relación lineal existente entre dúas magnitudes,
e represéntaa.

▪ Escribe a ecuación correspondente á relación ▪ 8
lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, ▪ CMCCT
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.

▪ Estuda situacións reais sinxelas.

OBS, TI

▪ 8

Bloque 5. Estatística e probabilidade
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g
h
m

▪ e
▪ f
▪ h

▪ B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e acumu- ▪ B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñe- ▪ MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha pobo- ▪ CMCCT
ladas.
cer as características de interese dunha poboaación de variables cualitativas ou cuantitativas
ción e recoller, organizar e presentar datos releen táboas, calcula e interpreta as súas frecuen▪ B5.2. Organización en táboas de datos recollivantes para respondelas, utilizando os métodos
cias absolutas, relativas, e acumuladas, e repredos nunha experiencia.
estatísticos apropiados e as ferramentas axeitaséntaos graficamente.
▪ B5.3. Diagramas de barras e de sectores. Polídas, organizando os datos en táboas e construgonos de frecuencias; diagramas de caixa e biíndo gráficas, calculando os parámetros rele▪ MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a me- ▪ CMCCT
gotes
vantes, e obtendo conclusións razoables a partir
diana (intervalo mediano), a moda (intervalo mo▪ B5.4. Medidas de tendencia central.
dos resultados obtidos.
dal), o rango e os cuartís, elixe o máis axeitado,
▪ B5.5. Medidas de dispersión.
e emprégaos para interpretar un conxunto de
datos e para resolver problemas.

▪ Organiza datos, obtidos dunha poboación de ▪ 12
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias
absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Calcula a media aritmética, a mediana (inter- ▪ 12
valo mediano), a moda (intervalo modal), o
rango e os cuartís.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxe- ▪ CMCCT
los recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

▪ Interpreta gráficos estatísticos sinxelos reco- ▪ 12
llidos en medios de comunicación e outros
ámbitos da vida cotiá.

OBS, CAD,
TG, PE

▪ B5.2. Organización en táboas de datos recolli- ▪ B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para or- ▪ MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramen- ▪ CMCCT
dos nunha experiencia.
ganizar datos, xerar gráficas estatísticas, calcutas tecnolóxicas para organizar datos, xerar grálar parámetros relevantes e comunicar os resulficos estatísticos e calcular as medidas de ten▪ B5.3. Diagramas de barras e de sectores. Polídencia central, o rango e os cuartís.

▪ Emprega a calculadora e ferramentas tecno- ▪ 12
lóxicas para organizar datos e calcular as medidas de tendencia central, o rango e os cuartís.

OBS,TI, TG,
PE

35

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas 2º de ESO
Obxectivos

Contidos
gonos de frecuencias, diagramas de caixa e bigotes
▪ B5.4. Medidas de tendencia central.
▪ B5.5. Medidas de dispersión: rango e cuartís,
percorrido intercuartílico, varianza e desviación
típica.
▪ B5.6. Utilización de calculadoras e ferramentas
tecnolóxicas para o tratamento de datos, creación e interpretación de gráficos e elaboración
de informes.

▪ e
▪ f
▪ h

▪ b
▪ f
▪ h

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

tados obtidos que respondan ás preguntas for- ▪ MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información ▪ CMCCT
muladas previamente sobre a situación estue da comunicación para comunicar información
dada.
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada.

▪ Utiliza as tecnoloxías da información e da co- ▪ 12
municación para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada.

OBS,TI, TG,
PE

▪ B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas ▪ MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios ▪ CMCCT
▪ B5.7. Fenómenos deterministas e aleatorios.
dos aleatorios, valorando a posibilidade que
e distíngueos dos deterministas.
▪ B5.8. Formulación de conxecturas sobre o comofrecen as matemáticas para analizar e facer
portamento de fenómenos aleatorios sinxelos e
predicións
razoables
acerca
do
comportamento
deseño de experiencias para a súa comproba▪ MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun su- ▪ CMCCT
dos aleatorios a partir das regularidades obtidas
ción.
ceso mediante a experimentación.
ao repetir un número significativo de veces a ex▪ B5.9. Frecuencia relativa dun suceso e a súa
periencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabiaproximación á probabilidade mediante a simu▪ MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenó- ▪ CMCCT
lidade.
lación ou experimentación.
meno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa
probabilidade ou a aproximación desta mediante a experimentación.

▪ Identifica os experimentos aleatorios e distín- ▪ 12
gueos dos deterministas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Calcula a frecuencia relativa dun suceso me- ▪ 12
diante a experimentación.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Realiza predicións sobre un fenómeno aleato- ▪ 12
rio a partir do cálculo da súa probabilidade.

OBS, TG,
PE

▪ B5.10. Sucesos elementais equiprobables e non ▪ B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir ▪ MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios ▪ CMCCT
equiprobables.
do concepto de frecuencia relativa e como mesinxelos e enumera todos os resultados posidida de incerteza asociada aos fenómenos alebles, apoiándose en táboas, recontos ou diagra▪ B5.11. Espazo mostral en experimentos sinxeatorios, sexa ou non posible a experimentación.
mas en árbore sinxelos.
los. Táboas e diagramas de árbore sinxelos.
▪ B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a re▪ MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais ▪ CMCCT
gra de Laplace en experimentos sinxelos.
equiprobables e non equiprobables.

▪ Describe experimentos aleatorios sinxelos e ▪ 12
enumera todos os resultados posibles.

OBS, CAD,
PE

▪ Distingue entre sucesos elementais equipro- ▪ 12
bables e non equiprobables.

OBS, PE

▪ MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos ▪ CMCCT
asociados a experimentos sinxelos mediante a
regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe.

▪ Calcula a probabilidade de sucesos asocia- ▪ 12
dos a experimentos sinxelos mediante a regra
de Laplace.

OBS, CAD,
PE

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (sistemas de ecuacións lineais, teorema de Thales,
teorema de Pitágoras,..) xunto co afianzamento no cálculo e na utilización axeitada das operacións con números enteiros e fraccionarios constitúen o eixo central ou
prioritario da programación didáctica na materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.
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Concrecións metodolóxicas neste nivel
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos contidos
matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave. Estas son algunhas delas:
•

O estudo de potencias pódese comezar presentando a súa relación coa área do cadrado e volume do cubo.

•

De maneira manipulativa, os alumnos e alumnas poden descubrir as regras de cálculo de multiplicación e división de potencias.

•

As raíces pódense introducir, de forma manipulativa tamén, como a operación inversa das potencias.

•

A división de decimais pódese facer na forma clásica de multiplicar dividendo e divisor pola unidade seguida de ceros.

•

É de grande utilidade a representación dos números na recta.

•

O bloque de Aritmética é especialmente axeitado para desenvolver técnicas de cálculo mental e de utilización da calculadora.

•

Para consolidar o concepto de número decimal parece interesante presentar actividades nas que haxa que interpretar o valor posicional das cifras.

•

Para evitar os erros de cálculo na resolución de ecuacións, é interesante estruturar de forma clara os pasos a seguir.

•

Para resolver a maior dificultade que se lle presenta aos alumnos nos problemas de ecuacións, "ser capaces de traducir un texto escrito a ecuacións", proponse resolver
frecuentes exercicios e que discutan por grupos a forma de obter as ecuacións.

•

Ao estudar a proporcionalidade presentaráselles distintos exemplos para evitar que caian no erro da xeneralización rutineira da mesma.

•

Para entender un dos conceptos máis importantes das matemáticas, o de función, poderase recorrer ao análise e representación gráfica de situacións e fenómenos da vida
cotiá.

•

Ter presente que o dominio de fraccións e porcentaxes axudará á interpretación de gráficas.

•

Os conceptos de media, mediana e moda, pódenlle resultar difíciles de interpretar. Para elo o mellor é que os alumnos e alumnas os descubran eles mesmos con experimentos
de situacións reais.

•

A organización coidadosa das táboas e a estruturación axeitada nos cálculos numéricos, permite a obtención sen erros dos parámetros estatísticos.

•

Todas estas aprendizaxes pódense relacionar practicamente con temas de Historia, Xeografía, Socioloxía, ...

•

É importante que valoren e critiquen as informacións de manipulacións estatísticas nos medios de comunicación.

•

O importante, unha vez calculados os parámetros estatísticos, tanto de centralización como de dispersión, é o análise e interpretación dos mesmos para que teña sentido o
seu cálculo.

•

En principio, o teorema de Pitágoras, só se verá de forma práctica e comprobándoo en figuras reais. Ao final poderán aplicalo na resolución de problemas xeométricos.

•

Os poliedros e corpos redondos poden presentarse a partir de observacións de obxectos diferentes.
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•

É interesante que, traballando con cartón ou cortando modelos de plastilina, se estuden os desenvolvementos e as propiedades destes corpos.

•

O cálculo de distancias reais sobre mapas dará interese ao estudio de semellanza, e conectará por exemplo coa xeografía.

•

O desenvolvemento sobre o plano dos corpos xeométricos axudará a entender de forma razoada as fórmulas das áreas.

•

Ao final do estudio da xeometría, será interesante propoñer algún problema no que teñan que aplicar e relacionar o estudado: Teorema de Tales, cálculo de áreas, etc.
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9. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre

PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
1. Números racionais.
2. Potencias e raíces.
3. Polinomios.
4. División de polinomios.
5. Ecuacións.
6. Sistemas de ecuacións lineais.
7. Proporcionalidade.
8. Sucesións. Progresións aritméticas e xeométricas.
9. Xeometría no plano.
10. Movementos no plano.
11. Corpos xeométricos.
12. Funcións.
13. Funcións lineais e cadráticas.
14. Estatística.
15. Probabilidade.
TOTAL

Libro de texto: Título: MATEMÁTICAS 3 ESO – Savia (Edición en castelán)
Autores: Fernando Alcaide e outros
Editorial: SM - ISBN: 978–84–675–7622-1
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Temporalización
10 sesións
8 sesións
7 sesións
8 sesións
8 sesións
8 sesións
9 sesións
8 sesións
8 sesións
8 sesións
9 sesións
7 sesións
10 sesións
8 sesións
8 sesións
124 SESIÓNS
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas 3º ESO:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia e ó longo do curso.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:

•
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación na ESO
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

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

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

▪ Formula e resolve problemas utilizando: ecua- ▪ Todas
cións, proporcionalidade e porcentaxes, progresións, fraccións, radicais, xeometría, gráficas, estatística e proporcionalidade.

OBS, PO

▪ e
▪ f
▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estra- ▪ MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado ▪ CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, nutexias de resolución de problemas, realizando
dos problemas (datos, relacións entre os datos,
mérica, alxébrica, etc.), reformulación do proos cálculos necesarios e comprobando as solue contexto do problema).
blema, resolver subproblemas, reconto exhauscións obtidas.
tivo, empezar por casos particulares sinxelos,
buscar regularidades e leis, etc.
▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión
▪ MACB1.2.2. Valora a información dun enun- ▪ CMCCT
das operacións utilizadas, asignación de unidaciado e relaciónaa co número de solucións do
des aos resultados, comprobación e interpretaproblema.
ción das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

▪ Analiza formula e resolve problemas utili- ▪ Todas
zando: ecuacións, proporcionalidade e porcentaxes, progresións, fraccións, radicais, xeometría, gráficas, estatística e proporcionalidade.

CAD, TI,
TG, PE

▪ Formula e resolve problemas utilizando siste- ▪ Todas
mas de ecuacións , proporcionalidade e porcentaxes progresións, fraccións, radicais, xeometría, gráficas, estatística e proporcionalidade.

CAD,
TG, PE

▪ MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora con- ▪ CMCCT
xecturas sobre os resultados dos problemas que
cumpra resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.

▪ Busca a solución dunha ecuación por aproxi- ▪ Todas
mación ou outros métodos non algorítmicos.

OBS, PO

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e ▪ CMCCT
procesos de razoamento na resolución de pro- ▪ CAA
blemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

▪ Formula e resolve problemas.

▪ Todas

CAD, TI,
TG, PE

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, ▪ MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e ▪ CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, nupara atopar patróns, regularidades e leis mateleis matemáticas en situacións de cambio, en
mérica, alxébrica, etc.), reformulación do promáticas, en contextos numéricos, xeométricos,
contextos numéricos, xeométricos, funcionais,
blema, resolución de subproblemas, reconto exfuncionais, estatísticos e probabilísticos, valoestatísticos e probabilísticos.
haustivo, comezo por casos particulares sinxerando a súa utilidade para facer predicións.
los, 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.

▪ Distingue progresións aritméticas e xeométri- ▪ Todas
cas.
▪ Identifica aumentos e diminucións porcentuais.
▪ Entende a idea de transformación xeométrica
e, como caso particular, a idea de movemento.
▪ Comprende os conceptos de translación, xiro
e simetría axial.
▪ Resolve problemas con enunciados nos que
se utilicen relacións funcionais lineais e ecuacións.

CAD, TI,
TG, PE

▪ MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopa- ▪ CMCCT
das para realizar simulacións e predicións sobre
os resultados esperables, e valora a súa eficacia
e a súa idoneidade.

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 12, 13
se utilicen relacións funcionais lineais.

CAD, TI,
TG, PE

▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h
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Obxectivos

▪ b
▪ e
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión ▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando ▪ MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de re- ▪ CMCCT
das operacións utilizadas, asignación de unidapequenas variacións nos datos, outras pregunsolvelos, revisando o proceso de resolución, e
des aos resultados, comprobación e interpretatas, outros contextos, etc.
os pasos e as ideas importantes, analizando a
ción das solucións no contexto da situación, procoherencia da solución ou procurando outras
cura doutras formas de resolución, etc.
formas de resolución.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ Explica e analiza problemas de porcentaxes e ▪ Todas
regra de tres simple directa e inversa, ecuacións, relación funcionais, xeometría, estatística e probabilidade.

OBS, CAD

▪ Formula e resolve problemas.

▪ Todas

OBS, CAD

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investiga- ▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro- ▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso se- ▪ CCL
cións matemáticas escolares, en contextos nuceso, resultados e conclusións obtidas nos proguido ademais das conclusións obtidas, utili- ▪ CMCCT
méricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
cesos de investigación.
zando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeoméprobabilísticos, de xeito individual e en equipo.
trica e estatístico-probabilística.
Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

▪ Resolve, expón e explica problemas con ▪ Todas
enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais, ecuacións, números, xeometría e estatística.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización ▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización ▪ MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
e modelización, en contextos da realidade e maen contextos da realidade cotiá (numéricos, xeda realidade susceptibles de conter problemas
temáticos, de xeito individual e en equipo.
ométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísde interese.
ticos) a partir da identificación de problemas en
situacións problemáticas da realidade.
▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas matemáticos subxacentes nel, e os coñecementos
matemáticos necesarios.

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Identifica problemas numéricos, xeométricos, ▪ Todas
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ Formula e distingue: resolve problemas de ▪ Todas
porcentaxes e proporcionalidade.
▪ Expón e resolve problemas mediante ecuacións
▪ Utiliza a nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir información relativa aos obxectos do mundo real.
▪ Utiliza a terminoloxía relativa ás transformacións xeométricas para elaborar e transmitir
información sobre o medio.
▪ Resolve problemas con enunciados nos que
se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Expón e resolve problemas mediante ecua- ▪ Todas
cións.
▪ Resolve problemas con enunciados nos que
se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Resolución de problemas.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a par- ▪ CMCCT
tir de un resolto, variando os datos, propondo ▪ CAA
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

Grao mínimo de consecución
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, ▪ CMCCT
en contexto real, para valorar a adecuación e as
limitacións dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 12, 13
se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización ▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como ▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén ▪ CMCCT
e modelización, en contextos da realidade e maun recurso para resolver problemas da realidade
conclusións sobre el e os seus resultados, valo- ▪ CAA
temáticos, de xeito individual e en equipo.
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos
rando outras opinións.
▪ CSC
modelos utilizados ou construídos.

▪ Presenta e distingue problemas de porcenta- ▪ Todas
xes e regra de tres simple directa e inversa,
relacións funcionais, estatística, xeometría,
alxébricos e de números.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes perso- ▪ MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas ▪ CMCCT
e modelización, en contextos da realidade e maais inherentes ao quefacer matemático.
para o traballo en matemáticas (esforzo, perse- ▪ CSIEE
temáticos, de xeito individual e en equipo.
veranza, flexibilidade e aceptación da crítica ra▪ CSC
zoada).

▪ Explica razoadamente os exercicios.

▪ Todas

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e ▪ CMCCT
problemas coa precisión, o esmero e o interese
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da
situación.

▪ Formula cuestións na aula e resólveas.

▪ Todas

OBS, CAD,
TI, TG

▪ MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exer- ▪ CMCCT
cicios, e adopta a actitude axeitada para cada
caso.

▪ Resolve exercicios e problemas, analizán- ▪ Todas
doos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosi- ▪ CMCCT
dade e indagación, xunto con hábitos de formu- ▪ CAA
lar e formularse preguntas, e procurar respostas
adecuadas, tanto no estudo dos conceptos ▪ CCEC
como na resolución de problemas.

▪ Formula preguntas, e procurar respostas no ▪ Todas
estudo dos conceptos e na resolución de problemas.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de ▪ CSC
cooperación e traballo en equipo.
▪ CSIEE

▪ Respecta as opinións e procedementos dos ▪ Todas
compañeiros.

OBS, TG

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a ▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de ▪ CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
resolución de situacións descoñecidas.
resolución de problemas, de investigación e de ▪ CSIEE
dificultades propias do traballo científico.
matematización ou de modelización, valorando
as consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ Presenta problemas de porcentaxes e regra ▪ Todas
de tres simple directa e inversa Expón e presenta problemas mediante ecuacións.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas ▪ MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas ▪ CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
e aprender diso para situacións similares futuresoltos e os procesos desenvolvidos, valo- ▪ CAA
dificultades propias do traballo científico.
ras.
rando a potencia e a sinxeleza das ideas clave,
e aprende para situacións futuras similares.

▪ Analiza problemas de porcentaxes e regra de ▪ Todas
tres simple directa e inversa. E problemas mediante ecuacións.

OBS
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Obxectivos

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g

a
b
f
g
e

Contidos

Criterios de avaliación

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no pro- ▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas
ceso de aprendizaxe para:
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, fa– Recollida ordenada e a organización de dacendo representacións gráficas, recreando sitos.
tuacións matemáticas mediante simulacións ou
– Elaboración e creación de representacións
analizando con sentido crítico situacións divergráficas de datos numéricos, funcionais ou
sas que axuden á comprensión de conceptos
estatísticos.
matemáticos ou á resolución de problemas.
– 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.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxi- ▪ CMCCT
cas axeitadas e utilízaas para a realización de ▪ CD
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos
cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

▪ Coñece a calculadora e utilízaa de forma sen- ▪ Todas
sata (con oportunidade e eficacia).
▪ Resolve problemas con enunciados nos que
se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para ▪ CMCCT
facer representacións gráficas de funcións con
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 12, 13
se utilicen relacións funcionais lineais e estatísticas.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas ▪ CMCCT
para explicar o proceso seguido na solución de
problemas, mediante a utilización de medios
tecnolóxicos.

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 12, 13
se utilicen relacións funcionais lineais.
▪

OBS, CAD,
TI, TG

▪ MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeo- ▪ CMCCT
métricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

▪ Entende a idea de transformación xeométrica ▪ 9, 10, 11
e, como caso particular, a idea de movemento.
▪ Comprende os conceptos de translación, xiro
e simetría axial.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o ▪ CMCCT
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións.

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 12, 13, 14
se utilicen relacións funcionais lineais e estatísticas.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ CCL
▪ CD

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 12, 13, 14
se utilicen relacións funcionais lineais e estatísticas.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ CCL

▪ Analiza problemas con enunciados nos que ▪ 12, 13, 14
se utilicen relacións funcionais lineais e estatísticas.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ CD
▪ CAA

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 12, 13, 14
se utilicen relacións funcionais lineais e estatísticas.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no pro- ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e ▪ MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais proceso de aprendizaxe para:
da comunicación de maneira habitual no propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son,
ceso de aprendizaxe, procurando, analizando e
etc.), como resultado do proceso de procura,
– Recollida ordenada e a organización de daseleccionando información salientable en interanálise e selección de información relevante,
tos.
net ou noutras fontes, elaborando documentos
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compár– Elaboración e creación de representacións
propios, facendo exposicións e argumentacións
teos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados
estatísticos.
para facilitar a interacción.
▪ MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
– Facilitación da comprensión de conceptos e
apoiar a exposición oral dos contidos traballapropiedades xeométricas ou funcionais, e
dos na aula.
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
▪ MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios
– Deseño de simulacións e elaboración de
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu
predicións sobre situacións matemáticas diproceso de aprendizaxe, recollendo a informaversas.
ción das actividades, analizando puntos fortes e
débiles de seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.
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Obxectivos

Contidos
– 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

▪ MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxi- ▪ CD
cas para compartir ficheiros e tarefas.
▪ CSC
▪ CSIEE

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ Realiza traballos de grupo ou individuais nos ▪ 12, 13, 14
que se utilicen relacións funcionais lineais e
estatísticas.

TI, TG

▪ Manexa as fraccións: operatoria e uso.
▪ 1, 2
▪ Manexa os decimais: cálculo mental e manual, aproximacións, operatoria.
▪ Utiliza as propiedades das potencias para
simplificar cálculos sinxelos.
▪ Calcula potencias de expoñente enteiro- Memoriza os cadrados do quince primeiros números naturais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Distingue tipos de decimais.

▪ 1

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Pasa de fraccións a decimais.

▪ 1

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e ▪ CMCCT
moi pequenos en notación científica, opera con
eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

▪ Interpreta números en notación científica e ▪ 2
sabe escribilos e operar con eles na calculadora.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas ade- ▪ CMCCT
cuadas para realizar aproximacións por defecto
e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

▪ Aproxima un número a unha orde determi- ▪ 2
nada. E é consciente do erro cometido.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de ▪ CMCCT
truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis adecuado.

▪ Utiliza un número razoable de cifras significa- ▪ 2
tivas para expresar unha cantidade.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema ▪ CMCCT
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.

▪ Resolve problemas e exercicios, expresando ▪ 2
o resultado na unidade axeitada.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

Bloque 2. Números e álxebra
▪ b
▪ f

▪ B2.1. Números racionais. Transformación de ▪ B2.1. Utilizar as propiedades dos números ra- ▪ MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de núme- ▪ CMCCT
fraccións en decimais e viceversa. Números decionais, as raíces e outros números radicais
ros (naturais, enteiros e racionais), indica o cricimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz.
para operar con eles, utilizando a forma de cálterio utilizado para a súa distinción e utilízaos
culo e notación adecuada, para resolver problepara representar e interpretar adecuadamente
▪ B2.2. Operacións con fraccións e decimais. Cálmas da vida cotiá, e presentar os resultados coa
información cuantitativa.
culo aproximado e redondeo. Cifras significatiprecisión
requirida.
vas. Erro absoluto e relativo.
▪ B2.3. Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso.
▪ B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a
expresión de números moi pequenos. Opera▪ MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equi- ▪ CMCCT
cións con números expresados en notación
valente a unha fracción, entre decimais finitos e
científica.
decimais infinitos periódicos, e indica neste caso
▪ B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. Exo grupo de decimais que se repiten ou forman
presión decimal. Expresións radicais: transforperíodo.
mación e operacións.
▪ B2.6. Xerarquía de operacións.
▪ MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspon- ▪ CMCCT
dente a un decimal exacto ou periódico.
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▪ MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións nu- ▪ CMCCT
méricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e
as potencias de expoñente enteiro, aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.

▪ Calcula potencias de expoñente enteiro.
▪ 1, 2
▪ Utiliza as propiedades das potencias para
simplificar cálculos sinxelos.
▪ Calcula raíces exactas cadradas e cúbicas
aplicando a definición de raíz enésima.
▪ Manexa as fraccións: operatoria e uso.
▪ Manexa os decimais: cálculo mental e manual, aproximacións, operatoria

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Resolve problemas aritméticos co uso da frac- ▪ 1
ción como operador e das operacións con
fraccións.
▪ Calcula con porcentaxes: obtén a parte, o
tanto por cento e a cantidade inicial.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Calcula raíces exactas cadradas e cúbicas ▪ 2
aplicando a definición de raíz enésima.

OBS, CAD,
PE

▪ B2.7. Investigación de regularidades, relacións ▪ B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas ▪ MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión nu- ▪ CMCCT
e propiedades que aparecen en conxuntos de
que describan sucesións numéricas, obsermérica recorrente usando a lei de formación a
números. Expresión usando linguaxe alxébrica.
vando regularidades en casos sinxelos que inpartir de termos anteriores.
clúan
patróns
recursivos.
▪ B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes Progresións aritméticas e xeométricas.

▪ Obtén un termo calquera dunha sucesión de- ▪ 8
finida mediante o seu termo xeral.
▪ Obtén un termo calquera dunha progresión
aritmética se se coñece o primeiro termo e a
diferenza.
▪ Obtén un termo calquera dunha progresión
xeométrica se se coñece o primeiro termo e a
razón.

OBS, CAD,
PE

▪ MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fór- ▪ CMCCT
mula para o termo xeral dunha sucesión sinxela
de números enteiros ou fraccionarios.

▪ Obtén unha lei de formación ou fórmula para ▪ 8
o termo xeral dunha sucesión sinxela.

OBS, CAD,
PE

▪ MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e ▪ CMCCT
xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula
a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas
para resolver problemas.

▪ Identifica progresións aritméticas e xeométri- ▪ 8
cas.
▪ Calcula a suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica.

OBS, CAD,
PE

▪ MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza reco- ▪ CMCCT
rrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas.

▪ Resolve problemas asociados a progresións.

OBS, CAD,
PE
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▪ b
▪ f

▪ b
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ B2.9. Transformación de expresións alxébricas. ▪ B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar ▪ MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios ▪ CMCCT
Igualdades notables. Operacións elementais
unha propiedade ou relación dada mediante un
e utilízaos en exemplos da vida cotiá.
con polinomios. Factorización de polinomios.
enunciado, extraendo a información salientable
e transformándoa.

Grao mínimo de consecución

▪
▪
▪
▪
▪

Unidades

Suma e multiplica monomios.
▪ 3, 4
Identifica polinomio e os seus elementos.
Calcula o valor numérico dun polinomio.
Suma e multiplica polinomios.
Formula e resolve problemas utilizando sistemas de ecuacións.

Procedementos e
instrumentos de
avaliación
OBS, CAD,
PE

▪ MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades no- ▪ CMCCT
tables correspondentes ao cadrado dun binomio
e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.

▪ Desenvolve identidades notables.

▪ 3

OBS, CAD,
PE

▪ MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con ▪ CMCCT
raíces enteiras mediante o uso combinado da
regra de Ruffini, identidades notables e extracción do factor común.

▪ Descompón en factores irredutibles polino- ▪ 4
mios sinxelos.

OBS, CAD,
PE

▪ Traduce á linguaxe alxébrica enunciados e ▪ 5, 6
propiedades. Asocia unha expresión alxébrica
a un enunciado ou a unha propiedade.
▪ Comprende os conceptos de ecuación e solución dunha ecuación.
▪ Busca a solución dunha ecuación por aproximación ou outros métodos non algorítmicos.
▪ Resolve ecuacións de primeiro grao.
▪ Identifica os elementos dunha ecuación de
segundo grao completa e resólvea.
▪ Resolve ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral.
▪ Expón e resolve problemas mediante ecuacións.
▪ Obtén algunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e represéntaas graficamente.
▪ Entende o concepto de sistema de ecuacións
e da súa solución.
▪ Resolve sistemas de ecuacións lineais con
dúas incógnitas por calquera dos métodos estudados.
▪ Formula e resolve problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.

OBS, CAD,
PE

▪ B2.9. Transformación de expresións alxébricas. ▪ B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que ▪ MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha si- ▪ CMCCT
Igualdades notables. Operacións elementais
se precise a formulación e a resolución de ecuatuación da vida cotiá mediante ecuacións e siscon polinomios. Factorización de polinomios.
cións de primeiro e segundo grao, ecuacións
temas de ecuacións, resólveas e interpreta critisinxelas
de
grao
maior
que
dous
e
sistemas
de
camente o resultado obtido.
▪ B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha indúas
ecuacións
lineais
con
dúas
incógnitas,
cógnita. Resolución por distintos métodos.
aplicando técnicas de manipulación alxébricas,
▪ B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de
gráficas ou recursos tecnolóxicos, valorando e
grao superior a dous.
contrastando os resultados obtidos.
▪ B2.12. Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas
▪ B2.13. Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e sistemas de ecuacións.

Bloque 3. Xeometría
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▪
▪
▪
▪

e
f
l
n

▪ f
▪ l
▪ n

▪
▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
l
n

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
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Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

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

▪ Coñece o elementos do triángulo e polígonos. ▪ 9

OBS, CAD,
PE

▪ Coñece as relacións angulares nos polígonos ▪ 9
e na circunferencia.

OBS, CAD,
PE

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

▪ Coñece o concepto de lugar xeométrico e ▪ 9
identifica como tales algunhas figuras coñecidas.
▪ Ten un coñecemento descritivo do tres cónicas.

OBS, CAD,
PE

▪ Domina o cálculo de áreas de figuras planas.

▪ 9

OBS, CAD,
PE

▪ Identifica relación de proporcionalidade e di- ▪ 9
vide un segmento en partes proporcionais.

OBS, CAD,
PE

▪ MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes ▪ CMCCT
e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema
de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes
en contextos diversos.

▪ Recoñece triángulos semellantes e, en situa- ▪ 9
cións de semellanza, utiliza o teorema de Tales.

OBS, CAD,
PE

▪ MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de polie- ▪ CMCCT
dros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para
resolver problemas contextualizados.

▪ Identifica os corpos básicos co seu desenvol- ▪ 11
vemento máis intuitivo.

OBS, CAD,
PE

▪ B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas ▪ MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de po- ▪ CMCCT
▪ B3.3. Xeometría do plano.
usuais para realizar medidas indirectas de elelígonos e de figuras circulares en problemas
▪ B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento
mentos inaccesibles e para obter as medidas de
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas
en partes proporcionais. Aplicación á resolución
lonxitudes,
áreas
e
volumes
dos
corpos
elemenadecuadas.
de problemas.
tais, de exemplos tomados da vida real, repre▪ B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes.
sentacións artísticas como pintura ou arquitec▪ MACB3.2.2. Divide un segmento en partes pro- ▪ CMCCT
tura, ou da resolución de problemas xeométriporcionais a outros dados, e establece relacións
cos.
de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.

▪ B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento ▪ B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as di- ▪ MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medi- ▪ CMCCT
en partes proporcionais. Aplicación á resolución
mensións reais de figuras dadas en mapas ou
das de lonxitudes e de superficies en situacións
de problemas.
planos, coñecendo a escala.
de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas,
etc.
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▪ Calcula a superficie e o volume dalgúns corpos simples a partir do desenvolvemento ou a
partir da fórmula.
▪ Calcula medidas usando proporcionalidade.

▪ 9

OBS, CAD,
PE
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
l
n

▪ b
▪ e
▪ f

▪ b
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
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Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ B3.4. Recoñecer as transformacións que levan ▪ MACB3.4.1. Identifica os elementos máis carac- ▪ CMCCT
▪ B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano.
dunha figura a outra mediante movemento no
terísticos dos movementos no plano presentes ▪ CCEC
▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuaplano, aplicar eses movementos e analizar dena natureza, en deseños cotiáns ou en obras de
das, entre elas as tecnolóxicas, para estudar forseños cotiáns, obras de arte e configuracións
arte.
mas, configuracións e relacións xeométricas.
presentes na natureza

▪ Entende a idea de transformación xeométrica ▪ 10
e, como caso particular, a idea de movemento.
▪ Comprende os conceptos de translación, xiro
e simetría axial.
▪ Identifica translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e cenefas sinxelos extraídos
do mundo real.
▪ Identifica os elementos que definen as translacións, os xiros e as simetrías axiais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a ▪ CMCCT
composición de movementos, empregando fe- ▪ CCEC
rramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

▪ Entende a idea de transformación xeométrica ▪ 10
e, como caso particular, a idea de movemento.
▪ Comprende os conceptos de translación, xiro
e simetría axial.

OBS, CAD,
TI, TG

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

▪ Recoñece as características dos poliedros re- ▪ 11
gulares e dos semirregulares.
▪ Identifica os poliedros regulares e descríbeos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Recoñece planos de simetría e eixos de xiro ▪ 11
nos corpos xeométricos que os teñen.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecua- ▪ B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xe- ▪ MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o ▪ CMCCT
das, entre elas as tecnolóxicas, para estudar forográficas e a súa aplicación na localización de
Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos,
mas, configuracións e relacións xeométricas.
puntos.
e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxi▪ B3.8. A esfera. Interseccións de planos e esfetude
ras.
▪ B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e lonxitude dun
punto.

▪ Interpreta as coordenadas xeográficas dun lu- ▪ 11
gar e relaciónaas cos fusos horarios.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ Interpreta funcións dadas mediante gráficas.

▪ 12, 13

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Recoñece as características máis importantes ▪ 12, 13
na descrición dunha gráfica. Identifica algúns
puntos relevantes dunha función dada mediante a súa expresión analítica (cortes cos eixos, máximos, mínimos…).

OBS, CAD,
TI, TG, PE

Bloque 4. Funcións
▪ f
▪ g

▪ B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas ▪ B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no ▪ MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha ▪ CMCCT
que representan fenómenos do ámbito cotián e
estudo das funcións e a súa representación gráfunción dada graficamente e asocia enunciados
doutras materias.
fica.
de problemas contextualizados a gráficas.
▪ B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo
das características locais e globais da gráfica
▪ MAB B4.1.2. Identifica as características máis ▪ CMCCT
correspondente.
salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto.
▪ B4.3. Análise e comparación de situacións de
dependencia funcional dadas mediante táboas

49

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos
e enunciados.
B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
programas de computador para a construción
e a interpretación de gráficas.

▪ b
▪ f

▪ b
▪ f

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun ▪ CMCCT
enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto.

▪ Representa, da forma máis aproximada posi- ▪ 12, 13
ble, unha función dada por un enunciado
▪ Representa a ecuación dunha recta.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións ▪ CMCCT
analíticas a funcións dadas graficamente.

▪ Asigna unha gráfica a un enunciado.

▪ 12, 13

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o com- ▪ CMCCT
portamento do fenómeno que representa unha
gráfica e a súa expresión alxébrica.

▪ Recoñece tramos crecentes e decrecentes na ▪ 12, 13
gráfica dunha función.
▪ Recoñece funcións continuas e descontinuas.
▪ Recoñece a periodicidade dunha función.
▪ Expresa verbalmente a tendencia dunha función a partir dunha parte desta.
▪ Estuda conxuntamente dúas funcións lineais:
obtén e interpreta o punto de corte.

OBS, CAD,
TI, TG

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

▪ Manexa a función de proporcionalidade y=mx: ▪ 13
represéntaa graficamente, obtén a ecuación,
calcula e interpreta o significado da pendente.
▪ Manexa a función y=mx+n: represéntaa graficamente e interpreta o significado dos coeficientes.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da fun- ▪ CMCCT
ción lineal asociada a un enunciado e represéntaa.

▪ Obtén a ecuación dunha recta cando se coñe- ▪ 13
cen un punto e a pendente, ou ben, dous puntos dela (ecuación punto-pendente).

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B4.7. Funcións cuadráticas. Representación ▪ B4.3. Recoñecer situacións de relación funcio- ▪ MACB4.3.1. Calcula os elementos característi- ▪ CMCCT
gráfica. Utilización para representar situacións
nal que necesitan ser descritas mediante funcos dunha función polinómica de grao 2 e repreda vida cotiá.
cións cuadráticas, calculando os seus parámeséntaa graficamente.
tros e as súas características.

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 13
se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

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

▪ Resolve problemas con enunciados nos que ▪ 13
se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Coñece o vocabulario co que se describe o ▪ 14
proceso estatístico (poboación, mostra, variable).

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Interpreta táboas de frecuencias, con datos ▪ 14
illados ou agrupados en intervalos, e gráficos
estatísticos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

Bloque 5. Estatística e probabilidade
▪ b
▪ f

▪ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Po- ▪ B5.1. Elaborar informacións estatísticas para ▪ MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e ▪ CMCCT
boación e mostra. Variables estatísticas: cualitadescribir un conxunto de datos mediante táboas
xustifica as diferenzas en problemas contextuativas, discretas e continuas.
e gráficas adecuadas á situación analizada, xuslizados.
tificando se as conclusións son representativas
▪ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estapara
a
poboación
estudada.
tística. Representatividade dunha mostra.
▪ MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha ▪ CMCCT
mostra a través do procedemento de selección,
en casos sinxelos.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos
▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
▪ B5.4. Gráficas estatísticas.

▪ b
▪ e
▪ f

▪ b
▪ e
▪ f

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, ▪ CMCCT
cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e
pon exemplos.

▪ Interpreta táboas de frecuencias, con datos ▪ 14
illados ou agrupados en intervalos, e gráficos
estatísticos.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, re- ▪ CMCCT
laciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

▪ Calcula frecuencias absolutas e relativas.
▪ 14
▪ Constrúe táboas de frecuencias de datos illados ou de datos agrupados en intervalos dados.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramen- ▪ CSC
tas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas
sociais, económicos e da vida cotiá.

▪ Confecciona gráficas diversas e elixe a gráfica ▪ 14
máis adecuada segundo o tipo de variable.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpre- ▪ B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de ▪ MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de ▪ CMCCT
tación e propiedades.
posición e de dispersión dunha variable estatísposición (media, moda, mediana e cuartís) dutica para resumir os datos e comparar distribunha variable estatística para proporcionar un re▪ B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, intercións
estatísticas.
sumo dos datos.
pretación e propiedades.
▪ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
▪ MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros ▪ CMCCT
▪ B5.8. Interpretación conxunta da media e a desde dispersión (rango, percorrido intercuartílico e
viación típica.
desviación típica) dunha variable estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para
comparar a representatividade da media e describir os datos.

▪ Calcula os parámetros (de forma manual e ▪ 14
con calculadora).

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Calcula os parámetros (de forma manual e ▪ 14
con calculadora).

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ B5.9. Identificación das fases e tarefas dun es- ▪ B5.3. Analizar e interpretar a información esta- ▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado ▪ CCL
tudo estatístico. Análise e descrición de trabatística que aparece nos medios de comunicapara describir, analizar e interpretar información
llos relacionados coa estatística, con interpretación, valorando a súa representatividade e a súa
estatística dos medios de comunicación e outros
ción da información e detección de erros e mafiabilidade.
ámbitos da vida cotiá.
nipulacións.
▪ B5.10. Utilización de calculadora e outros medios tecnolóxicos axeitados para a análise, a
▪ MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios ▪ CD
elaboración e a presentación de informes e dotecnolóxicos para organizar os datos, xerar grácumentos sobre informacións estatísticas nos
ficos estatísticos e calcular parámetros de tenmedios de comunicación.
dencia central e dispersión.

▪ Calcula a frecuencia relativa dun suceso a ▪ 14
partir da súa frecuencia absoluta e do número
de experimentacións. Comprende o seu significado e relaciónao coa probabilidade do suceso.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ Calcula a frecuencia relativa dun suceso a ▪ 14
partir da súa frecuencia absoluta e do número
de experimentacións.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ Calcula a frecuencia relativa dun suceso a ▪ 14
partir da súa frecuencia absoluta e do número
de experimentacións.

OBS, CAD,
TI, TG

▪ Recoñece experiencias aleatorias entre ou- ▪ 15
tras que non o son.

OBS, CAD,
PE

▪ Manexa con soltura a valoración das probabi- ▪ 15
lidades de sucesos cotiáns.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para ▪ CD
comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada
▪ b
▪ f
▪ g

Grao mínimo de consecución

▪ B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e es- ▪ B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un ▪ MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleato- ▪ CMCCT
pazo mostral.
suceso asociado a un experimento aleatorio sinrios e distíngueos dos deterministas.
xelo, calculando a súa probabilidade a partir da
▪ B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a resúa
frecuencia
relativa,
a
regra
de
Laplace
ou
os
gra de Laplace. Diagramas de árbore sinxelos.
▪ MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para ▪ CMCCT
diagramas de árbore, e identificando os elemenPermutacións; factorial dun número.
describir e cuantificar situacións relacionadas co ▪ CCL
tos asociados ao experimento.
azar.
▪ B5.13. Utilización da probabilidade para tomar
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos
decisións fundamentadas en diferentes contextos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos ▪ CMCCT
en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, mediante a regra
de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias
persoais.

▪ Calcula con soltura probabilidades elementais ▪ 15
de sucesos producidos con instrumentos aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas,
bolsas de bolas…

OBS, CAD,
TI, TG, PE

▪ MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en ▪ CSIEE
conta as probabilidades das distintas opcións en
situacións de incerteza.

▪ Manexa con soltura a valoración das probabi- ▪ 15
lidades de sucesos cotiáns.

OBS, CAD,
TI, TG, PE

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (números irracionais, radicais, sucesións de números reais, polinomio,..) xunto co progreso no cálculo ao incorporar a este as potencias de expoñente enteiro, os números irracionais e os radicais, constitúen o eixo
central ou prioritario da programación didáctica na materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.
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Concrecións metodolóxicas neste nivel
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos contidos
matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave. Estas son algunhas delas:
•

A expresión decimal dun número racional ten que ser utilizada para reflexionar sobre a existencia de números non racionais.

•

Os números “grandes” e “pequenos” que aparecen en situación frecuentes das ciencias debe ser o motivo axeitado para dominar as potencias de 10.

•

O bloque de números é especialmente axeitado para desenvolver técnicas de cálculo mental.

•

As actividades numéricas relacionadas co consumo dos coches, coa velocidades dos coches, co consumo de penso en animais domésticos, coas fraccións de gastos do
consumo familiar e coas medidas dos tamaños de papel e o seu peso son axeitadas para aplicar o tema de números a problemas extraídos do ámbito social e físico.

•

A verbalización de cada unha das igualdades notables contribúe a competencia lingüística.

•

Os temas de ecuacións e sistemas deben servir como modelo de técnicas de resolución de problemas.

•

No bloque de Álxebra, os exercicios relacionados con mesturas de bebidas, distancias e velocidades en trens, fracción dunha árbore que está baixo terra, li-bros e prezos,
reparto de premios de xogos de azar, descontos de pólizas de seguros en relación inversa ao número de accidentes teñen que contribuír á va-loración da precisión,
simplicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para resolver diferentes situación da vida cotiá.

•

É moi importante debuxar, primeiro con regra e compás e despois coa axuda dun programa informático (por exemplo AUTOCAD), os elementos notables dun triángulo.

•

Nas actividades débese ter coidado en razoar os pasos e non dalos por supostos.

•

A utilización do plano e escalas débese considerar como modelo importante de resolución de problemas.

•

Unha práctica cun programa informático consistente en debuxar un rosetón ademais de reforzar o coñecemento dos movementos no plano contribuiría ao recoñecemento
dos movementos nas composición artísticas.

•

É interesante o estudo dun friso ou dun mosaico a partir dunha fotografía.

•

Convén relacionar os métodos alxébricos e xeométricos na resolución de actividades relacionadas coas translacións e coas simetrías.

•

As táboas de crecemento dun neno, as táboas de gasolina consumida en función dos quilómetros, a gráfica do custo das chamadas telefónicas en función do tempo, a
gráfica da variación do volume de auga ó variar a temperatura, a gráfica da revalorización dun piso co tempo e o custo da función que da o custo do recibo da luz son
actividades indicadas para valorar o concepto de función, unha das ferramentas máis potentes nas matemáticas.

•

Parece conveniente motivar a introdución do bloque de Estatística con actividades relacionadas con gráfica sobre pesos, tallas, deportes que se practican segundo sexo,
temperaturas en distintas zonas do mundo, leucocitos de distintos análises de sangue, pesos de acabados de nacer en distintas partes do mundo e outros datos tomados
de diversas fontes como a prensa e os anuarios estatísticos.

•

As observacións de probabilidades de determinadas enfermidades en distintas partes do mundo ou de superalas a determinadas idades e segundo o sexo, son exemplos
de actividades que contribúen a valorar o concepto de probabilidade e a importancia do seu coñecemento para predicir situacións incertas.
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•

É moi importante insistir na interpretación dos valores dos parámetros estatísticos e fomentar a actitude crítica ante a información de índole estatística.

•

As unidades “Xeometría do espazo. Áreas e volumes” e “Estatística e Probabilidade” son axeitadas para fomentar un uso racional da calculadora.
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10. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º ESO
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º ESO
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
Temporalización
1. Números racionais.
12 sesións
2. Potencias e raíces.
10 sesións
3. Polinomios.
10 sesións
4. Ecuacións.
9 sesións
5. Sistemas de ecuacións lineais.
9 sesións
6. Proporcionalidade.
9 sesións
7. Sucesións. Progresións aritméticas e xeométricas.
9 sesións
8. Xeometría no plano.
9 sesións
9. Movementos no plano.
7 sesións
10. Corpos xeométricos.
10 sesións
11. Funcións.
10 sesións
12. Funcións lineais e cadráticas.
10 sesións
13. Estatística.
10 sesións
TOTAL
124 SESIÓNS

Libro de texto: Título: MATEMÁTICAS 3 ESO – Savia (Edición en castelán)
Autores: Fernando Alcaide e outros
Editorial: SM - ISBN: 978–84–675–7621-4
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas 3º ESO:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia e ó longo do curso.

•

E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación na ESO
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

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

▪ B1.1. Planificación do proceso de resolución de ▪ B1.1. Expresar verbalmente, de ▪ MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de ▪ CCL
problemas.
xeito razoado, o proceso seguido na
xeito razoado, o proceso seguido na ▪ CMCCT
resolución dun problema.
resolución dun problema, coa
precisión e o rigor adecuados.

▪ Formula e resolve problemas ▪ Todas
utilizando:
ecuacións,
proporcionalidade e porcentaxes,
progresións, fraccións, radicais,
xeometría, gráficas, estatística e
proporcionalidade.

OBS, PO

▪ e
▪ f
▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.2.
Utilizar
procesos
de ▪ MAPB1.2.1. Analiza e comprende o ▪ CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
razoamento e estratexias de
enunciado dos problemas (datos, ▪ CCL
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
resolución de problemas, realizando
relacións entre os datos, e contexto
problema,
resolver
subproblemas,
reconto
os
cálculos
necesarios
e
do problema).
exhaustivo, empezar por casos particulares sinxelos,
comprobando as solucións obtidas.
buscar regularidades e leis, etc.
▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
▪ MAPB1.2.2. Valora a información dun ▪ CMCCT
resultados, comprobación e interpretación das
enunciado e relaciónaa co número de
solucións no contexto da situación, procura doutras
solucións do problema.
formas de resolución, etc.

▪ Analiza
formula
e
resolve ▪ Todas
problemas utilizando: ecuacións,
proporcionalidade e porcentaxes,
progresións, fraccións, radicais,
xeometría, gráficas, estatística e
proporcionalidade.

CAD, TG, TI, PE

▪ Formula e resolve problemas ▪ Todas
utilizando sistemas de ecuacións ,
proporcionalidade e porcentaxes
progresións, fraccións, radicais,
xeometría, gráficas, estatística e
proporcionalidade.

CAD, TG, TI, PE

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

▪ Busca a solución dunha ecuación ▪ Todas
por aproximación ou outros
métodos non algorítmicos.

CAD, TG, TI

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

▪ Formula e resolve problemas.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h

▪ b
▪ e
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.3. Describir e analizar situacións ▪ MAPB1.3.1.
Identifica
patróns, ▪ CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
de cambio, para atopar patróns,
regularidades e leis matemáticas en
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
regularidades e leis matemáticas,
situacións de cambio, en contextos
problema, resolución de subproblemas, reconto
en
contextos
numéricos,
numéricos, xeométricos, funcionais,
exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
estatísticos e probabilísticos.
procura de regularidades e leis, etc.
e probabilísticos, valorando a súa
utilidade
para
facer
predicións.
▪ 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.

▪ Distingue progresións aritméticas e ▪ Todas
xeométricas.
▪ Identifica aumentos e diminucións
porcentuais.
▪ Entende a idea de transformación
xeométrica e, como caso particular,
a idea de movemento.
▪ Comprende os conceptos de
translación, xiro e simetría axial.
▪ Resolve
problemas
con
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais e
ecuacións.

CAD, TG, TI

▪ MAPB1.3.2.
Utiliza
as
leis ▪ CMCCT
matemáticas atopadas para realizar
simulacións e predicións sobre os
resultados esperables, e valora a súa
eficacia e a súa idoneidade.

▪ Resolve
problemas
con ▪ 11, 12
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais.

CAD, TG, TI

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das ▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos ▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas ▪ CMCCT
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
formulando pequenas variacións
logo de resolvelos, revisando o
resultados, comprobación e interpretación das
nos datos, outras preguntas, outros
proceso de resolución, e os pasos e
solucións no contexto da situación, procura doutras
contextos, etc.
as ideas importantes, analizando a
formas de resolución, etc.
coherencia
da
solución
ou
procurando
outras
formas
de
resolución.

▪ Explica e analiza problemas de ▪ Todas
porcentaxes e regra de tres simple
directa e inversa, ecuacións,
relación funcionais, xeometría,
estatística e probabilidade.

OBS, CAD

▪ Formula e resolve problemas.

OBS, CAD

▪ MAPB1.4.2.
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.

▪ Todas

▪ f
▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións ▪ B1.5. Elaborar e presentar informes ▪ MAPB1.5.1. Expón e defende o ▪ CCL
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
sobre o proceso, resultados e
proceso seguido ademais das ▪ CMCCT
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
e
conclusións obtidas nos procesos
conclusións obtidas, utilizando as
probabilísticos, de xeito individual e en equipo.
de investigación.
linguaxes
alxébrica,
gráfica,
Elaboración
e
presentación
dos
informes
xeométrica
e
estatísticocorrespondentes.
probabilística.

▪ Resolve,
expón
e
explica ▪ Todas
problemas con enunciados nos que
se utilicen relacións funcionais
lineais,
ecuacións,
números,
xeometría e estatística.

OBS, CAD, TG, TI

▪ a
▪ b
▪ c

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e ▪ B1.6. Desenvolver procesos de ▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións ▪ CMCCT
modelización, en contextos da realidade e
matematización en contextos da
problemáticas
da
realidade ▪ CSC
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
realidade
cotiá
(numéricos,
susceptibles de conter problemas de
xeométricos, funcionais, estatísticos
interese.

▪ Identifica problemas numéricos, ▪ 11, 12, 13, 14
xeométricos,
funcionais,
estatísticos ou probabilísticos.

OBS, CAD, TG, TI

58

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos
▪ d
▪ e
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

da ▪ MAPB1.6.2. Establece conexións ▪ CMCCT
en
entre un problema do mundo real e o ▪ CSIEE
da
mundo matemático, identificando o
problema
ou
os
problemas
matemáticos subxacentes nel, e os
coñecementos
matemáticos
necesarios.

▪ Formula e distingue: resolve ▪ Todas
problemas de porcentaxes e
proporcionalidade.
▪ Expón e resolve problemas
mediante ecuacións
▪ Utiliza a nomenclatura relativa aos
corpos xeométricos para describir e
transmitir información relativa aos
obxectos do mundo real.
▪ Utiliza a terminoloxía relativa ás
transformacións xeométricas para
elaborar e transmitir información
sobre o medio.
▪ Resolve
problemas
con
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais.

OBS, CAD, TG, TI, PE

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

▪ Expón e resolve problemas ▪ Todas
mediante ecuacións.
▪ Resolve
problemas
con
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais.

OBS, CAD, TG, TI, PE

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

▪ Resolución de problemas.

OBS, CAD, TG, TI

▪ MAPB1.6.5. 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.

▪ Resolve
problemas
con ▪ 11, 12
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais.

 OBS, CAD, TG, TI

▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e ▪ B1.7. Valorar a modelización ▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o ▪ CMCCT
modelización, en contextos da realidade e
matemática como un recurso para
proceso e obtén conclusións sobre el ▪ CAA
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
resolver problemas da realidade
e os seus resultados, valorando
▪ CSC
cotiá, avaliando a eficacia e as
outras opinións.
limitacións dos modelos utilizados
ou construídos.

▪ Presenta e distingue problemas de ▪ Todas
porcentaxes e regra de tres simple
directa
e inversa,
relacións
funcionais, estatística, xeometría,
alxébricos e de números.

OBS, CAD, TG, TI, PE

a
b
c
d

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as ▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes ▪ CMCCT
modelización, en contextos da realidade e
actitudes persoais inherentes ao
adecuadas para o traballo en ▪ CSIEE
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
quefacer matemático.
matemáticas (esforzo, perseveranza,
flexibilidade e aceptación da crítica ▪ CSC
razoada).

▪ Explica
razoadamente
exercicios.

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ g

▪
▪
▪
▪

ou probabilísticos) a partir
identificación de problemas
situacións
problemáticas
realidade.

Estándares de aprendizaxe
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Obxectivos
▪ e
▪ f
▪ g
▪
▪
▪
▪
▪

l
m
n
ñ
o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución
na

aula

Unidades
e ▪ Todas

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

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

▪ Formula cuestións
resólveas.

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

▪ Resolve exercicios e problemas, ▪ Todas
analizándoos.

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de ▪ CMCCT
curiosidade e indagación, xunto con ▪ CAA
hábitos de formular e formularse
preguntas, e procurar respostas ▪ CCEC
axeitadas, tanto no estudo dos
conceptos como na resolución de
problemas.

▪ Formula preguntas, e procurar ▪ Todas
respostas no estudo dos conceptos
e na resolución de problemas.

OBS, CAD, TG, TI, PE

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

▪ Respecta
as
opinións
e ▪ Todas
procedementos dos compañeiros.

OBS, CAD, TG

OBS, CAD, TG, TI

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.9.
Superar
bloqueos
e ▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos ▪ CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
inseguridades ante a resolución de
procesos de resolución de problemas, ▪ CSIEE
dificultades propias do traballo científico.
situacións descoñecidas.
de investigación e de matematización
ou de modelización, valorando as
consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e
utilidade.

▪ Presenta
problemas
de ▪ Todas
porcentaxes e regra de tres simple
directa e inversa Expón e presenta
problemas mediante ecuacións.

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.10. Reflexionar sobre as ▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os ▪ CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
decisións tomadas e aprender diso
problemas resoltos e os procesos ▪ CAA
dificultades propias do traballo científico.
para situacións similares futuras.
desenvolvidos, valorando a potencia
e a sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións futuras
similares.

▪ Analiza problemas de porcentaxes ▪ Todas
e regra de tres simple directa e
inversa. E problemas mediante
ecuacións.

OBS, CAD

b
e
f
g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso ▪ B1.11. Empregar as ferramentas ▪ MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas ▪ CMCCT
de aprendizaxe para:
tecnolóxicas adecuadas, de xeito
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas ▪ CD
autónomo, realizando cálculos
para a realización de cálculos
– Recollida ordenada e a organización de datos.
numéricos,
alxébricos
ou
numéricos, alxébricos ou estatísticos
– Elaboración e creación de representacións
estatísticos,
facendo
cando a dificultade destes impida ou
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
representacións gráficas, recreando
non aconselle facelos manualmente.
estatísticos.
situacións matemáticas mediante

▪ Coñece a calculadora e utilízaa de ▪ Todas
forma sensata (con oportunidade e
eficacia).
▪ Resolve
problemas
con
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais.

OBS, CAD, TG, TI

▪
▪
▪
▪
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Contidos
– 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.

▪
▪
▪
▪
▪

a
b
f
g
e

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

simulacións ou analizando con ▪ MAPB1.11.2.
Utiliza
medios ▪ CMCCT
sentido crítico situacións diversas
tecnolóxicos
para
facer
que axuden á comprensión de
representacións gráficas de funcións
conceptos matemáticos ou á
con expresións alxébricas complexas
resolución de problemas.
e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

▪ Resolve
problemas
con ▪ 12, 13
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais e
estatísticas.

OBS, CAD, TG, TI

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

▪ Resolve
problemas
con ▪ 12
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais.

OBS, CAD, TG, TI

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e ▪ CMCCT
obxectos
xeométricos
con
ferramentas tecnolóxicas interactivas
para amosar, analizar e comprender
propiedades xeométricas.

▪ Entende a idea de transformación ▪ 8, 9, 10
xeométrica e, como caso particular,
a idea de movemento.
▪ Comprende os conceptos de
translación, xiro e simetría axial.

OBS, CAD, TG, TI

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

▪ Resolve
problemas
con ▪ 12, 13
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais e
estatísticas.

OBS, CAD, TG, TI

▪ CCL
▪ CD

▪ Resolve
problemas
con ▪ 12, 13
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais e
estatísticas.

OBS, CAD, TG, TI

▪ CCL

▪ Analiza problemas con enunciados ▪ 12, 13
nos que se utilicen relacións
funcionais lineais e estatísticas.

OBS, CAD, TG, TI

▪ CD
▪ CAA

▪ Resolve
problemas
con ▪ 12, 13
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais e
estatísticas.

OBS, CAD, TG, TI

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da ▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos
de aprendizaxe para:
información e da comunicación de
dixitais
propios
(de
texto,
maneira habitual no proceso de
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
– Recollida ordenada e a organización de datos.
aprendizaxe,
procurando,
como resultado do proceso de
– Elaboración e creación de representacións
analizando
e
seleccionando
procura, análise e selección de
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
información salientable en internet
información relevante, coa ferramenta
estatísticos.
ou noutras fontes, elaborando
tecnolóxica axeitada, e compárteos
– Facilitación da comprensión de conceptos e
documentos
propios,
facendo
para a súa discusión ou difusión.
propiedades xeométricas ou funcionais, e
exposicións
e
argumentacións
realización de cálculos de tipo numérico,
destes, e compartíndoos en ámbitos
▪ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos
alxébrico ou estatístico.
apropiados
para
facilitar
a
creados para apoiar a exposición oral
interacción.
– Deseño de simulacións e elaboración de
dos contidos traballados na aula.
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os
– Elaboración de informes e documentos sobre os
medios tecnolóxicos para estruturar e
procesos levados a cabo e as conclusións e os
mellorar
o
seu
proceso
de
resultados obtidos.
aprendizaxe,
recollendo
a
– Consulta, comunicación e compartición, en
información
das
actividades,
ámbitos apropiados, da información e as ideas
analizando puntos fortes e débiles de
matemáticas.
seu
proceso
educativo
e
establecendo pautas de mellora.

61

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ MAPB1.12.4. Emprega ferramentas ▪ CD
tecnolóxicas para compartir ficheiros ▪ CSC
e tarefas.
▪ CSIEE

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

▪ Realiza traballos de grupo ou ▪ 12, 13
individuais nos que se utilicen
relacións funcionais lineais e
estatísticas.

TG, TI

▪ Manexa as fraccións: operatoria e ▪ 1, 2
uso.
▪ Manexa os decimais: cálculo
mental e manual, aproximacións,
operatoria.
▪ Utiliza
as
propiedades
das
potencias para simplificar cálculos
sinxelos.
▪ Calcula potencias de expoñente
enteiro

OBS, CAD, TG, TI, PE

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

▪ 1

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ MAPB2.1.3. . Expresa números moi ▪ CMCCT
grandes e moi pequenos en notación
científica, opera con eles, con e sen
calculadora, e utilízaos en problemas
contextualizados.

▪ Interpreta números en notación ▪ 2
científica e sabe escribilos e operar
con eles na calculadora.

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ MAPB2.1.4 Distingue e emprega ▪ CMCCT
técnicas adecuadas para realizar ▪ CD
aproximacións por defecto e por
exceso dun número en problemas ▪ CSC
contextualizados, e xustifica os seus
procedementos

▪ Aproxima un número a unha orde ▪ 2
determinada. E é consciente do
erro cometido.

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ MAPB2.1.5.. Aplica axeitadamente ▪ CMCCT
técnicas de truncamento e redondeo
en
problemas
contextualizados,
recoñecendo
os
erros
de
aproximación en cada caso para
determinar o procedemento máis
adecuado.

▪ Utiliza un número razoable de ▪ 2
cifras significativas para expresar
unha cantidade.

OBS, CAD, TG, TI, PE

Bloque 2. Números e álxebra
▪ b
▪ f

▪ B2.1.. Potencias de números naturais con expoñente ▪ B2.1. Utilizar as propiedades dos ▪ MAPB2.1.1. Aplica as propiedades ▪ CMCCT
enteiro. Significado e uso. Potencias de base 10.
números racionais e decimais para
das potencias para simplificar
Aplicación para a expresión de números moi
operar con eles, utilizando a forma
fraccións cuxos numeradores e
pequenos. Operacións con números expresados en
de cálculo e notación adecuada,
denominadores son produtos de
notación científica. Aplicación a problemas extraídos
para
resolver
problemas,
e
potencias.
do ámbito social e físico.
presentando os resultados coa
▪ B2.2. Xerarquía das operacións
precisión requirida
▪ 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.
▪ MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o ▪ CMCCT
▪ B2.5. Elaboración e utilización de estratexias para o
decimal equivalente a unha fracción,
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o
entre decimais finitos e decimais
cálculo con calculadora ou outros medios
infinitos periódicos, e indica neste
tecnolóxicos.
caso o grupo de decimais que se
repiten ou forman período.
▪

.
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▪ b
▪ f

▪ b
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

▪ MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun ▪ CMCCT
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.

▪ Resolve problemas e exercicios, ▪ 2
expresando o resultado na unidade
axeitada.

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ MAPB2.1.7. Calcula o valor de ▪ CMCCT
expresións numéricas de números
enteiros, decimais e fraccionarios
mediante as operacións elementais e
as potencias de expoñente enteiro,
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións.

▪ Calcula potencias de expoñente ▪ 1, 2
enteiro.
▪ Utiliza
as
propiedades
das
potencias para simplificar cálculos
sinxelos.

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ MAPB2.1.8. . Emprega números ▪ CMCCT
racionais para resolver problemas da ▪ CAA
vida cotiá e analiza a coherencia da
solución.

▪ Manexa as fraccións: operatoria e ▪ 1
uso.
Resolve problemas aritméticos co
uso da fracción como operador e
das operacións con fraccións

OBS, CAD, TG, TI, PE

▪ B2.6. Investigación de regularidades, relacións e ▪ B2.2. Obter e manipular expresións ▪ MAPB2.2.1. Calcula termos dunha ▪ CMCCT
propiedades que aparecen en conxuntos de
simbólicas que describan sucesións
sucesión numérica recorrente usando
números. Expresión usando linguaxe alxébrica.
numéricas,
observando
a lei de formación a partir de termos
regularidades en casos sinxelos que
anteriores.
▪ B2.7. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes
inclúan patróns recursivos.
Progresións aritméticas e xeométricas.

▪ Obtén un termo calquera dunha ▪ 7
sucesión definida mediante o seu
termo xeral.

OBS, CAD, PE

▪ MAPB2.2.2. Obtén unha lei de ▪ CMCCT
formación ou fórmula para o termo
xeral dunha sucesión sinxela de
números enteiros ou fraccionarios.

▪ Obtén o termo
sucesión sinxela.

dunha ▪ 7

OBS, CAD, PE

▪ MAPB2.2.3. Valora e identifica a ▪ CMCCT
presenza recorrente das sucesións ▪ CAA
na natureza e resolve problemas
▪ CCL
asociados a estas.

▪ Identifica sucesións na natureza
▪ 7
▪ Resolve
problemas
sinxelos
aplicando as progresións

OBS, CAD, PE

▪ B2.8. Transformación de expresións alxébricas cunha ▪ B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica ▪ MAPB2.3.1.
Realiza
operacións ▪ CMCCT
indeterminada. Igualdades notables. Operacións
para expresar unha propiedade ou
(suma, resta e produto) con
elementais con polinomios.
relación
dada
mediante
un
polinomios e utilízaos en exemplos da
enunciado, extraendo a información
vida cotiá.
salientable e transformándoa.

▪ Identifica monomios e os seus ▪ 3
elementos
▪ Recoñece os semellantes
▪ Suma e multiplica monomios.
▪ Identifica polinomio e os seus
elementos.
▪ Calcula o valor numérico dun
polinomio.
▪ Suma e multiplica polinomios..

OBS, CAD, PE
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as ▪ CMCCT
identidades
notables
correspondentes ao cadrado dun
binomio e unha suma por diferenza, e
aplícaas nun contexto axeitado.
▪ b
▪ f

▪ B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. ▪ B2.4. Resolver problemas da vida ▪ MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de ▪ CMCCT
Resolución por distintos métodos.
cotiá nos que se precise a
segundo
grao
completas
e
formulación e a resolución de
incompletas
mediante
▪ B2.10. Resolución de sistemas de dúas ecuacións
ecuacións
de
primeiro
e
segundo
procedementos
alxébricos
e
gráficos.
lineais con dúas incógnitas
grao, e sistemas lineais de dúas
▪ B2.11. Resolución de problemas mediante a
ecuacións con dúas incógnitas,
utilización de ecuacións e sistemas de ecuacións.
aplicando técnicas de manipulación
alxébricas, gráficas ou recursos
tecnolóxicos, e valorar e contrastar
os resultados obtidos.
▪ MAPB2.4.2. Resolve sistemas de ▪ CMCCT
dúas ecuacións lineais con dúas
incógnitas mediante procedementos
alxébricos ou gráficos.

▪ MAPB2.4.3.. Formula alxebricamente ▪ CMCCT
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.

Grao mínimo de
consecución
▪ Desenvolve identidades notables.

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

▪ 3

OBS, CAD, PE

▪ Identifica os elementos dunha ▪ 4
ecuación
de
segundo
grao
completa e resólvea.
▪ Resolve ecuacións de segundo
grao incompletas sen aplicar a
regra xeral.

OBS, CAD, PE

▪ Resolve sistemas de ecuacións ▪
lineais con dúas incógnitas por
calquera dos métodos estudados

5

OBS, CAD, PE

▪ Asocia unha expresión alxébrica a ▪
un enunciado ou a unha
propiedade.
▪ Formula e resolve problemas
utilizando sistemas de ecuacións
lineais.

4, 5

OBS, CAD, PE

Bloque 3. Xeometría
▪
▪
▪
▪

e
f
l
n

▪ B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e ▪ B3.1. Recoñecer e describir os ▪ MAPB3.1.1. Coñece as propiedades ▪ CMCCT
bisectriz dun ángulo; ángulos e as súas relacións;
elementos e as propiedades
dos puntos da mediatriz dun
perímetros e áreas de polígonos; lonxitude e área de
características das figuras planas,
segmento e da bisectriz dun ángulo.
figuras circulares. Propiedades
os corpos xeométricos elementais e
as
súas
configuracións
xeométricas.
▪ B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes
▪ MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da ▪ CMCCT
mediatriz e a bisectriz para resolver
▪ B3.5. . Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas,
problemas xeométricos sinxelos
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas,
configuracións e relacións xeométricas.

▪ Coñece o elementos do triángulo e ▪ 8
polígonos.

▪ MAPB3.1.3. Manexa as relacións ▪ CMCCT
entre ángulos definidos por rectas
que se cortan ou por paralelas
cortadas por unha secante, e resolve
problemas xeométricos sinxelos nos
que interveñen ángulos..

▪ Coñece as relacións angulares nos ▪ 8
polígonos e na circunferencia.
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gulo e polígonos.

OBS, CAD, PE

8
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
▪ MAPB3.1.4.Calcula o perímetro
polígonos,
a
lonxitude
circunferencias e as áreas
polígonos e figuras circulares
problemas contextualizados

Competencias
clave

de ▪ CMCCT
de
de
en

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

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

▪ Calcula perímetros de polígonos e ▪ 8
áreas
de
triángulos,
paralelogramos, trapecios

OBS, CAD, PE

▪ Calcula volumes
sinxelos
en
contextualizados

OBS, CAD, PE

de corpos ▪ 10
problemas

▪ B3.3.Teorema de Tales. División dun segmento en ▪ B3.2.Utilizar o teorema de Tales e as ▪ MAPB3.2.1. Divide un segmento en ▪ CMCCT
partes proporcionais. .Aplicación á resolución de
fórmulas usuais para realizar
partes proporcionais a outros dados, ▪ CCL
problemas.
medidas indirectas de elementos
e
establece
relacións
de
inaccesibles e para obter medidas
proporcionalidade entre os elementos
de
lonxitudes,
de
exemplos
homólogos de dous polígonos
tomados
da
vida
real,
de
semellantes.
representacións artísticas como
pintura ou arquitectura, ou da
resolución
de
problemas
xeométricos
▪ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos ▪ CMCCT
semellantes e, en situacións de
semellanza, utiliza o teorema de Tales
para o cálculo indirecto de lonxitudes

▪ Identifica
relación
de ▪ 6
proporcionalidade e divide un
segmento en partes proporcionais.

OBS, CAD, PE

▪ Recoñece triángulos semellantes. ▪ 6
Utiliza o teorema de Tales para
calcular lonxitudes

OBS, CAD, PE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
l
n

▪ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en ▪ B3.3.Calcular
(ampliación
ou ▪ MAPB3.3.1.Calcula dimensións reais ▪ CMCCT
partes proporcionais. Aplicación á resolución de
redución) as dimensións reais de
de medidas de lonxitudes e de
problemas.
figuras dadas en mapas ou planos,
superficies
en
situacións
de
coñecendo a escala.
semellanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc.

▪ Calcula medidas reais obtidas a ▪ 6
partir dun plano, mapa, ou
reproducción a escala.

OBS, CAD, PE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
l
n

▪ B3.4.
Recoñecer
as ▪ MAPB3.4.1. Identifica os elementos ▪ CMCCT
▪ B3.4. Translacións, xiros e simetrías no plano.
transformacións que levan dunha
máis característicos dos movementos ▪ CCEC
▪ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas,
figura a outra mediante movemento
no plano presentes na natureza, en
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas,
no
plano,
aplicar
eses
movementos
deseños cotiáns ou en obras de arte.
configuracións e relacións xeométricas.
e analizar deseños cotiáns, obras
de arte e configuracións presentes
na natureza

▪ Entende a idea de transformación ▪ 9
xeométrica e, como caso particular,
a idea de movemento.
▪ Comprende os conceptos de
translación, xiro e simetría axial.
▪ Identifica translacións, xiros e
simetrías nalgúns mosaicos e
cenefas sinxelos extraídos do
mundo real.

OBS, TG, TI, CAD, PE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ MAPB3.4.2. Xera creacións propias ▪ CMCCT
mediante
a
composición
de ▪ CCEC
movementos,
empregando
ferramentas tecnolóxicas cando sexa
necesario.
▪ b
▪ f

▪ B3.6. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e ▪ B3.5. Interpretar o sentido das ▪ MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo ▪ CMCCT
fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto.
coordenadas xeográficas e a súa
terráqueo o Ecuador, os polos, os
aplicación na localización de
meridianos e os paralelos, e é capaz
puntos.
de situar un punto sobre o globo
terráqueo coñecendo a súa latitude e
a súa lonxitude

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas ▪ 9
para xerar creacións sinxelas
propias mediante a composición de
movementos no plano

OBS, TG, TI, CAD

▪ Coñece o sistema de referencia da ▪
Terra: Ecuador, polos, meridianos,
e paralelos
▪ Sitúa un punto sobre a Terra
dándolle
as
coordenadas
xeográficas

OBS, TG, TI, CAD

6

Bloque 4. Funcións
▪ f
▪ g

▪ b
▪ f

▪ B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que ▪ B4.1. Coñecer os elementos que ▪ MAPB4.1.1.
Interpreta
o
representan fenómenos do ámbito cotián e doutras
interveñen no estudo das funcións e
comportamento dunha función dada
materias.
a súa representación gráfica.
graficamente e asocia enunciados de
problemas
contextualizados
a
▪ B4.2.Análise dunha situación a partir do estudo das
gráficas.
características locais e globais da gráfica
correspondente.
▪ MAB
B4.1.2.
Identifica
as
▪ B4.3.Análise e comparación de situacións de
características máis salientables
dependencia funcional dadas mediante táboas e
dunha gráfica interpretándoas dentro
enunciados.
do seu contexto.
B4.7.Utilización de calculadoras gráficas e
programas de computador para a construción e a
interpretación de gráficas.

▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CCL

▪ Interpreta funcións dadas mediante ▪ 11
gráficas.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ CMCCT

▪ Recoñece as características máis ▪ 11
importantes na descrición dunha
gráfica. Identifica algúns puntos
relevantes dunha función dada
mediante a súa expresión analítica
(cortes cos eixos, máximos,
mínimos…).

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ MAPB41.3. Constrúe unha gráfica a ▪ CMCCT
partir dun enunciado contextualizado, ▪ CAA
describindo o fenómeno exposto.

▪ Representa, da forma máis ▪ 11
aproximada posible, unha función
dada por un enunciado
▪ Representa a ecuación dunha
recta.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ MAPB4.1.4. Asocia razoadamente ▪ CMCCT
expresións analíticas a funcións
dadas graficamente.

▪ Asigna unha
enunciado.

un ▪ 11

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ Manexa
a
función
de ▪ 12
proporcionalidade
y=mx:
represéntaa graficamente, obtén a
ecuación, calcula e interpreta o
significado da pendente.
▪ Manexa a función y=mx+n:
represéntaa
graficamente
e
interpreta o significado dos
coeficientes.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ B4.4. Utilización de modelos lineais para estudar ▪ B4.2. Identificar relacións da vida ▪ MAPB4.2.1. Determina as formas de ▪ CMCCT
situacións provenientes de diferentes ámbitos de
cotiá e doutras materias que poden
expresión da ecuación da recta a
coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección
modelizarse mediante unha función
partir dunha dada (ecuación punto
da táboa, a representación gráfica e a obtención da
lineal, valorando a utilidade da
pendente, xeral, explícita e por dous
expresión alxébrica.
descrición deste modelo e dos seus
puntos), identifica puntos de corte e
parámetros, para describir o
pendente,
e
represéntaa
▪ B4.5.Expresións da ecuación da recta.
fenómeno analizado.
graficamente.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos

▪ b
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *

▪ MAPB4.2.2. Obtén a expresión ▪ CMCCT
analítica da función lineal asociada a
un enunciado e represéntaa.

▪ Obtén a ecuación dunha recta ▪ 12
cando se coñecen un punto e a
pendente, ou ben, dous puntos
dela (ecuación punto-pendente).

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ B4.6.Funcións cuadráticas. Representación gráfica. ▪ B4.3. Recoñecer situacións de ▪ MAPB4.3.1. Calcula os elementos ▪ CMCCT
Utilización para representar situacións da vida cotiá
relación funcional que necesitan ser
característicos
dunha
función
descritas
mediante
funcións
polinómica de grao 2 e represéntaa
▪ B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software
cuadráticas,
calculando
os
seus
graficamente.
específico para a construción e a interpretación de
parámetros
e
as
súas
gráficas.
características.
▪ MAPB4.3.2. Identifica e describe ▪ CMCCT
situacións da vida cotiá que poidan
ser modelizadas mediante funcións
cuadráticas, estúdaas e represéntaas
utilizando medios tecnolóxicos cando
sexa necesario.

▪ Resolve
problemas
con ▪ 12
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ Resolve
problemas
con ▪ 11, 12
enunciados nos que se utilicen
relacións funcionais lineais.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ Coñece o vocabulario co que se ▪ 13
describe o proceso estatístico
(poboación, mostra, variable).

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ Interpreta táboas de frecuencias, ▪ 13
con datos illados ou agrupados en
intervalos, e gráficos estatísticos.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ MAPB5.1.3. Distingue entre variable ▪ CMCCT
cualitativa, cuantitativa discreta e ▪ CCL
cuantitativa
continua,
e
pon
▪ CAA
exemplos.

▪ Interpreta táboas de frecuencias, ▪ 13
con datos illados ou agrupados en
intervalos, e gráficos estatísticos.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ MAPB5.1.4. Elabora táboas de ▪ CMCCT
frecuencias, relaciona os tipos de ▪ CSC
frecuencias e obtén información da
táboa elaborada.

▪ Calcula frecuencias absolutas e ▪ 13
relativas.
▪ Constrúe táboas de frecuencias de
datos illados ou de datos
agrupados en intervalos dados.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ▪ CSC
ferramentas tecnolóxicas, en caso ▪ CD
necesario,
gráficos
estatísticos
adecuados a distintas situacións
relacionadas con variables asociadas
a problemas sociais, económicos e da
vida cotiá.

▪ Confecciona gráficas diversas e ▪ 13
elixe a gráfica máis adecuada
segundo o tipo de variable.

OBS, TG, TI, CAD

Bloque 5. Estatística e probabilidade
▪ b
▪ f

▪ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. ▪ B5.1.
Elaborar
informacións ▪ MAPB5.1.1. Distingue poboación e a
Poboación e mostra. Variables estatísticas:
estatísticas para describir un
mostra, e xustifica as diferenzas en
cualitativas, discretas e continuas.
conxunto de datos mediante táboas
problemas contextualizados.
e
gráficas
adecuadas
á
situación
▪ B5.2.Métodos de selección dunha mostra estatística.
analizada, xustificando se as
Representatividade dunha mostra.
▪ MAPB5.1.2.
Valora
a
conclusións son representativas
representatividade dunha mostra a
▪ B5.3.Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.
para a poboación estudada.
través do procedemento de selección,
Agrupación de datos en intervalos.
en casos sinxelos.
▪ B5.4. Gráficas estatísticas.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ ▪ MAPB5.1.6. Planifica o proceso para ▪ CMCCT
a elaboración dun estudo estatístico,
de xeito individual ou en grupo.
▪ b
▪ e
▪ f

▪ b
▪ e
▪ f

Grao mínimo de
consecución
▪ Esquema dun traballo

Unidades
▪ 13

Procedementos
e instrumentos
de avaliación *
 TG

▪ B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación ▪ B5.2. Calcular e interpretar os ▪ MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as ▪ CMCCT
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:
cálculo,
estatística para resumir os datos e
estatística para proporcionar un
interpretación e propiedades.
comparar distribucións estatísticas.
resumo dos datos.
▪ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
▪ B5.8.Interpretación conxunta da media e a desviación
▪ MAPB5.2.2. Calcula e interpreta os ▪ CMCCT
típica.
parámetros de dispersión (rango,
▪ B5.9.Aplicacións informáticas que faciliten o
percorrido intercuartílico e desviación
tratamento de datos
típica) dunha variable estatística,
utilizando a calculadora e a folla de
cálculo,
para
comparar
a
representatividade da media e
describir os datos.

▪ Calcula os parámetros (de forma ▪ 13
manual e con calculadora).

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ Calcula os parámetros (de forma ▪ 13
manual e con calculadora).

OBS, TG, TI, CAD, PE

B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Pobo- ▪ B5.3. Analizar e interpretar a ▪ MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario ▪ CCL
información estatística que aparece
axeitado para describir, analizar e ▪ CMCCT
ación e mostra. Variables estatísticas: cualitativas,
nos medios de comunicación,
interpretar información estatística dos
discretas e continuas.
valorando a súa representatividade
medios de comunicación e outros
B5.2.Métodos de selección dunha mostra estatíse a súa fiabilidade.
ámbitos da vida cotiá.
tica. Representatividade dunha mostra.

▪ Calcula a frecuencia relativa dun ▪ 13
suceso a partir da súa frecuencia
absoluta e do número de
experimentacións. Comprende o
seu significado e relaciónao coa
probabilidade do suceso.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e ▪ CMCCT
medios tecnolóxicos para organizar
os datos, xerar gráficos estatísticos e
calcular parámetros de tendencia
central e dispersión.

▪ Calcula a frecuencia relativa dun ▪ 13
suceso a partir da súa frecuencia
absoluta e do número de
experimentacións.

OBS, TG, TI, CAD, PE

▪ MAPB5.3.3.
Emprega
medios ▪ CD
tecnolóxicos
para
comunicar ▪ CCL
información resumida e relevante
sobre unha variable estatística
analizada

▪ Calcula a frecuencia relativa dun ▪ 13
suceso a partir da súa frecuencia
absoluta e do número de
experimentacións.

OBS, TG, TI, CAD

▪

▪
▪

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.

▪

B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación típica.
B5.9.Aplicacións informáticas que
tratamento de datos estatísticos.

faciliten

o
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Concrecións metodolóxicas neste nivel
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos contidos
matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave. Estas son algunhas delas:
•

A expresión decimal dun número racional ten que ser utilizada para reflexionar sobre a existencia de números non racionais.

•

Os números “grandes” e “pequenos” que aparecen en situación frecuentes das ciencias debe ser o motivo axeitado para dominar as potencias de 10.

•

O bloque de números é especialmente axeitado para desenvolver técnicas de cálculo mental.

•

As actividades numéricas relacionadas co consumo dos coches, coa velocidades dos coches, co consumo de penso en animais domésticos, coas fraccións de gastos do
consumo familiar e coas medidas dos tamaños de papel e o seu peso son axeitadas para aplicar o tema de números a problemas extraídos do ámbito social e físico.

•

A verbalización de cada unha das igualdades notables contribúe a competencia lingüística.

•

Os temas de ecuacións e sistemas deben servir como modelo de técnicas de resolución de problemas.

•

No bloque de Álxebra, os exercicios relacionados con mesturas de bebidas, distancias e velocidades en trens, fracción dunha árbore que está baixo terra, li-bros e prezos,
reparto de premios de xogos de azar, descontos de pólizas de seguros en relación inversa ao número de accidentes teñen que contribuír á valoración da precisión,
simplicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para resolver diferentes situación da vida cotiá.

•

É moi importante debuxar, primeiro con regra e compás e despois coa axuda dun programa informático os elementos notables dun triángulo.

•

Nas actividades débese ter coidado en razoar os pasos e non dalos por supostos.

•

A utilización do plano e escalas débese considerar como modelo importante de resolución de problemas.

•

Unha práctica cun programa informático consistente en debuxar un rosetón ademais de reforzar o coñecemento dos movementos no plano contribuiría ao recoñecemento
dos movementos nas composición artísticas.

•

É interesante o estudo dun friso ou dun mosaico a partir dunha fotografía.

•

Convén relacionar os métodos alxébricos e xeométricos na resolución de actividades relacionadas coas translacións e coas simetrías.

•

As táboas de crecemento dun neno, as táboas de gasolina consumida en función dos quilómetros, a gráfica do custo das chamadas telefónicas en función do tempo, a
gráfica da variación do volume de auga ó variar a temperatura, a gráfica da revalorización dun piso co tempo e o custo da función que da o custo do recibo da luz son
actividades indicadas para valorar o concepto de función, unha das ferramentas máis potentes nas matemáticas.

•

Parece conveniente motivar a introdución do bloque de Estatística con actividades relacionadas con gráfica sobre pesos, tallas, deportes que se practican segundo sexo,
temperaturas en distintas zonas do mundo, leucocitos de distintos análises de sangue, pesos de acabados de nacer en distintas partes do mundo e outros datos tomados
de diversas fontes como a prensa e os anuarios estatísticos.

•

As observacións de probabilidades de determinadas enfermidades en distintas partes do mundo ou de superalas a determinadas idades e segundo o sexo, son exemplos
de actividades que contribúen a valorar o concepto de probabilidade e a importancia do seu coñecemento para predicir situacións incertas.
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•
•

É moi importante insistir na interpretación dos valores dos parámetros estatísticos e fomentar a actitude crítica ante a información de índole estatística.
As unidades “Xeometría do espazo. Áreas e volumes” e “Estatística e Probabilidade” son axeitadas para fomentar un uso racional da calculadora.
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11. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
1. Números reais.
2. Expresións alxébricas.
3. Ecuacións e sistemas.
4. Inecuacións e sistemas.
5. Semellanza e trigonometría.
6. Aplicacións da trigonometría.
7. Xeometría analítica.
8. Funcións.
9. Funcións elementais.
10. Combinatoria.
11. Probabilidade.
12. Estatística.
TOTAL

Libro de texto: Título: MATEMÁTICAS 4º ESO – Savia (Edición en castelán)
Autores: Fernando Alcaide e outros
Editorial: SM
ISBN: 978–84–675–8693-0
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Temporalización
15 sesións
15 sesións
10 sesións
10 sesións
12 sesións
10 sesións
10 sesións
10 sesións
10 sesións
6 sesións
8 sesións
8 sesións
124 SESIÓNS
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas 4º ESO:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia e ó longo do curso.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:

•
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación na ESO
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

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

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

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

▪ e
▪ f
▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos ▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e ▪ MACB1.2.1. Analiza e comprende o enun- ▪ CMCCT
en práctica: uso da linguaxe apropiada
estratexias de resolución de problemas, reciado dos problemas (datos, relacións en(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reforalizando os cálculos necesarios e comprotre os datos, e contexto do problema).
mulación do problema, resolución de subbando as solucións obtidas.
problemas, reconto exhaustivo, comezo
▪ MACB1.2.2. Valora a información dun ▪ CMCCT
por casos particulares sinxelos, procura de
enunciado e relaciónaa co número de soluregularidades e leis, etc.
cións do problema.
▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación
de unidades aos resultados, comprobación
▪ MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora ▪ CMCCT
e interpretación das solucións no contexto
conxecturas sobre os resultados dos proda situación, procura doutras formas de reblemas que cumpra resolver, valorando a
solución, etc.
súa utilidade e a súa eficacia.

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

▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h

▪ b
▪ e
▪ f

OBS, PO

OBS, CAD, TG, TI,
PE

▪ Razoa e valora a solución ou solucións ▪ Todas
obtidas na resolución dun problema coa
natureza e sentido do problema en cuestión.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Reflexiona sobre os resultados e a sobre ▪ Todas
a súa eficacia e utilidade.
▪ Busca a solución dunha ecuación por
aproximación ou outros métodos non algorítmicos.

OBS, CAD, TG,
TI

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas ▪ CMCCT
e procesos de razoamento na resolución ▪ CAA
de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

▪ Reflexiona sobre o proceso de resolución ▪ Todas
dos problemas.
▪ Formula e resolve problemas.

OBS, CAD, TG,
TI

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos ▪ B1.3. Describir e analizar situacións de ▪ MACB1.3.1. Identifica patróns, regularida- ▪ CMCCT
en práctica: uso da linguaxe apropiada
cambio, para atopar patróns, regularidades
des e leis matemáticas en situacións de
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), refore leis matemáticas, en contextos numéricambio, en contextos numéricos, xeométrimulación do problema, resolución de subcos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
cos, funcionais, estatísticos e probabilístiproblemas, reconto exhaustivo, comezo
probabilísticos, valorando a súa utilidade
cos.
por casos particulares sinxelos, procura de
para facer predicións.
regularidades e leis, etc.
▪ B1.4. Formulación de proxectos e investi▪ MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas ▪ CMCCT
gacións matemáticas escolares, en contexatopadas para realizar simulacións e preditos numéricos, xeométricos, funcionais, escións sobre os resultados esperables, e vatatísticos e probabilísticos, de xeito indivilora a súa eficacia e a súa idoneidade.
dual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

▪ Entende a idea de transformación xeo- ▪ Todas
métrica e, como caso particular, a idea de
movemento.
▪ Resolve problemas con enunciados nos
que se utilicen relacións funcionais lineais e ecuacións.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Resolve problemas con enunciados nos ▪ 8, 9
que se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revi- ▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos for- ▪ MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de ▪ CMCCT
sión das operacións utilizadas, asignación
mulando pequenas variacións nos datos,
resolvelos, revisando o proceso de resolude unidades aos resultados, comprobación
outras preguntas, outros contextos, etc.
ción e os pasos e as ideas importantes,
e interpretación das solucións no contexto
analizando a coherencia da solución ou
procurando outras formas de resolución.

▪ Revisa a resolución de problemas e ana- ▪ Todas
liza a coherencia da solucións ou solucións do mesmo.

OBS, CAD
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos
da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

▪ f
▪ h

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, ▪ CMCCT
a partir de un resolto, variando os datos, ▪ CAA
propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese,
e establecendo conexións entre o problema e a realidade.

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ Todas

OBS, CAD, TG,
TI

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investi- ▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre ▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso ▪ CCL
gacións matemáticas escolares, en contexo proceso, resultados e conclusións obtiseguido ademais das conclusións obtidas, ▪ CMCCT
tos numéricos, xeométricos, funcionais, esdas nos procesos de investigación.
utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica,
tatísticos e probabilísticos, de xeito indivixeométrica e estatístico-probabilística.
dual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

▪ Resolve, expón e explica problemas con ▪ Todas
enunciados nos que se utilicen relacións
funcionais lineais, ecuacións, números,
xeometría e estatística.

OBS, CAD, TG,
TI

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matemati- ▪ B1.6. Desenvolver procesos de matemati- ▪ MACB1.6.1. Identifica situacións problemázación e modelización, en contextos da rezación en contextos da realidade cotiá (nuticas da realidade susceptibles de conter
alidade e matemáticos, de xeito individual
méricos, xeométricos, funcionais, estatístiproblemas de interese.
e en equipo.
cos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións proble▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un
máticas da realidade.
problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos subxacentes nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ Identifica problemas numéricos, xeomé- ▪ Todas
tricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

OBS, CAD, TG, TI

▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ Expón e resolve problemas mediante ▪ Todas
ecuacións
▪ Utiliza a nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir información relativa aos obxectos do
mundo real.
▪ Utiliza a terminoloxía relativa ás transformacións xeométricas para elaborar e
transmitir información sobre o medio.
▪ Resolve problemas con enunciados nos
que se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe mo- ▪ CMCCT
delos matemáticos sinxelos que permitan a
resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

▪ Expón e resolve problemas mediante ▪ Todas
ecuacións.
▪ Resolve problemas con enunciados nos
que se utilicen relacións funcionais lineais.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.6.4. Interpreta a solución matemá- ▪ CMCCT
tica do problema no contexto da realidade.

▪ Resolve problemas de distinto tipo e va- ▪ Todas
lora os resultados obtidos tendo en conta
a realidade e contexto do problema.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.6.5. Realiza simulacións e predi- ▪ CMCCT
cións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e
propón melloras que aumenten a súa eficacia.

▪ Resolve problemas nos que se utilizan di- ▪ 8, 9
versos tipos de funcións e valora a adecuación e conveniencia dos modelos.

OBS, CAD, TG, TI
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matemati- ▪ B1.7. Valorar a modelización matemática ▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e ▪ CMCCT
zación e modelización, en contextos da recomo un recurso para resolver problemas
obtén conclusións sobre el e os seus resul- ▪ CAA
alidade e matemáticos, de xeito individual
da realidade cotiá, avaliando a eficacia e
tados, valorando outras opinións.
▪ CSC
e en equipo.
as limitacións dos modelos utilizados ou
construídos.

▪ Presenta e distingue problemas de por- ▪ Todas
centaxes e proporcionalidade, relacións
funcionais, estatística, xeometría, alxébricos e de números.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matemati- ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes ▪ MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecua- ▪ CMCCT
zación e modelización, en contextos da repersoais inherentes ao quefacer matemádas para o traballo en matemáticas (es- ▪ CSC
alidade e matemáticos, de xeito individual
tico.
forzo, perseveranza, flexibilidade e acepta▪ CSIEE
e en equipo.
ción da crítica razoada).

▪ Explica razoadamente os exercicios.

▪ Todas

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.8.2. Formúlase a resolución de re- ▪ CMCCT
tos e problemas coa precisión, o esmero e
o interese adecuados ao nivel educativo e
á dificultade da situación.

▪ Formula cuestións na aula e resólveas.

▪ Todas

 OBS, CAD, TG,
TI

▪ MACB1.8.3. Distingue entre problemas e ▪ CMCCT
exercicios, e adopta a actitude axeitada
para cada caso.

▪ Resolve exercicios e problemas, anali- ▪ Todas
zándoos.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de ▪ CMCCT
curiosidade e indagación, xunto con hábi- ▪ CAA
tos de formular e formularse preguntas, e
procurar respostas adecuadas, tanto no es- ▪ CCEC
tudo dos conceptos como na resolución de
problemas.

▪ Formula preguntas, e procurar respostas ▪ Todas
no estudo dos conceptos e na resolución
de problemas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.8.5. Desenvolve habilidades so- ▪ CSC
ciais de cooperación e traballo en equipo. ▪ CSIEE

▪ Respecta as opinións e procedementos ▪ Todas
dos compañeiros.

OBS, CAD, TG, TI

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades ▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos ▪ CMCCT
para desenvolver actitudes adecuadas e
ante a resolución de situacións descoñecide resolución de problemas, de investiga- ▪ CSIEE
afrontar as dificultades propias do traballo
das.
ción e de matematización ou de modelizacientífico.
ción, e valora as consecuencias destas e a
súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ Resolve problemas relacionados cos di- ▪ Todas
versos temas do curso.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades ▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións to- ▪ MACB1.10.1. Reflexiona sobre os proble- ▪ CMCCT
para desenvolver actitudes adecuadas e
madas e aprender diso para situacións simas resoltos e os procesos desenvolvidos, ▪ CAA
afrontar as dificultades propias do traballo
milares futuras.
valorando a potencia e a sinxeleza das
científico.
ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.

▪ Reflexiona e analiza a resolución e as so- ▪ Todas
lucións de problemas de distinta índole.

OBS, CAD, TG, TI
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º de ESO
Obxectivos
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g

a
b
f
g
e

Contidos

Criterios de avaliación

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no ▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxiproceso de aprendizaxe para:
cas adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou
– Recollida ordenada e a organización
estatísticos, facendo representacións gráfide datos.
cas, recreando situacións matemáticas
– Elaboración e creación de representamediante simulacións ou analizando con
cións gráficas de datos numéricos, funsentido crítico situacións diversas que axucionais ou estatísticos.
den á comprensión de conceptos matemá– Facilitación da comprensión de conticos ou á resolución de problemas.
ceptos 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.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tec- ▪ CMCCT
nolóxicas axeitadas e utilízaas para a reali- ▪ CD
zación de cálculos numéricos, alxébricos
ou estatísticos cando a dificultade destes
impida ou non aconselle facelos manualmente.

▪ Coñece a calculadora e utilízaa de forma ▪ Todas
sensata (con oportunidade e eficacia).
▪ Fai traballos sinxelos utilizando a ferramenta informática Geogebra.

OBS, CAD, TG, TI

▪ MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos ▪ CMCCT
para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas
e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

▪ Resolve problemas con enunciados nos ▪ 8, 9, 12
que se utilicen relacións funcionais lineais e estatísticas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.11.3. Deseña representacións grá- ▪ CMCCT
ficas para explicar o proceso seguido na
solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

▪ Resolve problemas con enunciados nos ▪ Todas
que se utilicen relacións funcionais.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos ▪ CMCCT
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

▪ Entende a idea de transformación xeo- ▪ 5, 6, 7
métrica e, como caso particular, a idea de
movemento.
▪ Comprende os conceptos de translación,
xiro e simetría axial.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos ▪ CMCCT
para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar
conclusións.

▪ Utiliza a calculadora e Geogebra para re- ▪ 12
solver e presentar problemas estatísticos.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ CCL
▪ CD

▪ Presenta a información e a resolución de ▪ Todas
exercicios e problemas utilizando ferramentas informáticas.
▪ Coñece procedementos axeitados para o
envío e comunicación destes documentos.

OBS, CAD, TG, TI

▪ CCL

▪ É capaz de utilizar axeitadamente as fe- ▪ Todas
rramentas tecnolóxicas empregadas para
mellorar a aprendizaxe.

TG, TI

▪ CD
▪ CAA

▪ É capaz de utilizar axeitadamente as fe- ▪ Todas
rramentas tecnolóxicas empregadas para
mellorar a aprendizaxe.

OBS, CAD, TG, TI

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da informa- ▪ MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais
proceso de aprendizaxe para:
ción e da comunicación de maneira habipropios (de texto, presentación, imaxe, vítual no proceso de aprendizaxe, procudeo, son, etc.), como resultado do proceso
– Recollida ordenada e a organización
rando, analizando e seleccionando inforde procura, análise e selección de informade datos.
mación salientable en internet ou noutras
ción relevante, coa ferramenta tecnolóxica
– Elaboración e creación de representafontes, elaborando documentos propios,
axeitada, e compárteos para a súa discucións gráficas de datos numéricos, funfacendo exposicións e argumentacións
sión ou difusión.
cionais ou estatísticos.
destes, e compartíndoos en ámbitos apro– Facilitación da comprensión de conpiados para facilitar a interacción.
▪ MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados
ceptos e propiedades xeométricas ou
para apoiar a exposición oral dos contidos
funcionais, e realización de cálculos de
traballados na aula.
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración
▪ MACB1.12.3. Usa axeitadamente os mede predicións sobre situacións matedios tecnolóxicos para estruturar e mellorar
máticas diversas.
o seu proceso de aprendizaxe, recollendo
– Elaboración de informes e documentos
a información das actividades, analizando
sobre os procesos levados a cabo e as
puntos fortes e débiles de seu proceso educonclusións e os resultados obtidos.
cativo e establecendo pautas de mellora.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e as ideas matemáticas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecno- ▪ CD
lóxicas para compartir ficheiros e tarefas.
▪ CSC
▪ CSIEE

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas para ▪ Todas
compartir ficheiros e tarefas.

OBS, CAD, TG, TI

▪ Recoñece e utiliza de forma axeitada os ▪ 1
tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais).

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.1.2. Aplica propiedades caracterís- ▪ CMCCT
ticas dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas.

▪ Aplica propiedades características dos ▪ Todas
números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.2.1. Opera con eficacia empre- ▪ CMCCT
gando cálculo mental, algoritmos de lapis e
papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.

▪ Opera con eficacia e controla a coheren- ▪ Todas
cia dos resultados obtidos.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.2.2. Realiza estimacións correcta- ▪ CMCCT
mente e xulga se os resultados obtidos son
razoables.

▪ Realiza estimacións correctamente e ▪ Todas
xulga se os resultados obtidos son razoables.

OBS, CAD, TG, TI

▪ MACB2.2.3. Establece as relacións entre ▪ CMCCT
radicais e potencias, opera aplicando as
propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados.

▪ Establece as relacións entre radicais e ▪ 1
potencias, opera aplicando as propiedades necesarias.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolu- ▪ CMCCT
ción de problemas cotiáns e financeiros, e
valora o emprego de medios tecnolóxicos
cando a complexidade dos datos o requira.

▪ Resolve problemas con porcentaxes.
▪ 1
▪ Resolve problemas financeiros de interese simple e composto.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a ▪ CMCCT
partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve
problemas sinxelos.

▪ Ten un coñecemento básico das caracte- ▪ 1
rísticas e do uso dos logaritmos, así como
das súas propiedades.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e ▪ CMCCT
representa distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas.

▪ Compara, ordena, clasifica e representa ▪ 1
distintos tipos de números sobre a recta
numérica utilizando diversas escalas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

Bloque 2. Números e álxebra
▪ f
▪ l

▪ b
▪ f

▪ B2.1. Recoñecemento de números que ▪ B2.1. Coñecer os tipos de números e inter- ▪ MACB2.1.1. Recoñece os tipos de núme- ▪ CMCCT
non poden expresarse en forma de fracpretar o significado dalgunhas das súas
ros reais (naturais, enteiros, racionais e
ción. Números irracionais.
propiedades máis características (divisibiliirracionais), indicando o criterio seguido, e
dade, paridade, infinitude, proximidade,
utilízaos para representar e interpretar
▪ B2.2. Representación de números na recta
etc.).
axeitadamente información cuantitativa.
real. Intervalos.

▪ B2.2. Representación de números na recta ▪ B2.2. Utilizar os tipos de números e operareal. Intervalos.
cións, xunto coas súas propiedades, para
recoller, transformar e intercambiar infor▪ B2.3. Interpretación e utilización dos númemación, e resolver problemas relacionados
ros reais, as operacións e as propiedades
coa vida diaria e con outras materias do
características en diferentes contextos, eliámbito educativo.
xindo a notación e a precisión máis axeitadas en cada caso.
▪ B2.4. Potencias de expoñente enteiro ou
fraccionario e radicais sinxelos. Relación
entre potencias e radicais.
▪ B2.5. Operacións e propiedades das potencias e dos radicais.
▪ B2.6. Xerarquía de operacións.
▪ B2.7. Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e composto.
▪ B2.8. Logaritmos: definición e propiedades.
▪ B2.9. Manipulación de expresións alxébricas. Utilización de igualdades notables.
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▪ b
▪ f

▪ f
▪ g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
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clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MACB2.2.7. Resolve problemas que requi- ▪ CMCCT
ran propiedades e conceptos específicos
dos números.

▪ Resolve problemas que requiran propie- ▪ 1
dades e conceptos específicos dos números.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e factorización. ▪ B2.3. Construír e interpretar expresións al- ▪ MACB2.3.1. Exprésase con eficacia fa- ▪ CMCCT
xébricas, utilizando con destreza a lincendo uso da linguaxe alxébrica.
▪ B2.11. Ecuacións de grao superior a dous.
guaxe alxébrica, as súas operacións e as
▪ B2.12. Fraccións alxébricas. Simplificación
súas propiedades.
e operacións.

▪ Expresa con notación alxébrica situa- ▪ 2
cións da vida real.
▪ Emprega e relaciona a linguaxe alxébrica
coas expresións utilizadas no día a día.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio ▪ CMCCT
e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou
outro método máis axeitado.

▪ Factoriza un polinomio empregando a ▪ 2
Regra de Ruffini.
▪ Factoriza un polinomio empregando as
identidades notables.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.3.3. Realiza operacións con poli- ▪ CMCCT
nomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas.

▪ Realiza operacións con polinomios, igual- ▪ 2
dades notables e fraccións alxébricas
sinxelas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB2.3.4. Fai uso da descomposición ▪ CMCCT
factorial para a resolución de ecuacións de
grao superior a dous.

▪ Resolve ecuacións polinómicas de grao ▪ 2, 3
superior a dous que veñan dadas como
un polinomio descomposto en factores
igualado a cero.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Resolve problemas empregando ecua- ▪ 2
cións, inecuacións e sistemas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ B2.13. Resolución de problemas cotiáns e ▪ B2.4. Representar e analizar situacións e ▪ MACB2.4.1. Formula alxebricamente as ▪ CMCCT
doutras áreas de coñecemento mediante
relacións matemáticas utilizando inecuarestricións indicadas nunha situación da
ecuacións e sistemas.
cións, ecuacións e sistemas para resolver
vida real, estúdao e resolve, mediante ineproblemas
matemáticos
e
de
contextos
recuacións, ecuacións ou sistemas, e inter▪ B2.14. Inecuacións de primeiro e segundo
ais.
preta os resultados obtidos.
grao. Interpretación gráfica. Resolución de
problemas.

Bloque 3. Xeometría
▪ f
▪ l

▪ B3.1. Medidas de ángulos no sistema se- ▪ B3.1. Utilizar as unidades angulares dos ▪ MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións ▪ CMCCT
saxesimal e en radiáns.
sistemas métrico sesaxesimal e internacioda trigonometría básica para resolver pronal, así como as relacións e as razóns da
blemas empregando medios tecnolóxicos,
▪ B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións
trigonometría
elemental,
para
resolver
prode ser preciso, para realizar os cálculos.
entre elas. Relacións métricas nos triángublemas trigonométricos en contextos reais.
los.

▪ Utiliza conceptos e relacións da trigono- ▪ 5, 6
metría básica para resolver problemas
empregando medios tecnolóxicos, de ser
preciso, para realizar os cálculos.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ b
▪ e
▪ f

▪ B3.3. Aplicación dos coñecementos xeo- ▪ B3.2. Calcular magnitudes efectuando me- ▪ MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnoló- ▪ CMCCT
métricos á resolución de problemas métrididas directas e indirectas a partir de situaxicas, as estratexias e as fórmulas apropia- ▪ CD
cos no mundo físico: medida de lonxitudes,
cións reais, empregando os instrumentos,
das para calcular ángulos, lonxitudes,
áreas e volumes.
as técnicas ou as fórmulas máis adecuaáreas e volumes de corpos e figuras xeodas,
e
aplicando
as
unidades
de
medida.
métricas.
▪ B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións

▪ É capaz de calcular ángulos, lonxitudes, ▪ 5, 6, 7
áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE
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entre elas. Relacións métricas nos triángulos.

▪ e
▪ f

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando ▪ CMCCT
as razóns trigonométricas e as súas relacións.

▪ Resolve triángulos utilizando as razóns ▪ 5, 6
trigonométricas e as súas relacións.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcu- ▪ CMCCT
lar áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides,
cilindros, conos e esferas, e aplícaas para
resolver problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas.

▪ Utiliza as fórmulas para calcular áreas e ▪ 5, 6
volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ B3.4. Iniciación á xeometría analítica no ▪ B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os ▪ MACB3.3.1. Establece correspondencias ▪ CMCCT
plano: coordenadas. Vectores. Ecuacións
procedementos básicos da xeometría anaanalíticas entre as coordenadas de puntos
da recta. Paralelismo; perpendicularidade.
lítica plana para representar, describir e
e vectores.
analizar
formas
e
configuracións
xeométri▪ B3.5. Semellanza. Figuras semellantes.
cas sinxelas.
Razón entre lonxitudes, áreas e volumes
▪ MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous ▪ CMCCT
de corpos semellantes.
puntos e o módulo dun vector.
▪ B3.6. Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión de
▪ MACB3.3.3. Coñece o significado de pen- ▪ CMCCT
conceptos e propiedades xeométricas.
dente dunha recta e diferentes formas de
calculala.

▪ Relaciona as coordenadas de puntos e ▪ 7
vectores.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Calcula o módulo dun vector.
▪ Calcula a distancia entre dous puntos.

▪ 7

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Coñece o significado de pendente dunha ▪ 7
recta e sabe calculala.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

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

▪ Coñece e sabe expresar a ecuación du- ▪ 7
nha recta de varias formas.
▪ Utiliza a forma da ecuación da recta máis
axeitada en función dos datos coñecidos.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB3.3.5. Recoñece distintas expre- ▪ CMCCT
sións da ecuación dunha recta e utilízaas
no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

▪ Recoñece distintas expresións da ecua- ▪ 7
ción dunha recta e utilízaas no estudo
analítico das condicións de incidencia,
paralelismo e perpendicularidade.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos ▪ CMCCT
interactivos para crear figuras xeométricas ▪ CD
e observar as súas propiedades e as súas
características.

▪ Utiliza Geogebra para crear figuras xeo- ▪ 7
métricas e observar as súas propiedades
e as súas características.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Identifica e explica relacións entre magni- ▪ 8, 9
tudes que poden ser descritas mediante
unha función.
▪ Asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

Bloque 4. Funcións
▪ a
▪ f
▪ g

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito ▪ B4.1. Identificar relacións cuantitativas nu- ▪ MACB4.1.1. Identifica e explica relacións ▪ CMCCT
mediante un enunciado, unha táboa, unha
nha situación, determinar o tipo de función
entre magnitudes que poden ser descritas
gráfica ou unha expresión analítica. Análise
que pode representalas, e aproximar e inmediante unha relación funcional, e asocia
de resultados.
terpretar a taxa de variación media a partir
as gráficas coas súas correspondentes exdunha gráfica ou de datos numéricos, ou
presións alxébricas.
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▪ B4.2. Funcións elementais (lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, e definidas en anacos):
características e parámetros.
▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo.
▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
software específico para a construción e a
interpretación de gráficas.

▪ a
▪ f
▪ g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

mediante o estudo dos coeficientes da ex- ▪ MACB4.1.2. Explica e representa grafica- ▪ CMCCT
presión alxébrica.
mente o modelo de relación entre dúas
magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso.

▪ Coñece e traballa con funcións lineais, ▪ 9
cuadráticas, de proporcionalidade inversa, exponenciais e logarítmicas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula ▪ CMCCT
parámetros característicos de funcións elementais.

▪ Identifica e calcula parámetros elemen- ▪ 9
tais e característicos das funcións elementais.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB4.1.4. Expresa razoadamente con- ▪ CMCCT
clusións sobre un fenómeno a partir do
comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.

▪ Interpreta o comportamento dunha grá- ▪ 8, 9
fica ou dos valores dunha táboa e extrae
conclusións razoadas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou de- ▪ CMCCT
crecemento dunha función mediante a taxa
de variación media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou
da propia gráfica.

▪ Analiza o crecemento e decrecemento ▪ 8
dunha función.
▪ Calcula e interpreta a taxa de variación
media dunha función.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que ▪ CMCCT
responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

▪ Interpreta situacións reais que responden ▪ 9
a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas,
de proporcionalidade inversa, definidas a
anacos e exponenciais e logarítmicas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ B4.3. Recoñecemento doutros modelos ▪ B4.2. Analizar información proporcionada a ▪ MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos ▪ CMCCT
funcionais: aplicacións a contextos e situapartir de táboas e gráficas que representen
de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais.
relacións funcionais asociadas a situacións
cións reais.
reais obtendo información sobre o seu
▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
comportamento, a evolución e os posibles
software específico para a construción e in▪ MACB4.2.2. Representa datos mediante ▪ CMCCT
resultados finais.
terpretación de gráficas.
táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas.

▪ Analiza e interpreta datos de táboas e ▪ 8, 9
gráficos sobre diversas situacións reais.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Representa datos mediante táboas e grá- ▪ 8, 9
ficos utilizando eixes e unidades axeitadas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB4.2.3. Describe as características ▪ CMCCT
máis importantes que se extraen dunha
gráfica sinalando os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios
tecnolóxicos.

▪ Describe as características máis impor- ▪ 8, 9
tantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou intervalos
da variable que as determinan.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de ▪ CMCCT
valores, e as súas gráficas correspondentes.

▪ Relaciona distintas táboas de valores, e ▪ 8, 9
as súas gráficas correspondentes.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

Bloque 5. Estatística e probabilidade
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▪ f
▪ g

▪ b
▪ e
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
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clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ B5.1. Introdución á combinatoria: combina- ▪ B5.1. Resolver situacións e problemas da ▪ MACB5.1.1. Aplica en problemas contex- ▪ CMCCT
cións, variacións e permutacións.
vida cotiá aplicando os conceptos do cáltualizados os conceptos de variación, perculo de probabilidades e técnicas de remutación e combinación.
▪ B5.2. Cálculo de probabilidades mediante
conto
axeitadas.
a regra de Laplace e outras técnicas de reconto.

▪ É capaz de facer os cálculos de varia- ▪ 10
cións, permutacións e números combinatorios.
▪ Aplica en problemas contextualizados os
conceptos de variación, permutación e
combinación.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB5.1.2. Identifica e describe situa- ▪ CMCCT
cións e fenómenos de carácter aleatorio,
utilizando a terminoloxía axeitada para describir sucesos.

▪ É capaz de identificar e describir fenóme- ▪ 11
nos aleatorios.
▪ Coñece o concepto de suceso dun experimento aleatorio e a súa terminoloxía.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de ▪ CMCCT
probabilidades na resolución de situacións
e problemas da vida cotiá.

▪ Calcula probabilidades na resolución de ▪ 11
situacións e problemas da vida cotiá.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB5.1.4. Formula e comproba conxec- ▪ CMCCT
turas sobre os resultados de experimentos
aleatorios e simulacións.

▪ Resolve problemas de experimentos ale- ▪ 11
atorios analizando e reflexionando sobre
os resultados obtidos, de tal xeito que sexan coherentes coa natureza do problema.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatís- ▪ CCEC
tico a partir de situacións concretas próximas.

▪ Analiza os datos dun estudo estatístico ▪ 12
presentando os datos de forma adecuada
e sabe calcular as medidas de centralización e de dispersión.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ B5.2. Cálculo de probabilidades mediante ▪ B5.2. Calcular probabilidades simples ou ▪ MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e uti- ▪ CMCCT
a regra de Laplace e outras técnicas de recompostas aplicando a regra de Laplace,
liza estratexias de reconto sinxelas e técniconto.
os diagramas de árbore, as táboas de concas combinatorias.
tinxencia
ou
outras
técnicas
combinatorias.
▪ B5.3. Probabilidade simple e composta.
Sucesos dependentes e independentes.
▪ MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de su- ▪ CMCCT
cesos compostos sinxelos utilizando, espe▪ B5.4. Experiencias aleatorias compostas.
cialmente, os diagramas de árbore ou as
Utilización de táboas de continxencia e diatáboas de continxencia.
gramas de árbore para a asignación de
probabilidades.
▪ B5.5. Probabilidade condicionada.
▪ MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos ▪ CMCCT
asociados á probabilidade condicionada.

▪ Utiliza as técnicas combinatorias e a Re- ▪ 11
gra de Laplace para achar probabilidades
de sucesos dun experimento aleatorio.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Calcula a probabilidade de sucesos com- ▪ 11
postos sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ Coñece e comprende o concepto de de- ▪ 11
pendencia e independencia de sucesos.
▪ Calcula probabilidades condicionadas.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB5.2.4. Analiza matematicamente al- ▪ CMCCT
gún xogo de azar sinxelo, comprendendo
as súas regras e calculando as probabilidades adecuadas.

▪ É capaz de analizar xogos de azar sinxe- ▪ 11
los, comprendendo o seu funcionamento
e calculando probabilidades de éxito.

OBS, CAD, TG,
TI, PE
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▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario ade- ▪ CCL
cuado para describir, cuantificar e analizar
situacións relacionadas co azar.
▪
▪
▪
▪

e
f
g
h

▪ b
▪ e
▪ f

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ Utiliza un vocabulario adecuado para ▪ 11
describir, cuantificar e analizar situacións
relacionadas co azar.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ B5.6. Utilización do vocabulario adecuado ▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a ▪ MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos ▪ CSIEE
para describir e cuantificar situacións reladescrición de situacións relacionadas co
de táboas e gráficos estatísticos.
cionadas co azar e a estatística.
azar e a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

▪ Interpreta e analiza os datos de táboas e ▪ 12
gráficos estatísticos.
▪ É capaz de traballar con datos obtidos de
exemplos que podan aparecer en distintos medios de comunicación.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ B5.7. Identificación das fases e as tarefas ▪ B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráfidun estudo estatístico.
cos estatísticos, así como os parámetros
estatísticos máis usuais, en distribucións
▪ B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de gráfiunidimensionais e bidimensionais, utilicas. Análise crítica de táboas e gráficas eszando os medios máis axeitados (lapis e
tatísticas nos medios de comunicación e en
papel, calculadora ou computador), e valofontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). Derando cualitativamente a representativitección de falacias.
dade das mostras utilizadas.
▪ B5.9. Medidas de centralización e dispersión: interpretación, análise e utilización.
▪ B5.10. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e dispersión.
▪ B5.11. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación.
▪ B5.12. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos.

▪ MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos ▪ CMCCT
para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións.

▪ Utiliza a calculadora e algún programa in- ▪ 12
formático para o tratamento de datos e
gráficas estatísticas, extraendo información dos mesmos e elabora conclusións
unha vez vistos os resultados.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB5.4.3. Calcula e interpreta os pará- ▪ CMCCT
metros estatísticos dunha distribución de
datos utilizando os medios máis axeitados
(lapis e papel, calculadora ou computador).

▪ Calcula e interpreta os parámetros esta- ▪ 12
tísticos dunha distribución de datos.
▪ Coñece e calcula as medidas de centralización e de dispersión.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

▪ MACB5.4.4. Selecciona unha mostra alea- ▪ CMCCT
toria e valora a representatividade de mostras pequenas.

▪ Coñece o que é unha mostra dun experi- ▪ 12
mento aleatorio e valora a súa representatividade e conveniencia de utilización.

OBS, CAD, TG, TI

▪ MACB5.4.5. Representa diagramas de dis- ▪ CMCCT
persión e interpreta a relación entre as variables.

▪ Representa diagramas de dispersión e ▪ 12
interpreta a relación entre as variables.

OBS, CAD, TG,
TI, PE
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Concrecións metodolóxicas
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos contidos
matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave. Estas son algunhas de-las:

•

Convén presentar suficientes exemplos que permitan recoñecer e distinguir os distintos tipos de números.

•

As aproximacións decimais dos números irracionais débense utilizar frecuentemente nas operacións e na ordenación.

•

É importante aplicar a resolución de ecuacións a exercicios que aparecen a cotío para que o alumnado entenda a súa utilidade

•

Aínda que moitas das propiedades xeométricas parecen evidentes, será interesante que nalgún caso se fagan con certo coidado.

•

É aconsellable que o alumnado vexa a necesidade do coñecemento da trigonometría para resolver situacións concretas.

•

É de especial interese presentar situacións relacionadas con escalas de planos e mapas.

•

É interesante presentar o concepto de función como un dos máis importantes no estudio de diversas ciencias.

•

O cálculo de dominios permite manexar unha serie de estudios anteriores.

•

As funcións exponenciais pódense estudiar a través das táboas e das gráficas de y=2x e y=(1/2)x.

•

O debuxo dalgunha gráfica trigonométrica permite manexar ben os radiáns.

•

As técnicas de recontos con diagramas e a súa aplicación en problemas cotiáns, permite sistematizar facilmente o seu cálculo.

•

O cálculo de probabilidades pódese restrinxir á utilización da regra de Laplace e a exercicios inmediatos de doada interpretación.

•

Empregar as linguas propias en situacións excepcionais: cando sexa imprescindible avanzar rapidamente na materia, cando algún alumno ou alumna demande atención
personalizada dentro da aula e presente dificultades de comprensión,...
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12. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
Temporalización
1. Números racionais.
12 sesións
2. Números reais.
10 sesións
3. Proporcionalidade.
10 sesións
4. Expresións alxébricas.
10 sesións
5. Ecuacións.
10 sesións
6. Sistemas de ecuacións.
10 sesións
7. Semellanza.
12 sesións
8. Problemas métricos.
10 sesións
9. Funcións.
10 sesións
10. Funcións elementais.
10 sesións
11. Probabilidade.
10 sesións
12. Estatística.
10 sesións
TOTAL
124 SESIÓNS

Libro de texto: Título: MATEMÁTICAS 4º ESO – Savia (Edición en castelán)
Autores: Fernando Alcaide e outros
Editorial: SM
ISBN: 978–84–675–8693-0
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas 4º ESO:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia e ó longo do curso.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:

•
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación na ESO
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

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

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do pro- ▪ B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado o ▪ MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito ra- ▪ CCL
ceso de resolución de problemas.
proceso seguido na resolución dun problema.
zoado, o proceso seguido na resolución dun ▪ CMCCT
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ Expresa verbalmente, de xeito razoado, o pro- ▪ Todas
ceso seguido na resolución dun problema,
coa precisión e o rigor adecuados.

 OBS, PO

▪ e
▪ f
▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estra- ▪ MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, nutexias de resolución de problemas, realizando
dos problemas (datos, relacións entre os datos,
mérica, alxébrica, etc.), reformulación do proos cálculos necesarios e comprobando as solue contexto do problema).
blema, resolución de subproblemas, reconto excións obtidas.
haustivo, comezo por casos particulares sinxe▪ MAPB1.2.2. Valora a información dun enunlos, procura de regularidades e leis, etc.
ciado e relaciónaa co número de solucións do
▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión
problema.
das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpreta▪ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conción das solucións no contexto da situación, proxecturas sobre os resultados dos problemas que
cura doutras formas de resolución, etc.
cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a
súa eficacia.

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Analiza e comprende o enunciado dos proble- ▪ Todas
mas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ CMCCT

▪ Razoa e valora a solución ou solucións obti- ▪ Todas
das na resolución dun problema coa natureza
e sentido do problema en cuestión.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ CMCCT

▪ Reflexiona sobre os resultados e a sobre a ▪ Todas
súa eficacia e utilidade.

OBS CAD,
TG, TI

▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e pro- ▪ CMCCT
cesos de razoamento na resolución de proble- ▪ CAA
mas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

▪ Reflexiona sobre o proceso de resolución dos ▪ Todas
problemas.
▪ Formula e resolve problemas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, ▪ MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e ▪ CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, nupara atopar patróns, regularidades e leis mateleis matemáticas en situacións de cambio, en
mérica, alxébrica, etc.), reformulación do promáticas, en contextos numéricos, xeométricos,
contextos numéricos, xeométricos, funcionais,
blema, resolución de subproblemas, reconto exfuncionais, estatísticos e probabilísticos, valoestatísticos e probabilísticos.
haustivo, comezo por casos particulares sinxerando a súa utilidade para facer predicións.
los, procura de regularidades e leis, etc.
▪ B1.4. Formulación de proxectos e investiga▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopa- ▪ CMCCT
cións matemáticas escolares, en contextos nudas para realizar simulacións e predicións sobre
méricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
os resultados esperables, e valora a súa eficacia
probabilísticos, de xeito individual e en equipo.
e a súa idoneidade.
Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

▪ Usa apropiadamente a linguaxe nos distintos ▪ Todas
tipos de problemas matemáticos.
▪ Resolve problemas con enunciados nos que
haxa que utilizar os coñecementos adquiridos
ao longo do curso.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Formula e resolve problemas.

▪ Todas

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión ▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando ▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de re- ▪ CMCCT
das operacións utilizadas, asignación de unidapequenas variacións nos datos, outras pregunsolvelos, revisando o proceso de resolución e os
des aos resultados, comprobación e interpretatas, outros contextos, etc.
pasos e as ideas importantes, analizando a coción das solucións no contexto da situación, proherencia da solución ou procurando outras forcura doutras formas de resolución, etc.
mas de resolución.

▪ Analiza a coherencia dos resultados obtidos e ▪ Todas
valora a importancia de indicar correctamente
as unidades dos mesmos.
▪ Comproba a validez das solucións obtidas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h

▪ b
▪ e
▪ f
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAPB1.4.2. Formúlanse novos problemas, a ▪ CMCCT
partir de un resolto, variando os datos, propondo ▪ CAA
novas preguntas, resolvendo outros problemas
parecidos, formulando casos particulares ou
máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade.

▪ É capaz de pensar en problemas similares ▪ Todas
aos propostos e procura que sexan adaptados
á realidade que o rodea.

OBS CAD,
TG, TI

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investiga- ▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro- ▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso se- ▪ CCL
cións matemáticas escolares, en contextos nuceso, resultados e conclusións obtidas nos proguido, ademais das conclusións obtidas, utili- ▪ CMCCT
méricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
cesos de investigación.
zando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeprobabilísticos, de xeito individual e en equipo.
ométrica e estatístico-probabilística.
Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

▪ Expón e argumenta o proceso seguido, ade- ▪ Todas
mais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica
e estatístico-probabilística.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización ▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización ▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
e modelización, en contextos da realidade e maen contextos da realidade cotiá (numéricos, xeda realidade susceptibles de conter problemas
temáticos, de xeito individual e en equipo.
ométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísde interese.
ticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da realidade.
▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas matemáticos subxacentes nel e os coñecementos
matemáticos necesarios.

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ É capaz de pensar en problemas similares ▪ Todas
aos propostos e procura que sexan adaptados
á realidade que o rodea.

OBS CAD,
TG, TI

▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ É capaz de reflexionar sobre problemas adap- ▪ Todas
tados á realidade que o rodea e utiliza as ferramentas matemáticas que coñece para resolvelos.

OBS CAD,
TG, TI, PE

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

▪ Usa, elabora ou constrúe modelos matemáti- ▪ Todas
cos sinxelos que permitan a resolución dun
problema cos coñecementos adquiridos ao
longo da súa etapa formativa.

OBS CAD,
TG, TI

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

▪ Valora a importancia da resolución de proble- ▪ Todas
mas que nos afectan no día a día e nos que
se usan ferramentas matemáticas do seu nivel.

OBS CAD,
TG, TI

▪ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, ▪ CMCCT
en contexto real, para valorar a adecuación e as
limitacións dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.

▪ Valora a importancia da resolución de proble- ▪ Todas
mas que nos afectan no día a día e nos que
se usan ferramentas matemáticas do seu nivel.

OBS CAD,
TG, TI

▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización ▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como ▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén ▪ CMCCT
e modelización, en contextos da realidade e maun recurso para resolver problemas da realidade
conclusións sobre el e os seus resultados, valo- ▪ CAA
temáticos, de xeito individual e en equipo.
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos
rando outras opinións.
▪ CSC
modelos utilizados ou construídos.

▪ Reflexiona sobre os métodos utilizados na re- ▪ Todas
solución de problemas e relaciónaos cos coñecementos matemáticos necesarios.

OBS CAD,
TG, TI

▪ a
▪ b
▪ c

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes perso- ▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas ▪ CMCCT
e modelización, en contextos da realidade e maais inherentes ao quefacer matemático.
para o traballo en matemáticas (esforzo, perse- ▪ CSIEE
temáticos, de xeito individual e en equipo.
veranza, flexibilidade e aceptación da crítica ra▪ CSC
zoada).

▪ Desenvolve actitudes axeitadas para o traba- ▪ Todas
llo en matemáticas .

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ f
▪ h

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º de ESO
Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

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

▪ Ten interese na resolucións de retos e proble- ▪ Todas
mas adecuados ao seu nivel educativo e á dificultade da situación.

OBS CAD,
TG, TI

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exerci- ▪ CMCCT
cios, e adopta a actitude axeitada para cada
caso.

▪ Distingue entre problemas e exercicios, e ▪ Todas
adopta a actitude axeitada para cada caso.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosi- ▪ CMCCT
dade e indagación, xunto con hábitos de formu- ▪ CAA
lar e formularse preguntas, e procurar respostas
axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como ▪ CCEC
na resolución de problemas.

▪ Amosa interese na adquisición de novos co- ▪ Todas
ñecementos e no afianzamento dos que xa
posúe.

OBS CAD,
TG, TI

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

▪ Participa de forma activa nos traballos de ▪ Todas
grupo.

OBS CAD,
TG, TI

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a ▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de ▪ CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as diresolución de situacións descoñecidas.
resolución de problemas, de investigación e de ▪ CSIEE
ficultades propias do traballo científico.
matematización ou de modelización, e valora as
consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ Ten unha actitude positiva de cara á valora- ▪ Todas
cións das ferramentas matemáticas utilizadas
na resolución de problemas.

OBS CAD,
TG, TI

▪ b
▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas ▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas re- ▪ CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as die aprender diso para situacións similares futusoltos e os procesos desenvolvidos, valorando ▪ CAA
ficultades propias do traballo científico.
ras.
a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións futuras similares.

▪ Relaciona problemas resoltos con outros simi- ▪ Todas
lares que poidan propoñerse e aprende de
cara a futuras situacións similares.

OBS CAD,
TG, TI

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no pro- ▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas ▪ MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxiceso de aprendizaxe para:
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálcas axeitadas e utilízaas para a realización de
culos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos
– Recollida ordenada e a organización de dacendo
representacións
gráficas,
recreando
sicando a dificultade destes impida ou non acontos.
tuacións matemáticas mediante simulacións ou
selle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
analizando con sentido crítico situacións divergráficas de datos numéricos, funcionais ou
sas que axuden á comprensión de conceptos
▪ MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para
estatísticos.
matemáticos ou á resolución de problemas.
facer representacións gráficas de funcións con
– Facilitación da comprensión de conceptos e
expresións alxébricas complexas e extraer inforpropiedades xeométricas ou funcionais, e
mación cualitativa e cuantitativa sobre elas.
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
▪ MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas
– Deseño de simulacións e elaboración de
para explicar o proceso seguido na solución de
predicións sobre situacións matemáticas diproblemas, mediante a utilización de medios
versas.
tecnolóxicos.

▪ CMCCT
▪ CD

▪ Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeita- ▪ Todas
das e utilízaas para a realización de cálculos
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ CMCCT

▪ Utiliza medios tecnolóxicos para facer repre- ▪ 9, 10
sentacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ CMCCT

▪ É capaz de utilizar representacións gráficas ▪ Todas
para resolver ou explicar a resolución dun problema,
▪ Utiliza medios tecnolóxicos para tal fin.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

– 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
e
f
g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no pro- ▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e
ceso de aprendizaxe para:
da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e
– Recollida ordenada e a organización de daseleccionando información salientable en intertos.
net ou noutras fontes, elaborando documentos
– Elaboración e creación de representacións
propios, facendo exposicións e argumentacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
destes e compartíndoos en ámbitos apropiados
estatísticos.
para facilitar a interacción.
– 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.

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeo- ▪ CMCCT
métricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

▪ Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ▪ 7, 8
ferramentas tecnolóxicas interactivas para
amosar, analizar e comprender propiedades
xeométricas.

OBS CAD,
TG, TI

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

▪ Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento ▪ 12
de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais pro- ▪ CCL
pios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, ▪ CD
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.

▪ É capaz de elaborar documentos dixitais ▪ Todas
como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable,
coa ferramenta tecnolóxica axeitada.

TG, TI

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

▪ Utiliza os recursos creados para apoiar a ex- ▪ Todas
posición oral dos contidos traballados na aula.

TG, TI

▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios ▪ CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu ▪ CAA
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e
débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

▪ Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos ▪ Todas
para estruturar e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe.

OBS CAD,
TG, TI

▪ MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxi- ▪ CD
cas para compartir ideas e tarefas.
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas para com- ▪ Todas
partir ideas e tarefas.

OBS CAD,
TG, TI

▪ Recoñece e utiliza de forma axeitada os tipos ▪ 1, 2
de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais).

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Realiza, de forma correcta, operacións con ▪ 1, 2
números reais e utiliza a notación máis axeitada.
▪ Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de
problemas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Realiza estimacións correctamente e xulga se ▪ Todas
os resultados obtidos son razoables.

OBS CAD,
TG, TI, PE

Bloque 2. Números e álxebra
▪
▪
▪
▪

b
f
e
g

▪ B2.1. Recoñecemento de números que non po- ▪ B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e ▪ MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (na- ▪ CMCCT
den expresarse en forma de fracción. Números
operacións, xunto coas súas propiedades e
turais, enteiros, racionais e irracionais), indica o
irracionais.
aproximacións, para resolver problemas relaciocriterio seguido para a súa identificación, e utilínados coa vida diaria e outras materias do ámzaos para representar e interpretar axeitada▪ B2.2. Diferenciación de números racionais e
bito
educativo,
recollendo,
transformando
e
inmente a información cuantitativa.
irracionais. Expresión decimal e representación
tercambiando información.
na recta real.
▪ MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, ▪ CMCCT
▪ B2.3. Xerarquía das operacións.
mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e
▪ B2.4. Interpretación e utilización dos números
papel, calculadora ou ferramentas informáticas,
reais e as operacións en diferentes contextos,
e utiliza a notación máis axeitada para as opeelixindo a notación e precisión máis axeitadas
racións de suma, resta, produto, división e poen cada caso.
tenciación.
▪ B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas
informáticas para realizar operacións con calquera tipo de expresión numérica. Cálculos
▪ MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os ▪ CMCCT
aproximados.
resultados obtidos son razoables.

89

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos
▪ B2.6. Intervalos. Significado e diferentes formas
de expresión.
▪ B2.7. Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá.
▪ B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas.
Interese simple e composto.

▪ f

▪ f
▪ g
▪ h

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para re- ▪ CMCCT
presentar e operar (produtos e divisións) con números moi grandes ou moi pequenos.

▪ Utiliza convenientemente e de forma correcta ▪ 1, 2
a notación científica.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e repre- ▪ CMCCT
senta os tipos de números reais, intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica.

▪ Compara, ordena, clasifica e representa os ti- ▪ 1, 2
pos de números reais, intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de ▪ CMCCT
problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.

▪ Resolve exercicios e problemas de porcenta- ▪ 3
xes.
▪ Resolve problemas de interese simple e composto e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá ▪ CMCCT
nos que interveñen magnitudes directa e inversamente proporcionais.

▪ Fai exercicios de proporcionalidade directa e ▪ 3
inversa e resolve problemas da vida cotiá nos
que interveñen magnitudes directa e inversamente proporcionais.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B2.9. Polinomios: raíces e factorización. Utiliza- ▪ B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, ▪ MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo ▪ CMCCT
ción de identidades notables.
as súas operacións e as súas propiedades.
uso da linguaxe alxébrica.

▪ Utiliza as expresións alxébricas para presen- ▪ 4
tar de forma eficaz situacións reais nas que
conveña a súa utilizacións.

OBS CAD,
TG, TI, PE

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

▪ Opera con polinomios e coñece e manexa as ▪ 4
identidades notables.

OBS CAD,
TG, TI, PE

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

▪ É capaz de atopar as raíces dun polinomio en ▪ 4
casos sinxelos e expresar o polinomio correspondente como un produto de factores.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Resolve ecuacións e sistemas de ecuacións. ▪ 5, 6
▪ Resolve problemas utilizando ecuacións e sistemas de ecuacións.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Determina se dúas figuras son semellantes. ▪ 7, 8
Coñece e aplica as propiedades das figuras
semellantes.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de ▪ B2.3. Representar e analizar situacións e estru- ▪ MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha si- ▪ CMCCT
dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.
turas matemáticas, utilizando ecuacións de distuación da vida real mediante ecuacións de pritintos tipos para resolver problemas.
meiro e segundo grao e sistemas de dúas ecua▪ B2.11. Resolución de problemas cotiáns mecións lineais con dúas incógnitas, resólveas e indiante ecuacións e sistemas.
terpreta o resultado obtido.

Bloque 3. Xeometría
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas ▪ MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e téc- ▪ CMCCT
▪ B3.1. Figuras semellantes.
directas e indirectas a partir de situacións reais,
nicas apropiados para medir ángulos, lonxitu▪ B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación
empregando os instrumentos, as técnicas ou as
des, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medidas.
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▪ h

▪ e
▪ f

Contidos
da semellanza para a obtención indirecta de medidas.
▪ B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes
de figuras e corpos semellantes.
▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no
mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes,
áreas e volumes de diferentes corpos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

fórmulas máis adecuados, e aplicando a uni- ▪ MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figu- ▪ CMCCT
dade de medida máis acorde coa situación desras e dos corpos (simetrías, descomposición en
crita.
figuras máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema
de Tales, para estimar ou calcular medidas indirectas.

▪ Establece relacións entre as áreas e volumes ▪ 7
de figuras e corpos semellantes.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular pe- ▪ CMCCT
rímetros, áreas e volumes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades correctas.

▪ Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, ▪ 8
áreas e volumes de triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos
e esferas, e aplícaas para resolver problemas
xeométricos, asignando as unidades correctas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lon- ▪ CMCCT
xitude, área e volume mediante a aplicación do
teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos.

▪ Utiliza o Teorema de Pitágoras e aplica a se- ▪ 7, 8
mellanza para obter medidas de lonxitude,
áreas e volumes..

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Representa e estuda os corpos xeométricos ▪ 8
máis relevantes.
▪ Resolve problemas xeométricos do mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e
volumes de diferentes corpos.
▪ Utiliza ferramentas tecnolóxicas para resolver
e visualizar problemas xeométricos.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito me- ▪ B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha si- ▪ MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre ▪ CMCCT
diante un enunciado, unha táboa, unha gráfica
tuación, determinar o tipo de función que pode
magnitudes que se poden describir mediante
ou unha expresión analítica.
representalas, e aproximar e interpretar a taxa
unha relación funcional, asociando as gráficas
de
variación
media
a
partir
dunha
gráfica,
de
dacoas súas correspondentes expresións alxébri▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuatos numéricos ou mediante o estudo dos coeficas.
drático, proporcionalidade inversa e exponencientes da expresión alxébrica.
cial. Descrición das súas características,
usando a linguaxe matemática apropiada. Apli▪ MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente ▪ CMCCT
cación en contextos reais.
o modelo de relación entre dúas magnitudes
para os casos de relación lineal, cuadrática, pro▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da
porcional inversa e exponencial.
variación dunha función nun intervalo.
▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpre▪ MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula ele- ▪ CMCCT
tación de gráficas.
mentos característicos destas funcións (cortes
cos eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade).

▪ Identifica e explica relacións entre magnitudes ▪ 9, 10
que se poden describir mediante unha relación funcional, asociando as gráficas coas
súas correspondentes expresións alxébricas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Explica e representa graficamente o modelo ▪ 10
de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Identifica, estima ou calcula elementos carac- ▪ 9, 10
terísticos máis básicos destas funcións (cortes cos eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos e continuidade).

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclu- ▪ CMCCT
sións sobre un fenómeno, a partir da análise da
gráfica que o describe ou dunha táboa de valores.

▪ Interpreta e describe un fenómeno a partir da ▪ 9, 10
análise dunha gráfica ou dunha táboas de valores.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no ▪ B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeo- ▪ MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos xe- ▪ CMCCT
mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes,
metría dinámica, representando corpos xeoméométricos máis relevantes (triángulos, rectánguáreas e volumes de diferentes corpos.
tricos e comprobando, mediante interacción con
los, círculos, prismas, pirámides, cilindros, coela,
propiedades
xeométricas.
nos e esferas) cunha aplicación informática de
▪ B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeoxeometría dinámica, e comproba as súas prometría dinámica que facilite a comprensión de
piedades xeométricas.
conceptos e propiedades xeométricas.

Bloque 4. Funcións
▪
▪
▪
▪
▪

b
e
f
g
h
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▪
▪
▪
▪

e
f
g
h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o decre- ▪ CMCCT
cemento dunha función mediante a taxa de variación media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica.

▪ Analiza o crecemento ou o decrecemento du- ▪ 9, 10
nha función mediante a taxa de variación media, calculada a partir da expresión alxébrica,
unha táboa de valores ou da propia gráfica.

OBS CAD,
TG, TI, PE s

▪ MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que res- ▪ CMCCT
ponden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas,
de proporcionalidade inversa e exponenciais.

▪ Interpreta situacións reais que responden a ▪ 9, 10
funcións sinxelas: lineais, cadráticas, de proporcionalidade inversa e exponenciais.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito me- ▪ B4.2. Analizar información proporcionada a par- ▪ MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de tá- ▪ CMCCT
diante un enunciado, unha táboa, unha gráfica
tir de táboas e gráficas que representen relaboas e gráficos sobre diversas situacións reais.
ou unha expresión analítica.
cións funcionais asociadas a situacións reais,
obtendo información sobre o seu comporta▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cua▪ MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas ▪ CMCCT
mento, a súa evolución e os posibles resultados
drático, proporcionalidade inversa e exponene gráficos, utilizando eixes e unidades axeitafinais.
cial. Descrición das súas características,
das.
usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación en contextos reais.
▪ MAPB4.2.3. Describe as características máis ▪ CMCCT
▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da
importantes que se extraen dunha gráfica e sivariación dunha función nun intervalo.
nala os valores puntuais ou intervalos da varia▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e softble que as determinan, utilizando tanto lapis e
ware específico para a construción e a interprepapel como medios informáticos.
tación de gráficas.

▪ Interpreta datos de táboas e gráficos sobre di- ▪ 9, 10
versas situacións reais.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Representa datos mediante táboas e gráficos, ▪ 9, 10
utilizando eixes e unidades axeitadas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Describe as características máis importantes ▪ 9, 10
que se extraen dunha gráfica, utilizando para
isto os medios máis axeitados.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as ▪ CMCCT
súas gráficas correspondentes en casos sinxelos, e xustifica a decisión.

▪ Relaciona táboas de valores e as súas gráfi- ▪ 9, 10
cas correspondentes en casos sinxelos.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos tec- ▪ CMCCT
nolóxicos específicos para debuxar gráficas.

▪ Utiliza ferramentas tecnolóxicas, xa sexan cal- ▪ 9, 10
culadoras gráficas ou programas informáticos, para debuxar gráficas.

OBS CAD,
TG, TI

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ Describe situacións relacionadas co azar e a ▪ 11, 12
estatística utilizando un vocabulario axeitado.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ CMCCT

▪ Reflexiona sobre os posibles resultados de ▪ 11
experimentos aleatorios e sobre a coherencia
dos seus cálculos ao respecto.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ CMCCT

▪ Emprega o vocabulario axeitado para inter- ▪ 12
pretar e comentar táboas de datos, gráficos
estatísticos e parámetros estatísticos.

OBS CAD,
TG, TI, PE

Bloque 5. Estatística e probabilidade
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
c
d
e
f
g
h
m

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas esta- ▪ B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a des- ▪ MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado
tísticas nos medios de comunicación e fontes
crición de situacións relacionadas co azar e a
para describir situacións relacionadas co azar e
públicas oficiais (IGE, INE, etc.).
estatística, analizando e interpretando informaa estatística.
cións
que
aparecen
nos
medios
de
comunica▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das meción
e
fontes
públicas
oficiais
(IGE,
INE,
etc.).
didas de centralización e dispersión.
▪ MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas
sobre os resultados de experimentos aleatorios
▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o
e simulacións.
uso conxunto de medidas de posición e dispersión.
▪ B5.4. Construción e interpretación de diagramas
▪ MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado
de dispersión. Introdución á correlación.
para interpretar e comentar táboas de datos,
gráficos estatísticos e parámetros estatísticos.
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▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio.
▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a Regra de Laplace.
▪ B5.7. Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e independentes. Diagrama
en árbore.
▪ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos.

▪ b
▪ e
▪ g

▪ b
▪ f

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

▪ MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a ▪ CMCCT
partir de situacións concretas próximas.

▪ Fai unha análise crítica de táboas e gráficas ▪ 12
estatísticas nos medios de comunicación e
fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas esta- ▪ B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos es- ▪ MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos ▪ CMCCT
tísticas nos medios de comunicación e fontes
tatísticos, así como os parámetros estatísticos
nun estudo estatístico corresponden a unha vapúblicas oficiais (IGE, INE, etc.).
máis usuais, en distribucións unidimensionais,
riable discreta ou continua.
utilizando os medios máis axeitados (lapis e pa▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das mepel,
calculadora,
folla
de
cálculo),
valorando
didas de centralización e dispersión.
▪ MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a ▪ CMCCT
cualitativamente a representatividade das mospartir dos datos dun estudo estatístico, con va▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o
tras utilizadas.
riables discretas e continuas.
uso conxunto de medidas de posición e dispersión.

▪ Distingue entre variables estatísticas discre- ▪ 12
tas e continuas e é capaz de tratar os datos
en función de cada caso.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Elabora táboas de frecuencias a partir dos da- ▪ 12
tos dun estudo estatístico, con variables discretas e continuas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B5.4. Construción e interpretación de diagramas
de dispersión. Introdución á correlación.
▪ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos.

▪ MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos ▪ CMCCT
(media aritmética, percorrido, desviación típica,
cuartís, etc.), en variables discretas e continuas,
coa axuda da calculadora ou dunha folla de cálculo.

▪ Calcula os parámetros estatísticos (media ▪ 12
aritmética, percorrido, desviación típica, cuartís, etc.), en variables discretas e continuas,
coa axuda da calculadora ou dunha folla de
cálculo.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ MAPB5.2.4. Representa graficamente datos es- ▪ CMCCT
tatísticos recollidos en táboas de frecuencias,
mediante diagramas de barras e histogramas.

▪ Representa graficamente datos estatísticos ▪ 12
recollidos en táboas de frecuencias, mediante
diagramas de barras e histogramas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun su- ▪ B5.3. Calcular probabilidades simples e com- ▪ MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos ▪ CMCCT
ceso aleatorio.
postas para resolver problemas da vida cotiá,
coa regra de Laplace e utiliza, especialmente,
utilizando a regra de Laplace en combinación
diagramas de árbore ou táboas de continxencia
▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a recon
técnicas
de
reconto
como
os
diagramas
de
para o reconto de casos.
gra de Laplace.
árbore e as táboas de continxencia.
▪ B5.7.Probabilidade simple e composta. Suce▪ MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos ▪ CMCCT
sos dependentes e independentes. Diagrama
compostos sinxelos nos que interveñan dúas
en árbore.
experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas.

▪ Calcula a probabilidade de sucesos coa regra ▪ 11
de Laplace en experimentos sinxelos nos que
sexa doado o reconto dos casos.

OBS CAD,
TG, TI, PE

▪ Calcula a probabilidade de sucesos compos- ▪ 11
tos sinxelos, con experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas.

OBS CAD,
TG, TI, PE

93

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
13. Metodoloxía didáctica na educación secundaria obrigatoria
Estará baseada nos principios metodolóxicos que enumera, no seu artigo 11º, o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. En consonancia con estes, as liñas mestres da metodoloxía didáctica proposta polo departamento son:

•

Configurar o ensino na ESO 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.

•

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.

•

Neste proceso de aprendizaxe, de ser posible, partindo de situacións concretas, intentarase posteriormente que o alumnado aplique o aprendido noutras situacións
ou contextos, considerando esta como a verdadeira utilidade das matemáticas.

•

Promoverase que o alumnado sexa capaz de valorar os resultados obtidos na resolución de exercicios e problemas, e sexa crítico cos mesmos, interpretando se a
solución é coherente co enunciado ou non e valorando o posible erro obtido ou cometido.

•

Durante o 1º ciclo da secundaria 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.

•

Ó ter en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna, 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 explicitándoo 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.
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•

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 di o noso alumnado “con moita letra”, “relacionados con
coñecementos doutras materias” relacionados coas porcentaxes , interpretación de gráficas e estatística.

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.

✓

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.

✓

Combinar o traballo individual co traballo en grupo para que, deste xeito, o alumando aprenda a transmitir a información que el mesmo xera utilizando a linguaxe matemática
e os procedementos que el mesmo seguiu para atopar a solución dos problemas ou exercicios.

✓

Potenciarase o traballo de investigación e de coñecemento da historia da matemática así como de diversos matemáticos importantes polos traballos desenvolvidos, no ámbito
das matemáticas, ao longo da súa vida.
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Materias e recursos didácticos.
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, empregando estes recursos . Neles, o profesor ou
profesora debe apoiarse para axilizar a marcha das clases e contribuír á competencia dixital do alumnado. Así mesmo, aproveitar este espazo para coñecer mellor e seguir o proxecto
"edixgal".

Aparte dos libros de texto, xa indicados, no desenvolvemento dos contidos e das actividades previstas nesta programación didáctica empregarase materiais e recursos
didácticos diversos, entre os cales cabe citar aquí os seguintes:

•

Calculadoras de tipo elemental, científico e gráficas.

•

Material fotocopiable elaborado ou adaptado polo departamento.

•

Equipamento informático e audiovisual das aulas.

•

Os libros de lectura mencionados no apartado “Accións de contribución ao proxecto lector”.

•

Encerados dixitais e canóns na maioría das aulas.

•

Programas informáticos (Geogebra, graph, suites ofimáticas,...)..

•

Planos e mapas.

•

Sólidos xeométricos.

•

Libros de texto e material fotocopiable elaborado ou adaptado polo departamento.

•

Periódicos, en papel e formato dixital ( estudo porcentaxes, gráficas, estatística...)
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14. A avaliación na educación secundaria obrigatoria
Características da avaliación
O artigo 21º do Decreto 86/1015, do 25 de xuño, establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Especifica,
entre outras, as características fundamentais da avaliación na educación secundaria obrigatoria serán as seguintes:
1.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos
bloques de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos
I, II e III do referido decreto.

2.

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora.

3.

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas
medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias
imprescindibles para continuar o proceso educativo.

4.

A avaliación das aprendizaxes do alumnado terá carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de
aprendizaxe.

5.

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias a consecución dos obxectivos
establecidos para cada etapa e do desenvolvemento das competencias correspondentes. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado
realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe de cada unha delas.

6.

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de
logro nas programacións didácticas.

7.

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades
do alumnado con necesidades educativas especiais. Estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas.

8.

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e das alumnas a que o seu rendemento se valore consonte criterios de plena obxectividade, os centros docentes
adoptarán as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe, as estratexias e os
instrumentos de avaliación, e os criterios de promoción.

9.

O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do alumno ou da alumna, coordinado polo titor ou a titora, actuará de maneira
colexiada ao longo do proceso de avaliación e na adopción das decisións resultantes deste, no marco establecido pola consellería con competencias en materia
de educación.
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Pola súa banda, a Orde do 21 de decembro do 2007, pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria, complementando o establecido no Decreto
anteriormente citado, dispón ( entre outras) que o profesorado de cada grupo da ESO realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos
previos do alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Esta avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións
relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de atención que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.

Tamén dispón a mesma Orde que, ao longo do curso, realizaranse para cada grupo, polo menos, tres sesións de avaliación (podendo coincidir a última coa final ordinaria do
mes de xuño) e que nos primeiros días de setembro terá lugar unha sesión de avaliación, tras a realización das probas extraordinarias, para o alumnado que non superase todas as
materias na avaliación final ordinaria.

Por último, cabe dicir que cada profesor e profesora do Departamento organizará plans de recuperación para aqueles alumnos e alumnas que non acaden resultado positivo
nalgunha avaliación. Eses plans, na maioría dos casos, consistirán na proposta de tarefas individuais e específicas (repetición de traballos, resolución de exercicios, ...) para a
preparación dunha proba escrita de recuperación da avaliación con resultado negativo.

Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia - Grao de consecución mínimo dos estándares
Por unha parte, deben ser considerados como os “resultados de aprendizaxes imprescindibles” que debe adquirir o alumnado para alcanzar minimamente os obxectivos
aos que dan soporte os criterios de avaliación establecidos para o currículo desa materia. Neste senso, a non adquisición destas aprendizaxes debe supoñer unha gran dificultade
para que nos cursos seguintes o alumnado poida continuar con certa normalidade o proceso de ensinanza-aprendizaxe na mesma disciplina ou noutras afíns. Pero, por outra parte,
tamén deben ser considerados como aquelas actitudes sen as cales é imposible adquirir esas aprendizaxes imprescindibles e, en particular, un proceso e sistemática de avaliación
continua. No seu conxunto, veñen a ser, polo tanto, as evidencias que marcan a fronteira entre aprobar ou suspender a materia.

A definición precisa e explícita dos mínimos esixibles en cada estándar ( recollidos na táboa

Concreción dos elementos curriculares) para acadar unha

avaliación positiva na materia e o seguimento continuado por parte do profesorado da súa progresiva adquisición ou non adquisición ao longo do curso é fundamental polo tanto á
hora de decidir se, ao final do curso, o alumnado que supera ou non supera a materia; pero adquire tamén unha gran importancia á hora de deseñar medidas de apoio, reforzo ou
recuperación para aqueles alumnos ou alumnas que van avanzando no curso sen ter adquiridos os mínimos esixibles correspondentes á parte da materia que se leva desenvolvida.
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Procedementos e instrumentos de avaliación
A avaliación do alumnado require recoller información sobre a súa aprendizaxe dun xeito continuo ao longo do curso. É preciso determinar os procedementos mediante os
que se vai a obter a información necesaria para realizar dita avaliación. Estes procedementos constan de técnicas (métodos para avaliar) e instrumentos (ferramentas para o rexistro
do observado). Como técnicas serán empregadas as seguintes

•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS). Neste sentido, debemos ter en conta que unha parte moi importante da formación do alumnado
pasa por adquirir hábitos de estudo e estratexias de traballo na aula que potencien o interese pola materia. Por este motivo, a actitude do alumno cara a materia
ha de ser tomada en consideración á hora de cualificalo:
1.

Participa, de maneira activa e positiva.

2.

Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior ou por incorporación tardía, tivo
xustificación oficial. para non facelo nas datas sinaladas.

3.

•

Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, reforzo, recuperación... que se lle aplicaron.

Exame periódico do seu caderno de traballo(CAD) para poder valorar, por unha parte, o seu coidado; por outra, o esforzo para ir anotando nel todo o que o
profesor considere que deber ser recollido deste xeito; e por último, o grao de realización das actividades propostas e a corrección dos exercicios mal resoltos.

•

Os traballos individuais (TI) relativos a certos contidos do programa.

•

Os traballos en grupo (TG) relacionados con partes moi concretas da materia. Este tipo de traballos, ao igual, contribúen a boa formación do alumnado non só
porque obrigan a buscar e estruturar información, senón porque tamén con levan o esforzo de expoñelos oralmente diante dos compañeiros e compañeiras.

•

Probas orais (PO) frecuentes, consistentes en preguntas cortas que teñen unha dobre finalidade: por unha banda, valorar o grao de asimilación dos conceptos
que se van desenvolvendo; e, por outra, valorar o traballo realizado polo alumnado na materia cando está fóra do horario escolar.

•

E probas escritas (PE) dunha ou máis unidades didáctica anunciadas con anterioridade. E terán as seguintes características:
▪
Estarán baseadas 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. Se dentro de cada avaliación o
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profesor ou profesora da materia establece unha media ponderada entre as probas escritas, esta debe ser comunicada ó alumnado con
anterioriade á realización da mesma.

▪

Dependendo do tipo de proba escrita 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 nos criterios de corrección da proba; 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 corrección 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 ordenada 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 corrección
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 . En caso contrario (chuletas, móbiles....), o alumno ou alumna perderá o dereito a realización do exame que lle será
recollido polo profesor, notificado a xefatura de estudos e recollido no xade e recibirá a cualificación mínima.
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De todas maneiras, cada profesor ou profesora do Departamento terá liberdade para considerar outros instrumentos de avaliación e para prescindir dalgún
dos indicados anteriormente se, en función das características dun determinado grupo, así o considera oportuno. En todo caso, cada profesor e profesora do departamento
debe indicarlle ao seu alumnado ao comezo de curso que instrumentos de avaliación vai empregar e como pondera cada un deles á hora de cualificar.

Proceso de avaliación
Sen esquecer que a avaliación vaise comezar a facer dunha maneira continuada, e empregando os instrumentos establecidos ao respecto, desde o primeiro día lectivo, no
seu desenvolvemento distinguiremos as seguintes fases:

1.

Unha avaliación inicial, de cuxo deseño se falará posteriormente.

2.

Unha primeira avaliación ordinaria, que rematará uns días antes do comezo das vacacións do Nadal, e ao final da cal se determinará que alumnado aproba
(e como aproba) a parte da materia impartida ata ese momento e que alumnado a suspende por non superar os mínimos esixibles para a súa superación.
O profesorado, coa finalidade de evitar unha acumulación excesiva de materia, poderá dividir esta fase en dous ou máis parciais, cada un dos cales
rematará cunha proba escrita.

3.

Un programa de recuperación da primeira avaliación, dirixido ao alumnado que suspenda dita avaliación, e que rematará nunha proba escrita cuxa data
fixará cada profesor ou profesora. Esta proba determinará que alumnado continúa sen superar os mínimos esixibles correspondentes á primeira avaliación e
que, polo tanto, continúa sen recuperar a primeira avaliación.

4.

Unha segunda avaliación ordinaria, que se desenvolverá desde o remate da primeira ata mediados de marzo, e ao final da cal se determinará que alumnado
aproba (e como aproba) a parte da materia correspondente a esta fase e que alumnado a suspende por non superar os mínimos esixibles para a súa
superación. Do mesmo xeito que na primeira avaliación, e polas mesmas razóns, o profesorado poderá dividir esta fase en dous ou máis parciais, cada un
dos cales rematará cunha proba escrita.

5.

Un programa de recuperación da segunda avaliación, que rematará cunha proba escrita cuxa data fixará cada profesor ou profesora. Coa excepción de
que agora todo está referenciado á segunda avaliación, é idéntico en todo ao programa de recuperación da primeira avaliación.

6.

Unha terceira avaliación ordinaria, que se estenderá desde o remate da segunda avaliación ata moi poucos días antes de que remate o período lectivo, e
ao final da cal se determinará que alumnado aproba (e como aproba) a parte da materia correspondente a esta fase e que alumnado a suspende por non
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superar os mínimos esixibles para a súa superación. Do mesmo xeito que nas dúas avaliacións anteriores, e polas mesmas razóns, o profesorado poderá
dividir esta fase en dous ou máis parciais, cada un dos cales rematará cunha proba escrita.
7.

Un programa de recuperación da terceira avaliación, que rematará cunha proba escrita cuxa data fixará cada profesor ou profesora. No caso do alumnado
de 3º e 4º de ESO, este programa poderá coincidir cun programa de “repescas” dirixido ao alumnado que, por mor de non ter acadados aínda os mínimos
esixibles correspondentes a unha ou máis avaliacións, non estea en condicións de superar xa a materia. Este programa rematará cunha proba escrita.

8.

Unha avaliación final ordinaria en xuño, na cal se determinará, en función do nivel acadado na totalidade dos estándares de aprendizaxe avaliables e da
consecución ou non consecución dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia, que alumnado promociona (e como promociona) na
materia e que alumnado a suspende.

9.

Un programa para a recuperación da materia en setembro, dirixido evidentemente ao alumnado que suspende a materia en xuño, que rematará nunha
proba escrita extraordinaria (a mesma para todos os grupos da mesma materia e nivel) a principios de setembro.

10. E unha avaliación extraordinaria en setembro, na cal se determinará, en función do nivel acadado na totalidade dos estándares de aprendizaxe avaliables
e da consecución ou non consecución dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia, que alumnado promociona na materia en setembro
e que alumnado queda coa materia suspensa de cara ao seguinte curso.
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Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar
Introdución
A Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico
2016/17 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no apartado 3ñ
do seu artigo 24º que as programación didácticas deben incluír o “deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus
resultados”.
Obxectivos
Antes de expoñer o deseño da avaliación inicial, convén ter moi claros os tres obxectivos fundamentais que se deben perseguir coa mesma:
• Coñecer a situación inicial na que se atopa cada alumno e alumna e detectar, se é o caso, as causas ou motivos polos cales esa situación non é a axeitada.
• Coñecer a evolución educativa e académica de cada alumno e alumna nos primeiros día do curso e detectar, se é o caso, as causas ou motivos polos cales
esa evolución non é a desexable.
• Coñecer a dinámica, tanto desde o punto de vista da actitude como desde o punto de vista académico, do grupo non seu conxunto e detectar, se é o caso,
as causas ou motivos polos cales esa dinámica non é a prevista.

Temporalización
A avaliación inicial debe desenvolverse ao longo das tres primeiras semanas do curso.
Instrumentos
o

O expediente académico e os informes individualizados do curso anterior do alumnado, nos que constará a competencia curricular na materia de
Matemáticas, as dificultades de aprendizaxe presentadas e as medidas de atención á diversidade aplicadas, se fose o caso.

o

A información dos profesores do Departamento de Matemáticas que impartiron docencia a cada alumno e alumna o curso académico anterior.

o

A información sobre o entorno familiar e social que poida achegar, por unha parte, o propio alumnado e, por outra, os titores do curso anterior ou a Xefatura
de Estudos.

o

O seguimento diario da actitude e do rendemento do grupo.
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o

E unha proba final escrita sobre contidos mínimos que debería ter adquiridos o alumnado nos cursos anteriores e sobre contidos mínimos desenvolvidos
no período establecido para a avaliación inicial.

Aspectos fundamentais a diagnosticar individualmente
o

Existencia ou non existencia de dificultades de comprensión.

o

Nivel de base matemática.

o

Falta de capacidade ou non.

o

Existencia ou non existencia de hábito de traballo.

o

Grao de interese pola materia.

o

Actitude na aula (atención ás explicacións do profesor ou profesora, respecto, participación, puntualidade...).

o

Existencia ou non existencia de dificultades de expresión.

o

Integración no grupo.

o

Existencia ou non existencia dalgún tipo de problemática familiar que poida incidir no rendemento do alumno ou alumna.

o

Existencia ou non existencia dalgún tipo de trastorno (hiperactividade, déficit de atención, síndrome de Asperger,..)

Aspectos fundamentais a diagnosticar globalmente en cada grupo

o

Nivel medio de partida na materia.

o

Grao de homoxeneidade no nivel de partida na materia.

o

Número de alumnos.

o

Dinámica (atención ás explicacións do profesor ou profesora, respecto, participación, puntualidade,...).
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Medidas
Unha vez diagnosticadas, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, as deficiencias existentes e as súas causas, a sesión de avaliación inicial é o marco propicio para
establecer as medidas que permitan corrixir na medida do posible tales deficiencias. Algunhas destas medidas poden ser as seguintes:
•

•

A nivel individual:
o

Reforzo educativo impartido polo propio profesor ou profesora da materia.

o

Exención da segunda lingua estranxeira e apoio fóra da aula no seu lugar por parte da profesora de Pedagoxía Terapéutica.

o

Atención máis individualizada na aula.

o

Realización de actividades complementarias na casa para fortalecer a base matemática.

o

Proposta dunha adaptación curricular.

o

Entrevista cos pais para tratar de corrixir condutas non axeitadas ou para intentar crear un hábito de traballo diario.

o

Cambio de grupo.

A nivel de grupo:
o

Realización de axustes na secuenciación dos contidos que figura na Programación Didáctica.

o

Modificacións na temporalización prevista das unidades didácticas.

o

Cambios na metodoloxía empregada.

o

Reordenación do alumnado na aula.

o

Chamada de atención por parte da Xefatura de Estudos.

105

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
15. Cualificación e promoción na educación secundaria obrigatoria
Convén aclarar en primeiro lugar que, na materia de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a anterior. En consecuencia, a
superación dunha avaliación non supón a superación de todas as anteriores e, en particular, a nota final pode ser inferior á nota da terceira avaliación.

En xeral, este Departamento aplicará o seguinte procedemento cualificador:
•

Ao remate de cada avaliación a cualificación do alumnado obterase da seguinte forma:
-

Se ningunha das cualificacións obtidas por un alumno ou alumna nas probas parciais escritas é significativamente baixa -nota inferior a 3 -(é dicir,
claramente indicadora de que non se alcanzan os mínimos esixibles correspondentes a esa avaliación), a media aritmética das citadas cualificacións das probas escritas
(tendo en conta as ponderacións, se as hai, entre as distintas probas escritas e que o profesorado debe comunicar ao alumnado) converterase na cualificación
provisional da avaliación.

-

Se algunha das cualificacións obtidas por un alumno ou alumna nas probas parciais escritas é significativamente baixa -nota inferior a 3 – a cualificación
provisional da avaliación será a menor entre a media aritmética das citadas cualificacións das probas escritas (coas ponderacións correspondentes, se se contemplan)
e un 4.

-

A cualificación definitiva será a media ponderada entre:
←

A cualificación provisional da avaliación o 80%.

←

A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS), (CAD), (TI), (TG) e (PO) ao longo de cada avaliación (repartida a partes iguais entre os anteriores
instrumentos) o 20%.

-

A cualificación definitiva determinará o alumnado que aproba a avaliación (media non inferior a 4,5) e que alumnado a suspende (media inferior a 4,5).
No caso de ser esta cualificación inferior a 4.5 , a avaliación quedará suspensa cunha cualificación máxima de 4

-

O alumnado que suspenda a primeira avaliación terá que seguir o correspondente programa de recuperación e deberá presentarse a proba escrita que poñerá
fin a dito programa. A cualificación obtida por un alumno ou alumna neste programa de recuperación determinará se continúa coa mesma cualificación que tiña na
primeira avaliación ou se se modifica (modificarase no caso de obter máis nota na proba de recuperación que na orixinal).
←

No caso de modificación, a nota da avaliación será a media ponderada: 80% nota do programa de recuperación, 20% nota da 1ª avaliación; exceptuando o
caso de que a nota da recuperación sexa positiva (maior ou igual que 4,5) e a media ponderada saia negativa (menor que 4,5) en cuxo caso quedaría un 4,5 como
nota definitiva da avaliación.

←

En caso de que se realice máis dun exame de recuperación dunha mesma avaliación, elixiríase como nota da recuperación a maior de todas.

←

Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda e a terceira avaliación.
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←

Despois de coñecer a cualificación provisional da terceira avaliación, o alumnado de 3º e 4º da ESO que teña suspensa algunha avaliación terá que seguir
o programa de “repescas”, puntuando cada un deles por separado. A cualificación definitiva da avaliación rexerase polos mesmos criterios que no programa
de recuperación dos parágrafos anteriores.

•

Unha vez rematado os programas de recuperación, distinguimos dous casos:

o

O alumnado que teña as tres avaliacións aprobadas, ou unha cunha cualificación igual ou superior a 4 e as outras dúas aprobadas, a cualificación
final, que determinará que alumnado promociona (media non inferior a 4.5), será a media ponderada entre:

o
•

▪

As notas definitivas de cada avaliación, segundo as ponderacións anteriormente fixadas (80%).

▪

A media aritmética dos instrumentos de avaliación (OBS), (CAD), (TI), (TG) e (PO) das tres avaliacións (20%).

En caso contrario, a materia quedará suspensa cunha cualificación final que será a menor entre a antedita media ponderada e un 4.

O alumnado que non promocione en xuño terá que seguir o programa de recuperación para a materia en setembro e deberá presentarse á proba escrita que pon fin ao
programa, e que se cualificará cun máximo de 10 puntos. Promocionará o alumnado que obteña nesta proba unha cualificación non inferior a 4.5.
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16. A programación no Bacharelato
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, di no seu
artigo 25º que ” o bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver
funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior”.

Obxectivos xerais
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 prever e

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
c)

Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e,

en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención
especial ás persoas con discapacidade.
d)

Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento

persoal.
e)

Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f)

Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g)

Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h)

Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i)

Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l)

Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia

e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego.
m)

Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sen-tido crítico.
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n)

Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. Utili-zar a educación física e o

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
ñ)

Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

o)

Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

109

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
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 memorización de igualdades cuxo significado se descoñece, incluso aínda que se apliquen adecuadamente en
exercicios de cálculo.
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 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
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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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17. Currículo da materia de Matemáticas I de 1º de Bacharelato
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas I 1º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
1. Números reais.
2. Números complexos.
3. Álxebra. Ecuacións, inecuacións e sistemas.
4. Trigonometría plana.
5. Vectores no plano.
6. Xeometría métrica plana.
7. Lugares xeométricos. Cónicas.
8. Funcións elementais.
9. Límites de funcións. Continuidade.
10. Derivadas dunha función.
11. Representación gráfica de funcións.
12. Distribucións bidimensionais.
TOTAL

Temporalización
16 sesións
12 sesións
10 sesións
16 sesións
9 sesións
12 sesións
9 sesións
9 sesións
12 sesións
10 sesións
9 sesións
sesións
124 SESIÓNS

Non usamos un libro de texto.
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Concreción dos elementos curriculares
Nas táboas que figuran a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas I:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia e ó longo do curso.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:

•
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪
▪
▪
▪

e

▪

i

i

▪

l

▪

▪

▪

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

B1.1. Planificación e expresión
verbal do proceso de resolución
de problemas.
B1.2.
Estratexias
e
procedementos
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.

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

▪

▪

▪
▪

▪
▪

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razoada, o proceso seguido na
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.).
MA1B1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas para resolver, valorando a súa
utilidade e a súa eficacia.

▪
▪

CMCCT

* Analiza todos os casos posibles nunha
situación

e

aplica

as

fórmulas

▪

Todas

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

CMCCT

▪

Todas

▪

Todas

▪
▪

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de
resolución de problemas.

▪
▪

OBS, CAD, PO, PE

correspondentes.

▪

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas
e procesos de razoamento na resolución
de problemas.
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CCL

OBS, CAD, PO, PE

OBS, PO

OBS, PO

OBS, CAD, POo

CAA

CMCCT
CAA

▪

OBS, PO, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

▪
▪
▪

d
i
l

Contidos

▪
▪
▪
▪

▪
▪

g
i

▪
▪
▪

B1.4. Iniciación á demostración en
matemáticas:
métodos,
razoamentos, linguaxes, etc.

Criterios de avaliación

▪

B1.5. Métodos de demostración:
redución ao absurdo, método de
indución,
contraexemplos,
razoamentos encadeados, etc.

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

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de
demostración en función do contexto
matemático e reflexiona sobre o proceso
de demostración (estrutura, método,
linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.).

Competencias
clave

▪

CMCCT

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación
* Utiliza a linguaxe e a notación correcta.

▪

Todas

▪

Todas

▪

Todas

OBS, PO, PE

B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,
e outras formas de representación
de argumentos.
B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,
e outras formas de representación
de argumentos.
B1.8. Elaboración e presentación

▪

B1.4. Elaborar un informe científico
escrito que sirva para comunicar as
ideas matemáticas xurdidas na
resolución dun problema ou nunha
demostración, coa precisión e o rigor
adecuados.

▪
▪

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e
os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto e á situación.
MA1B1.4.2.
Utiliza
argumentos,
xustificacións,
explicacións
e
razoamentos explícitos e coherentes.
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OBS, CAD, TI, TG, PE

*Razoa sobre os datos necesarios para

▪

contestar os problemas.
CMCCT

OBS, CAD, PO, TI, TG, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

oral e/ou escrita, utilizando as
ferramentas
tecnolóxicas
axeitadas, de informes científicos
sobre o proceso seguido na
resolución dun problema ou na
demostración
dun
resultado
matemático.

▪

B1.9. Utilización
tecnolóxicos no
aprendizaxe para:

− Recollida

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema, situación para resolver ou
propiedade ou teorema para demostrar,
tanto na procura de resultados como para
a mellora da eficacia na comunicación das
ideas matemáticas.

Competencias
clave

▪
▪

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

CMCCT

▪

Todas

▪

Todas

OBS, PE

CD

de medios
proceso de

ordenada
organización de datos.

e

a

* Detecta os posibles erros na resolución
dun exercicio.

− Elaboración

e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.

− Facilitación

da comprensión
de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico,
alxébrico
ou
estatístico.

− Deseño

de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

− Elaboración

de informes e
documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e
as conclusións obtidos.

− Consulta,

comunicación e
compartición,
en
ámbitos
apropiados, da información e das
ideas matemáticas.

▪
▪
▪

i
l
m

▪

B1.10. Planificación e realización
de proxectos e investigacións
matemáticas a partir de contextos
da realidade ou do mundo das
matemáticas, de xeito individual e
en equipo.

▪

B1.5. Planificar adecuadamente o
proceso de investigación, tendo en
conta o contexto en que se
desenvolve e o problema de
investigación formulado.

▪

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.).
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▪

CMCCT

*Expresa de forma razoada, argumentada
e coherente situacións matemáticas.

OBS, CAD, TI, TG

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

b
d
h
i
l
m
n

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

e
g
i

▪
▪

▪

B1.4. Iniciación á demostración en
matemáticas:
métodos,
razoamentos, linguaxes, etc.

▪

B1.5. Métodos de demostración:
redución ao absurdo, método de
indución,
contraexemplos,
razoamentos encadeados, etc.
B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,
e outras formas de representación
de argumentos.

B1.6. Practicar estratexias para a
xeración
de
investigacións
matemáticas, a partir da resolución
dun problema e o afondamento
posterior, a xeneralización de
propiedades e leis matemáticas, e o
afondamento nalgún momento da
historia
das
matemáticas,
concretando todo iso en contextos
numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais,
estatísticos
ou
probabilísticos.

▪

▪

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.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,
e outras formas de representación
de argumentos.
B1.10. Planificación e realización
de proxectos e investigacións
matemáticas a partir de contextos
da realidade ou do mundo das
matemáticas, de xeito individual e
en equipo.
B1.11. Elaboración e presentación
dun informe científico sobre o

▪

B1.7. Elaborar un informe científico
escrito que recolla o proceso de
investigación
realizado,
coa
precisión e o rigor adecuados.

▪
▪

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o
proceso de investigación, tendo en conta
o contexto en que se desenvolve e o
problema de investigación formulado.
MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns
problemas, formulando novas preguntas,
xeneralizando a situación ou os
resultados, etc.
MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra
propiedades de contextos matemáticos
numéricos,
alxébricos,
xeométricos,
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
MA1B1.6.2. Procura conexións entre
contextos da realidade e do mundo das
matemáticas (a historia da humanidade 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.).

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de
información adecuadas ao problema de
investigación.
MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e
os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto do problema de investigación.

Competencias
clave

▪
▪

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

CMCCT

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

CSIEE

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

Todas

▪

Todas

▪

Todas

▪

Todas

OBS

OBS, CAD, TI, TG

* Formula e resolve problemas a partir dun

▪
▪
▪

CMCCT

enunciado acerca dunha situación cotiá.

OBS, CAD, TI, TG

CSC
CCEC

▪

CMCCT

▪

CMCCT

* Explica de forma coherente e coa
linguaxe propio das matemáticas as

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

concusións ás que chega na resolución de
problemas.

▪

MA1B1.7.3.
Utiliza
argumentos,
xustificacións,
explicacións
e
razoamentos explícitos e coherentes.
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▪
▪
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CMCCT
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

proceso, os resultados e as
conclusións do proceso de
investigación
desenvolvido,
utilizando as ferramentas e os
medios tecnolóxicos axeitados.

Estándares de aprendizaxe

▪
▪

▪

▪
▪

i
l

▪

B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización,
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

▪

B1.8. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade
cotiá
(numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en
situacións da realidade.

▪
▪

▪

▪

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema de investigación.
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 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.
MA1B1.8.1.
Identifica
situacións
problemáticas da realidade susceptibles
de conter problemas de interese.
MA1B1.8.2. Establece conexións entre o
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
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.
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Competencias
clave

▪
▪

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

CMCCT

▪

Todas

CD

▪

CCL

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

CMCCT

▪

Todas

▪

Todas

▪
▪
▪

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

OBS

OBS, CAD, TI, TG

CSC

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

* Resolve problemas do mundo natural, do
mundo

tecnolóxico

e

do

mundo

matemático e analiza a coherencia da
solución obtida.

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

i

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o

▪

▪

▪

B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización,
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

B1.10. Planificación e realización
de proxectos e investigacións
matemáticas a partir de contextos
da realidade ou do mundo das
matemáticas, de xeito individual e
en equipo.
B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización,
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual e
en equipo.

▪

▪

B1.9.
Valorar
a
modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas da realidade
cotiá, avaliando a eficacia e as
limitacións dos modelos utilizados ou
construídos.
B1.10. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

▪

▪

▪

▪

▪

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.
MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e
obtén conclusións sobre os logros
conseguidos, resultados mellorables,
impresións persoais do proceso, etc.,
valorando outras opinións

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.).
MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de
retos e problemas coa precisión, esmero
e interese adecuados ao nivel educativo e
á dificultade da situación.
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
MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades
sociais de cooperación e traballo en
equipo.

119

Competencias
clave

▪

CMCCT

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪

Todas

▪

Todas

▪

Todas

CMCCT

▪

Todas

CMCCT

▪

Todas

▪

Todas

* Aplica modelos matemáticos propios das

OBS

OBS, CAD, TI, TG

ciencias naturais e aplicadas.

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

CSC
CSIEE

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, PO, TI, TG

CAA

CSC
CSIEE

OBS, CAD, TG
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪
▪
▪
▪

b
i
l
m

▪

▪
▪
▪

b
i
l

▪

▪
▪

g
i

▪

Criterios de avaliación

B1.13. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

B1.13. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

B1.9. Utilización
tecnolóxicos no
aprendizaxe para:

− Recollida

de medios
proceso de

ordenada
organización de datos.

e

a

− Elaboración

e creación de
representacións gráficas de
datos 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.

▪

▪

▪

B1.11.
Superar
bloqueos
e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

B1.12.
Reflexionar
sobre
as
decisións tomadas, valorando a súa
eficacia e aprendendo delas para
situacións similares futuras.

B1.13. Empregar as ferramentas
tecnolóxicas axeitadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
alxébricos
ou
estatísticos,
facendo
representacións gráficas, recreando
situacións matemáticas mediante
simulacións ou analizando con
sentido crítico situacións diversas
que axuden á comprensión de
conceptos matemáticos ou á
resolución de problemas.

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

▪

▪

▪

− 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.

▪

MA1B1.11.1.
Toma
decisións
nos
procesos de resolución de problemas, de
investigación e de matematización ou de
modelización,
valorando
as
consecuencias destas e a conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

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.
MA1B1.13.1. 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.
MA1B1.13.2. Utiliza medios 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.
MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos
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
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.

Competencias
clave

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

CMCCT

▪

Todas

▪

Todas

▪

Todas

▪

Todas

OBS, CAD, PE

CSIEE

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

CAA

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

CD

* Utiliza a calculadora ou outros programas

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

de cálculo para achar valores numéricos.

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG
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Obxectivos

▪
▪
▪

e
g
i

Contidos

▪

B1.9. Utilización
tecnolóxicos no
aprendizaxe para:

− Recollida

Criterios de avaliación

de medios
proceso de

ordenada
organización de datos.

e

▪

a

− Elaboración

e creación de
representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.

− Facilitar

B1.14. 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.

a comprensión de
conceptos
e
propiedades
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico,
alxébrico
ou
estatístico.

Estándares de aprendizaxe

▪

▪
▪

− 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.

MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentación, imaxe,
vídeo, son, etc.), como resultado do
proceso de procura, análise e selección
de información relevante, coa ferramenta
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a
súa discusión ou difusión.
MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados
para apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.
MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os
medios tecnolóxicos para estruturar e
mellorar o seu proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo, e establecendo pautas
de mellora.
MA1B1.14.4.
Emprega
ferramentas
tecnolóxicas para compartir ideas e
tarefas.

− Consulta,

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪

CD

▪

Todas

▪

CCL

▪

Todas

CD

▪

Todas

▪

Todas

▪

1,2

▪

Todas

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Observación.
Caderno.
Traballo
individual. Traballo
en
grupo

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

CAA

CD

OBS, CAD, TI, TG

CSC
CSIEE

comunicación e
compartición,
en
ámbitos
apropiados, da información e das
ideas matemáticas.

Bloque 2. Números e álxebra

▪
▪

g
i

▪

B2.1. Números reais: necesidade
do seu estudo e das súas
operacións para a comprensión
da realidade. Valor absoluto.
Desigualdades. Distancias na
recta real. Intervalos e ámbitos.
Aproximación e erros. Notación
científica.

▪

B2.1. Utilizar os números reais, as
súas operacións e as súas
propiedades,
para
recoller,
transformar
e
intercambiar
información, estimando, valorando e
representando os resultados en
contextos
de
resolución
de
problemas.

▪

▪

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números
reais e complexos e utilízaos para
representar e interpretar axeitadamente
información cuantitativa.

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas
con eficacia, empregando cálculo mental,
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou
ferramentas informáticas.
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▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

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

▪

OBS, PO, PE

OBS, CAD, PO, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪
▪

▪
▪

▪

i

▪

B2.2. Números complexos. Forma
binómica
e
polar.
Representacións
gráficas.
Operacións elementais. Fórmula
de Moivre.

▪

B2.2.
Coñecer
os
números
complexos como extensión dos
números reais, e utilizalos para obter
solucións dalgunhas ecuacións
alxébricas.

▪

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica
máis adecuada a cada contexto e xustifica
a súa idoneidade.
MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e
estimacións nos cálculos aproximados
que realiza, valorando e xustificando a
necesidade de estratexias axeitadas para
minimizalas.
MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto
de valor absoluto para calcular distancias
e manexar desigualdades.
MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que
interveñen números reais, a súa
representación e a interpretación na recta
real, e as súas operacións.
MA1B2.2.1. Valora os números complexos
como ampliación do concepto de números
reais e utilízaos para obter a solución de
ecuacións de segundo grao con
coeficientes reais sen solución real.

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪
▪
▪

122

Escolle segundo o contexto a
notación numérica máis axeitada

Opera con valores absolutos e
calcula distancias entre puntos

Formula a e resolve problemas a
partir dun enunciado acerca dunha
situación cotiá

Coñece os números complexos e
valora a necesidade de ampliar o
conxunto de números reais para
resolver ecuacións de 2º grao
Resolve ecuacións con solucións
complexas
Calcula as raíces dun polinomio.

▪

Todas

▪

1

▪

1

▪

1

▪

2

OBS, PO, PE

OBS, PO, PE

OBS, PE

OBS, CAD, PE

OBS, PE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B2.2.2.
Opera
con
números
complexos e represéntaos graficamente,
e utiliza a fórmula de Moivre no caso das
potencias, utilizando a notación máis
adecuada a cada contexto, xustificando a
súa idoneidade.

Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

i

▪
▪
▪

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

▪

B2.3. Valorar as aplicacións do
número "e" e dos logaritmos
utilizando as súas propiedades na
resolución de problemas extraídos
de contextos reais.

▪

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as
propiedades para calcular logaritmos
sinxelos en función doutros coñecidos.

▪

CMCCT

▪
▪
▪

▪

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados
a fenómenos físicos, biolóxicos ou
económicos, mediante o uso de
logaritmos e as súas propiedades.
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▪

CMCCT

▪
▪

Representa
graficamente
os
números complexos, o seu oposto
e o seu conxugado, dados en forma
binómica e identificando a parte real
e a imaxinaria.

▪

2

▪

1

▪

1

OBS, PE

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.

OBS, PE

Transforma expresións alxébricas
en logarítmicas e viceversa.
Utiliza a calculadora ou ferramentas
informáticas
para
resolver
logaritmos
Resolve ecuacións exponenciais e
logarítmicas sinxelas
Resolve problemas das ciencias
naturais e sociais.

OBS, PE
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Obxectivos

▪

i

Contidos

▪
▪

B2.6. Formulación e resolución de
problemas da vida cotiá mediante
ecuacións
e
inecuacións.
Interpretación gráfica.

Criterios de avaliación

▪

B2.7. Método de Gauss para a
resolución e a interpretación de
sistemas de ecuacións lineais.
Formulación e resolución de
problemas da vida cotiá utilizando
o método de Gauss.

B2.4. Analizar, representar e resolver
problemas formulados en contextos
reais, utilizando recursos alxébricos
(ecuacións, inecuacións e sistemas)
e interpretando criticamente os
resultados.

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da
vida real, estuda e clasifica un sistema de
ecuacións lineais formulado (como
máximo de tres ecuacións e tres
incógnitas), resólveo mediante o método
de Gauss, nos casos que sexa posible, e
aplícao para resolver problemas.
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.

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

Resolve os sistemas (como máximo
de tres ecuacións e tres incógnitas)

▪

Resolve ecuacións polinómicas,
racionais e con radicais e
inecuacións polinómicas

▪

3

▪

3

▪

8

▪

8

OBS, PE

OBS, CAD, PE

Formula e resolve problemas con
ecuacións e inecuacións.

Bloque 3. Análise

▪
▪

g
i

B3.1. Funcións reais de variable real.
Características das funcións.
B3.2. Funcións básicas: polinómicas,
racionais sinxelas, valor absoluto, raíz,
trigonométricas e as súas inversas,
exponenciais, logarítmicas e funcións
definidas a anacos.
B3.3. Operacións e composición de
funcións. Función inversa. Funcións de
oferta e demanda.

▪

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

▪

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

▪

CMCCT

▪
▪
▪
▪
▪

▪

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

124

▪

CMCCT

▪

Coñece o concepto de función real
de variable real e las distintas
maneiras de definir unha función.

OBS, PO, PE

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.

OBS, PO, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪

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.

Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

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

125

▪

CMCCT

▪

Estuda os puntos de corte e o signo
dunha función.

▪

8

▪

8

OBS, PO, PE

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

función en contextos reais.

das

OBS, PO, PE
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Obxectivos

▪

i

Contidos

▪
▪
▪

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.
B2.3. Sucesións numéricas: termo
xeral, monotonía e anotación.
Número "e".

Criterios de avaliación

▪

▪

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

Estándares de aprendizaxe

▪

B2.3. Valorar as aplicacións do
número "e" e dos logaritmos
utilizando as súas propiedades na
resolución de problemas extraídos
de contextos reais.

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

Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estuda a monotonía e acotación
dunha
sucesión
e
a
súa
converxencia.

▪

9

▪

9

▪

9

OBS, PO, PE

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
representación gráfica da función.
Calcula límites e resolve distintas

indeterminacións (∞-∞, ∞·0,

,

,
;en funcións polinómicas,
cocientes de polinomios e raíces de
polinomios)

▪

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da
función nun punto a partir do estudo do
seu límite e do valor da función, para
extraer conclusións en situacións reais.

▪

CMCCT

▪
▪

▪

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das
funcións continuas e representa a función
nun
ámbito
dos
puntos
de
descontinuidade.
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▪

CMCCT

▪
▪

Estuda a continuidade dunha
función nun intervalo, indicando o
tipo de descontinuidades que
presenta

OBS, PO, PE

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

OBS, PO, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Obxectivos

▪

i

Contidos

▪
▪
▪

▪

B3.4. Concepto de límite dunha
función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites
laterais. Indeterminacións.

Criterios de avaliación

▪

B3.5. Continuidade dunha función.
Estudo de descontinuidades.

B3.3. Aplicar o concepto de derivada
dunha función nun punto, a súa
interpretación xeométrica e o cálculo
de derivadas ao estudo de
fenómenos naturais, sociais ou
tecnolóxicos, e á resolución de
problemas xeométricos.

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha
función usando os métodos axeitados e
emprégaa para estudar situacións reais e
resolver problemas.

Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪
▪
▪

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.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

g
i

▪
▪
▪
▪

B3.1. Funcións reais de variable
real. Características das funcións.
B3.4. Concepto de límite dunha
función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites
laterais. Indeterminacións.

▪

B3.4.
Estudar
e
representar
graficamente
funcións
obtendo
información a partir das súas
propiedades
e
extraendo
información
sobre
o
seu
comportamento local ou global.

▪

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son
composición
de
varias
funcións
elementais mediante a regra da cadea.
MA1B3.3.3. Determina o valor de
parámetros para que se verifiquen as
condicións
de
continuidade
e
derivabilidade dunha función nun punto.
MA1B3.4.1. Representa graficamente
funcións, despois dun estudo completo
das súas características mediante as
ferramentas básicas da análise.

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪
▪
▪

B3.7. Función derivada. Cálculo
de derivadas. Regra da cadea.

▪

B3.8. Utilización das ferramentas
básicas da análise para o estudo
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Comprende e calcula a taxa de
variación media.

▪

10

▪

10

▪

10

▪

11

OBS, PO, PE

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.

OBS, CAD, PO, PE

OBS, PO, PE

OBS, CAD, TI, PE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

das características dunha función.
Representación
gráfica
de
funcións.

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos
axeitados para representar e analizar o
comportamento local e global das
funcións.

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

Coñece
e
utiliza
programas
informáticos para analizar e
representar funcións.

▪

11

▪

4

OBS, CAD, TI

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 en radiáns, manexando con
soltura as razóns trigonométricas
dun ángulo, do seu dobre e a
metade,
así
como
as
transformacións
trigonométricas
usuais.

▪

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns
trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e
a metade, así como as do ángulo suma e
diferenza doutros dous.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

128

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
trigonométricas.

expresións

OBS, PO, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

▪

i

Contidos

▪

▪
▪

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.

Criterios de avaliación

▪

B4.2. Utilizar os teoremas do seno,
coseno e tanxente, e as fórmulas
trigonométricas usuais para resolver
ecuacións
trigonométricas
e
aplicalas na resolución de triángulos
directamente ou como consecuencia
da
resolución
de
problemas
xeométricos do mundo natural,
xeométrico ou tecnolóxico.

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B4.2.1.
Resolve
problemas
xeométricos
do
mundo
natural,
xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os
teoremas do seo, coseno e tanxente, e as
fórmulas trigonométricas usuais, e aplica
a trigonometría a outras áreas de
coñecemento, resolvendo problemas
contextualizados.

B4.4. Resolución de triángulos.
Resolución
de
problemas
xeométricos diversos.
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Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪
▪
▪

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.

▪

4

OBS, CAD, PO, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

▪

i

Contidos

▪
▪
▪

Criterios de avaliación

B4.5. Vectores libres no plano.
Operacións xeométricas.
B4.6. Produto escalar. Módulo dun
vector. Ángulo de dous vectores.

B4.7.
ortonormal.

Bases

ortogonais

e

▪

B4.3. Manexar a operación do
produto escalar e as súas
consecuencias;
entender
os
conceptos de base ortogonal e
ortonormal; e distinguir e manexarse
con precisión no plano euclídeo e no
plano métrico, utilizando en ambos
os casos as súas ferramentas e
propiedades.

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B4.3.1. Define e manexa as
operacións básicas con vectores no plano,
utiliza a interpretación xeométrica das
operacións para resolver problemas
xeométricos e emprega con asiduidade as
consecuencias da definición de produto
escalar para normalizar vectores, calcular
o coseno dun ángulo, estudar a
ortogonalidade de dous vectores ou a
proxección dun vector sobre outro.

Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
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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
dependencia
lineal.

o
e

concepto
de
independencia

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 proxección 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 mundo natural e analiza a
coherencia da solución obtida.

▪

5

OBS, PO, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica
do produto escalar, do módulo e do
coseno do ángulo.

Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪
▪

▪
▪
▪

i

▪
▪
▪

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.

▪

B4.4.
Interpretar
analiticamente
distintas situacións da xeometría
plana
elemental, obtendo
as
ecuacións de rectas, e utilizalas para
resolver problemas de incidencia e
cálculo de distancias.

▪

▪

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

▪
▪
▪

▪

CMCCT

▪
▪
▪
▪
▪
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Comprende e calcula o módulo e o
argumento dun vector.

▪

5

▪

6

▪

6

OBS, PO, PE

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

OBS, PO, PE

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.
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.
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

OBS, PO, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪

MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza
analiticamente as posicións relativas das
rectas.

Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪
▪
▪
▪
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Acha as ecuacións de
paralelas a unha dada.

rectas

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.

▪

6

OBS, PO, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

▪

i

Contidos

▪
▪

B4.9. Lugares xeométricos do
plano.
B4.10. Cónicas. Circunferencia,
elipse, hipérbole e parábola.
Ecuación e elementos.

Criterios de avaliación

▪

Estándares de aprendizaxe

B4.5. Manexar o concepto de lugar
xeométrico no plano e identificar as
formas correspondentes a algúns
lugares
xeométricos
usuais,
estudando as súas ecuacións
reducidas e analizando as súas
propiedades métricas.

▪

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar
xeométrico e identifica os lugares máis
usuais en xeometría plana, así como as
súas características.

Competencias
clave

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

▪

Bloque 5. Estatística e Probabilidade
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CMCCT

▪

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

▪

7

▪

7

OBS, PO, PE

Identifica
a
ecuación
dunha
circunferencia e calcula os seus
elementos
Acha
a
ecuación
dunha
circunferencia coñecendo algún
dos
seus
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
hipérbole e
elementos.

ecuación
dunha
calcula os seus

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.

OBS, CAD, TG
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

▪
▪
▪
▪

d
g
i
l

Contidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪

B5.1. Estatística descritiva
bidimensional.

Criterios de avaliación

▪

B5.2. Táboas de continxencia.
B5.3. Distribución conxunta e
distribucións marxinais.
B5.4. Medias e desviacións
típicas marxinais.
B5.5. Distribucións
condicionadas.

B5.1. Describir e comparar
conxuntos de datos de distribucións
bidimensionais, con variables
discretas ou continuas, procedentes
de contextos relacionados co
mundo científico, e obter os
parámetros estatísticos máis usuais,
mediante os medios máis
adecuados (lapis e papel,
calculadora ou folla de cálculo),
valorando a dependencia entre as
variables.

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

B5.6. Independencia de variables
estatísticas.

▪

▪

i
l

▪
▪

B5.6. Independencia de variables
estatísticas.
B5.7. Estudo da dependencia de
dúas
variables
estatísticas.

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os
parámetros estatísticos máis usuais en
variables bidimensionais.

▪

CMCCT

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪
▪

▪

CMCCT

▪
▪

▪

▪
▪

MA1B5.1.1.
Elabora
táboas
bidimensionais de frecuencias a partir dos
datos dun estudo estatístico, con variables
numéricas (discretas e continuas) e
categóricas.

Competencias
clave

▪

B5.2. Interpretar a posible relación
entre dúas variables e cuantificar a
relación lineal entre elas mediante o
coeficiente de correlación, valorando
a pertinencia de axustar unha recta

▪

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións
marxinais e distribucións condicionadas a
partir dunha táboa de continxencia, así
como os seus parámetros (media,
varianza e desviación típica).

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables
estatísticas son ou non dependentes a
partir
das
súas
distribucións
condicionadas e marxinais.
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.
MA1B5.2.1. Distingue a dependencia
funcional da dependencia estatística e
estima se dúas variables son ou non
estatisticamente dependentes mediante a
representación da nube de puntos.

134

Identifica as variables estatísticas
unidimensionais e calcula e
interpreta
os seus parámetros
estatísticos máis usuais.

▪

12

▪

12

▪

12

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

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

12

CMCCT

▪

▪

12

▪

12

▪

CD

CMCCT

Ordena os datos dunha distribución
bidimensional utilizando táboas de
continxencia ou dobre entrada coas
frecuencias,
obtendo
as
distribucións
marxinais
e
calculando os seus parámetros.

Utiliza medios tecnolóxicos nunha
distribución bidimensional.

▪
▪

OBS, CAD, PO, TG, PE

Calcula a covarianza e interpreta o
seu valor.

▪

▪
▪

OBS, CAD, PO, TG, PE

Constrúe diagramas de dispersión e
a través deles estima o tipo de
correlación entre as variables
Estuda a dependencia de variables.

OBS, CAD, PO, TG, PE

OBS, CAD, PO, TG, PE

OBS, CAD, TG

OBS, CAD, PO, TG, PE
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Representación gráfica: nube de
puntos.

▪

▪

de regresión e, de ser o caso, a
conveniencia de realizar predicións,
avaliando a fiabilidade destas nun
contexto de resolución de problemas
relacionados
con
fenómenos
científicos.

B5.8. Dependencia lineal de dúas
variables estatísticas. Covarianza
e
correlación:
cálculo
e
interpretación do coeficiente de
correlación lineal.

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

B5.9.
Regresión
lineal.
Estimación.
Predicións
estatísticas e fiabilidade destas.

b
d
e
i
l

▪

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.

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas
de regresión de dúas variables, e obtén
predicións a partir delas.

Grao mínimo de consecución Unidades Procedementos
e instrumentos
de avaliación

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido
da dependencia lineal entre dúas
variables mediante o cálculo e a
interpretación
do
coeficiente
de
correlación lineal.

Competencias
clave

▪

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado
para a descrición de situacións
relacionadas
coa
estatística,
analizando un conxunto de datos ou
interpretando de forma crítica
informacións estatísticas presentes
nos medios de comunicación, a
publicidade e outros ámbitos,
detectando
posibles
erros
e
manipulacións na presentación tanto
dos datos como das conclusións.

▪

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das
predicións obtidas a partir da recta de
regresión, mediante o coeficiente de
determinación lineal.

MA1B5.3.1.
Describe
situacións
relacionadas coa estatística utilizando un
vocabulario adecuado e elabora análises
críticas sobre traballos relacionados coa
estatística aparecidos en medios de
comunicación e noutros ámbitos da vida
cotiá.

135

▪

▪
▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CCL

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

▪

12

▪

12

▪

12

▪

12

OBS, CAD, PO, TG, PE

OBS, CAD, PO, TG, PE

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.

OBS, CAD, PO, TG, PE

OBS, CAD, TG
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Concrecións metodolóxicas
Complementan a metodoloxía didáctica exposta para a etapa do Bacharelato na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión
dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave. Estas son algunhas
delas:
•

É conveniente mostrarlles as relacións das matemáticas con outros campos do saber, presentándolle ao alumnado situacións variadas xurdidas tanto das propias
matemáticas coma das outras ciencias, da tecnoloxía ou do seu contorno próximo para que as investiguen e resolvan. Deste xeito adquire máis sentido e relevancia o
que están aprendendo.

•

Os bloques didácticos non teñen que ensinarse necesariamente illados uns dos outros. As moitas relacións que existen entre eles deben facerse explícitas no proceso da
súa ensinanza.

•

O concepto de vector e as súas operacións deben servir de base á comprensión e resolución dos problemas afíns e métricos do plano.

•

O estudo dos lugares xeométricos, en particular as cónicas, veríase facilitado co emprego de ferramentas informáticas.

•

O concepto intuitivo de límite pode ser introducido numericamente coa axuda da tecnoloxía adecuada.

•

Nas distribucións bidimensionais debe enfatizarse máis na interpretación dos resultados que na mecánica dos procedementos de cálculo.

•

O correcto cálculo do coeficiente de correlación linear e da recta de regresión debe comprobarse coa axuda de distintas ferramentas tecnolóxicas.

•

As unidades de cónicas e de distribución bidimensionais son as máis axeitadas para os traballos individuais ou en grupo. Tamén son as máis indicadas para fomentar as
TIC.
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18. Currículo da materia de Matemáticas Aplicadas I de 1º de Bacharelato
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas Aplicadas as Ciencias Sociais I 1º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
Temporalización
1. Números reais.
17 sesións
2. Aritmética mercantil.
8 sesións
3. Álxebra. Ecuacións, inecuacións e sistemas.
17 sesións
4. Análise de funcións.
14 sesións
5. Límites e continuidade de funcións.
14 sesións
6. Derivada dunha función.
14 sesións
7. Estatística bidimensional.
10 sesións
8. Probabilidade.
15 sesións
9. Distribucións binomial e normal.
15 sesións
TOTAL
124 SESIÓNS
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Concreción dos elementos curriculares
Nas táboas que figuran a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas Aplicadas I:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da materia e ó longo do curso.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:

•
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de consecución

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪
▪

e
i

▪

▪
▪

i
l

▪

▪

▪
▪

g
i

▪

▪

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

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.

▪

▪

B1.1. Expresar verbalmente, de
forma razoada, o proceso seguido na
resolución dun problema.

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

B1.5. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de

▪

▪

B1.2.
Estratexias
e
procedementos postos en
práctica: relación con outros
problemas
coñecidos,
modificación de variables e
suposición
do
problema
resolto.

B1.4.
Elaboración
e
presentación oral e/ou escrita
de informes científicos sobre
o proceso seguido na
resolución dun problema,
utilizando as ferramentas
tecnolóxicas axeitadas.

▪

▪

▪

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

▪

▪

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razoada, o proceso seguido na
resolución dun problema, coa precisión e o
rigor adecuados.

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado que cumpra resolver (datos,
relacións entre os datos, condicións,
coñecementos matemáticos necesarios,
etc.).
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.
MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas
e procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
seguido.
MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e
os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto e á situación.

MACS1B1.3.2.
Utiliza
argumentos,
xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analiza todos os casos posibles nunha situación e
aplica as fórmulas correspondentes.

▪

Todas

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para contestar os
problemas.

▪
▪

CCL

OBS, CAD, PO, TI,
TG

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

OBS, PE

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.

OBS, CAD

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.

▪
▪

CMCCT

OBS, CAD, PE

CAA

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

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.

OBS, CAD, TI, TG
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

aprendizaxe para:

Estándares de aprendizaxe

▪

− Recollida

ordenada e a
organización de datos.

− Elaboración e creación de

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.

representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais
ou estatísticos.
da
comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou
funcionais e a realización de
cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.

▪
▪

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.

i
l
m

▪

▪
▪

Consulta, comunicación e
compartición, en ámbitos
apropiados, da información e
das ideas matemáticas.
B1.6.
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.

▪
▪

B1.4. Planificar adecuadamente o
proceso de investigación, tendo en
conta o contexto en que se
desenvolve e o problema de
investigación formulado.

▪

▪

▪
▪

h
i

▪

B1.6.
Planificación
e
realización de proxectos e
investigacións matemáticas a
partir de contextos da

▪
▪

▪

− Deseño

▪
▪
▪

▪

▪

− Facilitación

▪

Grao mínimo de consecución

▪

B1.5. Practicar estratexias para a
xeración
de
investigacións
matemáticas, a partir da resolución
dun problema e o afondamento

▪

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a
estrutura do proceso de elaboración dunha
investigación matemática: problema de
investigación,
estado
da
cuestión,
obxectivos,
hipótese,
metodoloxía,
resultados, conclusións, etc.

▪
▪

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

Analiza todos os casos posibles nunha situación e
aplica as fórmulas correspondentes.
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▪
▪

Todas

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.

▪
▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

CD

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.

▪

Todas

▪

Todas

▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

Resolve problemas propostos de xeito interactivo.

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o
proceso de investigación, tendo en conta o
contexto en que se desenvolve e o problema
de investigación formulado.

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns
problemas formulando novas preguntas,
xeneralizando a situación ou os resultados,
etc.

▪

Analiza todos os casos posibles nunha situación e
aplica as fórmulas correspondentes.
Utiliza a linguaxe e a notación correcta.

▪

Todas

▪
▪
▪
▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

CSIEE

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

▪
▪

▪
▪
▪

Contidos

realidade ou contextos do
mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.

l
n

e
g
i

Criterios de avaliación

▪

▪
▪

B1.6. 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.
B1.7. Práctica de procesos
de 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.

posterior; da xeneralización de
propiedades e leis matemáticas; e do
afondamento nalgún momento da
historia
das
matemáticas,
concretando todo iso en contextos
numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais,
estatísticos
ou
probabilísticos.

▪

B1.6. Elaborar un informe científico
escrito que recolla o proceso de
investigación realizado, coa
precisión e o rigor adecuados.

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

▪
▪

MACS1B1.5.2. Procura conexións entre
contextos da realidade e do mundo das
matemáticas (a historia da humanidade e a
historia das matemáticas; arte e
matemáticas; ciencias sociais e
matemáticas, etc.).

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de
información adecuadas ao problema de
investigación.

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e
os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto do problema de investigación.
MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos,
xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes.

Grao mínimo de consecución

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

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.
MACS1B1.6.5. Transmite certeza e
seguridade na comunicación das ideas, así
como dominio do tema de investigación.
MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso
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.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

Razoa sobre os datos necesarios para contestar os
problemas.

▪

Todas

Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.

▪
▪
▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

CSC
CCEC

Expresa de forma razoada,
argumentada e
coherente situacións matemáticas.
Formula e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá.

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

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.

▪
▪

CCL

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

CMCCT

Utiliza follas de cálculo para obter resultados e
facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos
e simulacións.

▪

Todas

▪
▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

CD

Resolve problemas propostos de xeito interactivo.

Analiza todos os casos posibles nunha situación e
aplica as fórmulas correspondentes.

▪

Todas

▪

CCL

▪

Todas

▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

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.

OBS, CAD, TI, TG
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

▪
▪

i
l

Contidos

▪

B1.7. Práctica de procesos de
matematización
e
modelización, en contextos
da realidade.

Criterios de avaliación

▪

B1.7. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade
cotiá
(numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en
situacións
problemáticas
da
realidade.

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

i

a
b
c
d

▪

▪

B1.7. Práctica de procesos de
matematización
e
modelización, en contextos
da realidade.

B1.6.
Planificación
e
realización de proxectos e
investigacións matemáticas a
partir de contextos da
realidade ou do mundo das
matemáticas,
de
xeito
individual e en equipo.

▪

▪

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

▪

▪

MACS1B1.7.1.
Identifica
situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel,
así como os coñecementos matemáticos
necesarios.

Grao mínimo de consecución

▪
▪
▪
▪
▪

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.
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.
MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso 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 frustración,
autoanálise continuo, etc.).
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▪
▪

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

Formula e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá.

▪

Todas

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.

▪
▪

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

CSC

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Aplica modelos matemáticos propios das ciencias
naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas de
cálculo para achar valores numéricos.

OBS, CAD, TI, TG

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.

Analiza todos os casos posibles nunha situación e
aplica as fórmulas correspondentes.

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para contestar os
problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.

OBS, CAD, TI, TG

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

▪
▪
▪

CMCCT
CSC
CSIEE

OBS, CAD, TI, TG
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Obxectivos

Contidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

e
f
g
h
i
l
n
ñ
o
p

▪

▪
▪
▪
▪

b
i
l
m

▪

▪
▪
▪

b
i
l

▪

▪
▪

g
i

▪

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪

B1.7. Práctica de procesos de
matematización
e
modelización, en contextos
da realidade.

▪

▪

B1.9. Confianza nas propias
capacidades
para
desenvolver
actitudes
axeitadas e afrontar as
dificultades
propias
do
traballo científico.

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.

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

▪

▪

Grao mínimo de consecución

obtida.

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de
retos e problemas coa precisión, esmero e
interese adecuados ao nivel educativo e á
dificultade da situación.

▪

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de
curiosidade e indagación, xunto con 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.

▪

▪
▪

− Recollida ordenada e a
organización
datos.

de

▪

B1.12. Empregar as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas, de xeito
autónomo,
realizando
cálculos
numéricos,
alxébricos
ou
estatísticos, facendo representacións
gráficas,
recreando
situacións
matemáticas mediante simulacións

▪

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.

MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os
procesos
desenvolvidos,
tomando
conciencia das súas estruturas, valorando a
potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e
dos métodos utilizados, e aprende diso para
situacións futuras.

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.
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▪

Todas

▪

Todas

Resolve problemas propostos de xeito interactivo.

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

CMCCT

CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

CAA

Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos
e simulacións.

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos
procesos (de resolución de problemas, de
investigación, de matematización ou de
modelización), valorando as consecuencias
destas e a conveniencia pola súa sinxeleza
e utilidade.

▪
B1.5. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

Analiza todos os casos posibles nunha situación e
aplica as fórmulas correspondentes.

▪

Todas

Todas

Todas

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.

▪
▪

▪
▪

▪
▪

CSC

OBS, CAD, TI, TG

CSIEE

CMCCT

OBS, PE

CSIEE

CMCCT

OBS

CAA

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.

▪

Todas

▪
▪

CD
CMCCT

OBS, CAD, TI, TG,
PE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

− Elaboración e creación

ou analizando con sentido crítico
situacións diversas que axuden á
comprensión
de
conceptos
matemáticos ou á resolución de
problemas.

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.

Estándares de aprendizaxe

▪

▪

▪

− 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.

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos
para facer representacións gráficas de
funcións
con
expresións
alxébricas
complexas e extraer información cualitativa
e cuantitativa sobre elas.

MACS1B1.12.3. Deseña representacións
gráficas para explicar o proceso seguido na
solución de problemas, mediante a
utilización de medios tecnolóxicos.

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos
para o tratamento de datos e gráficas
estatísticas, extraer información e elaborar
conclusións.

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

B1.5. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

− Recollida ordenada e a
organización
datos.

▪

▪

comunicación
e
compartición,
en
ámbitos apropiados,
da información e as
ideas matemáticas.

e
g
i

▪

▪
MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e
comprender propiedades xeométricas.

− Consulta,

▪
▪
▪

Grao mínimo de consecución

de

▪
▪
▪

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación de
xeito habitual no proceso de
aprendizaxe, procurando, analizando
e
seleccionando
información
salientable en internet ou noutras
fontes, elaborando documentos
propios, facendo exposicións e

▪

MACS1B1.13.1. 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.
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▪
▪

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

Explica de forma coherente e coa linguaxe propio
das matemáticas as concusións ás que chega na
resolución de problemas.

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CMCCT

▪

Todas

▪

CD

OBS, CAD, TI, TG ,
PE

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.

OBS, CAD, TI, TG

Utiliza a calculadora ou outros programas de
cálculo para achar valores numéricos.
Utiliza follas de cálculo para obter resultados e
facer estimacións.

OBS, CAD, TI, TG

Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos
e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito interactivo.
Analiza todos os casos posibles nunha situación e
aplica as fórmulas correspondentes.

OBS, CAD, TI, TG

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.

OBS, CAD, TI, TG
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

− Elaboración e creación

de representacións
gráficas de datos
numéricos,
funcionais
ou
estatísticos.

− Facilitación

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

Estándares de aprendizaxe

▪

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados
para apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

− Deseño de simulacións

▪
▪
▪

da
de
e

comprensión
conceptos
propiedades
xeométricas
ou
funcionais,
e
a
realización
de
cálculos
de
tipo
numérico, alxébrico
ou estatístico.

Grao mínimo de consecución

▪
▪

MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os
medios tecnolóxicos para estruturar e
mellorar o seu proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo, e establecendo pautas
de mellora.

▪
▪
▪
▪

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.

▪
▪
▪
▪
▪
Bloque 2. Números e álxebra
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Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

Utiliza a calculadora ou outros programas de
cálculo para achar valores numéricos.

▪

Todas

▪

Todas

▪

CCL

OBS, CAD, TI, TG

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.
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.

▪
▪

CD
CAA

OBS, CAD
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

▪i

Contidos

▪ B2.1.

Números racionais e
irracionais.
Número
real.
Representación na recta real.
Intervalos.

▪ B2.2. Aproximación decimal dun
número
real.
redondeo e erros.

Estimación,

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B2.1. Utilizar os números reais e as súas ▪ MACS1B2.1.1.
operacións
para
presentar
e
intercambiar información, controlando e
axustando a marxe de erro esixible en
cada situación, en contextos da vida
real.

Recoñece os tipos números
reais (racionais e irracionais) e utilízaos para
representar e interpretar axeitadamente
información cuantitativa.

▪ MACS1B2.1.2.

Representa correctamente
información cuantitativa mediante intervalos de
números reais.

▪ B2.3.

Operacións con números
reais. Potencias e radicais.
Notación científica.

▪ MACS1B2.1.3.

Compara, ordena, clasifica e
representa graficamente calquera número real.

Grao mínimo de consecución

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪1

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ Representa intervalos e contornos da recta real.
▪1
▪ Expresa e determina subconxuntos da recta real con

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ Representa os números na recta real, clasifícaos e ▪ 1

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪1

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, PE

▪ Determina porcentaxes.
▪2
▪ Aplica con soltura a fórmula do interese simple para

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪

Clasifica

os

números

nos

seus

conxuntos

numéricos, represéntaos e interprétaos.

axuda do valor absoluto e das desigualdades.

ordénaos.

▪ MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas ▪ Domina
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.

▪i

▪ B2.4.

Operacións con capitais
financeiros.
Aumentos
e
diminucións porcentuais. Taxas e
xuros bancarios. Capitalización e
amortización simple e composta.

▪ B2.5.

Utilización de recursos
tecnolóxicos para a realización
de
cálculos financeiros e
mercantís.

▪ B2.2.

Resolver
problemas
de
capitalización e amortización simple e
composta utilizando parámetros de
aritmética
mercantil,
empregando
métodos de cálculo ou os recursos
tecnolóxicos máis axeitados.

▪ MACS1B2.2.1.

Interpreta e contextualiza
correctamente parámetros de aritmética
mercantil para resolver problemas do ámbito da
matemática
financeira
(capitalización
e
amortización simple e composta) mediante os
métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos
apropiados.

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.

calcular a cantidade inicial, interese e tempo.

▪ Aplica con soltura a fórmula do interese composto

para calcular as cantidades inicial e final, o interese e
o tempo.

▪ Comprende a diferenza entre o interese simple e o
composto.

▪ Emprega

as matemáticas no ámbito da economía
para resolver problemas.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

▪i

Contidos

▪ B2.6.

Polinomios. Operacións.
Descomposición en factores.

▪ B2.7.

Ecuacións
lineais,
cuadráticas e reducibles a elas,
exponenciais e logarítmicas.
Aplicacións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de consecución

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪ B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou ▪ MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe ▪ Recoñece polinomios e identifica os seus elementos. ▪ 3
gráfica situacións relativas ás ciencias
alxébrica
para
representar
situacións
▪ Determina o valor numérico dun polinomio.
sociais, e utilizar técnicas matemáticas e
formuladas en contextos reais.
ferramentas tecnolóxicas apropiadas
▪ Acha as raíces dun polinomio.
para resolver problemas reais, dando
unha interpretación das solucións
▪ Realiza operacións de suma, resta, multiplicación de
obtidas en contextos particulares.

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, PE

polinomios de calquera grao.

▪ B2.8. Sistemas de ecuacións de

▪ Utiliza as identidades notables.
▪ Expresa en linguaxe alxébrico situacións da vida real
▪ Formula e resolve problemas a partir dun enunciado

primeiro e segundo grao con
dúas incógnitas. Clasificación.
Aplicacións.
Interpretación
xeométrica.

▪ B2.9.

acerca dunha situación cotiá
expresións alxébricas.

Sistemas de ecuacións
lineais con tres incógnitas:
método de Gauss.

nos que interveñen

▪ Aplica

modelos matemáticos propios das ciencias
naturais e aplicadas

▪ B2.10. Formulación e resolución

▪ Descompón un polinomio en factores.

de problemas das ciencias
sociais mediante sistemas de
ecuacións lineais.

▪ MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ▪ Resolve ecuacións lineais e de segundo grao
▪3
ciencias sociais mediante a utilización de
▪
Resolve
ecuacións
bicadradas
transformándoas
en
ecuacións ou sistemas de ecuacións.
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,
enunciado

atendendo

as

indicacións

do

▪ 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 substitución, igualación ou
redución.

▪ Obtén

sistemas de ecuacións para resolver
problemas en diferentes contextos da realidade.

▪ Acha

ecuacións polinómicas a partir das súas
solucións.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ MACS1B2.3.3.

Realiza unha interpretación
contextualizada dos resultados obtidos e
exponos con claridade.

Grao mínimo de consecución

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪ Interpreta e contextualiza os resultados obtidos na ▪ 3
resolución de problemas.

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, TI,
TG, PE

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ Expón

con claridade o proceso seguido e os
resultados obtidos na resolución de problemas.

▪ Extrae

conclusións a partir das solucións dun
problema.

▪ Bloque 3. Análise
▪i

▪ B3.1. Resolución de problemas e ▪ B3.1. Interpretar e representar gráficas ▪ MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en ▪ Identifica funcións reais de variable real
▪4
interpretación de fenómenos
de funcións reais tendo en conta as súas
forma alxébrica, por medio de táboas ou
sociais e económicos mediante
características e a súa relación con
graficamente, e relaciónaas con fenómenos ▪ Asocia funcións coa súa gráfica
funcións.
fenómenos sociais.
cotiáns, económicos, sociais e científicos,
▪ Identifica e calcula analítica e/ou graficamente o
extraendo e replicando modelos.
dominio dunha función e o seu percorrido
▪ B3.2. Funcións reais de variable
real. Expresión dunha función en
▪
Obtén funcións a partir da súa representación gráfica.
forma alxébrica, por medio de
táboas
ou
de
gráficas.
Características dunha función.
Operacións con funcións

▪ B3.3. Identificación da expresión

analítica e gráfica das funcións
reais
de
variable
real
(polinómicas, exponencial e
logarítmica, valor absoluto, parte
enteira, e racionais e irracionais
sinxelas) a partir das súas
características.
Funcións
definidas a anacos.

▪ MACS1B3.1.2.

Selecciona adecuadamente e
razoadamente eixes, unidades e escalas,
recoñecendo e identificando os erros de
interpretación derivados dunha mala elección,
para realizar representacións gráficas de
funcións.
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▪ Obtén

unha función a partir dun enunciado e
represéntaa

▪ Representa

funcións definidas por táboas elixindo
adecuadamente a escala

▪ Representa,

con e sen axuda de programas
informáticos, funcións e estuda as súas propiedades.

▪4
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ 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.

Grao mínimo de consecución

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪ Representa funciones obtidas a partir de traslacións e ▪ 4
dilatacións de outras coñecidas.

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, CAD

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ 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.

▪

▪i

▪ B3.4.

Interpolación
e
extrapolación lineal e cuadrática.
Aplicación a problemas reais.

MACS1B3.1.4:Realiza
operacións
con
funcións, analítica e graficamente coa axuda de
medios informáticos

▪ B3.2. Interpolar e extrapolar valores de ▪ MACS1B3.2.1.
funcións a partir de táboas, e coñecer a
utilidade en casos reais.

Obtén valores descoñecidos
mediante interpolación ou extrapolación a partir
de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto.

▪

▪ Realiza operación con función das que se coñece a ▪ 4
súa expresión analítica

▪ 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 cadráticas a
partir de datos dados obtidos por táboas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

▪i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de consecución

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪ B3.3. Identificación da expresión ▪ B3.3. Calcular límites finitos e infinitos ▪ MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos ▪ Comprende a definición intuitiva de límite e realiza ▪ 5
analítica e gráfica das funcións
reais
de
variable
real
(polinómicas, exponencial e
logarítmica, valor absoluto, parte
enteira, e racionais e irracionais
sinxelas) a partir das súas
características. As
funcións
definidas a anacos.

dunha función nun punto ou no infinito,
para estimar as tendencias.

dunha función nun punto ou no infinito para
estimar as tendencias dunha función.

estimacións para coñecer o seu valor.

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, PE

▪ Calcula límites dunha función nun punto aplicando as
propiedades dos límites.

▪ Calcula límites no infinito.
▪ Aplica as propiedades dos límites para determinar
valores numéricos

▪ 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.

▪ Indica o valor de diferentes límites dunha función a
través da representación gráfica da función.

▪ Calcula

límites resolvendo
indeterminacións.

distintos

tipos

de

▪ MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta ▪ Coñece e calcula as asíntotas horizontais e verticais ▪ 5
as asíntotas dunha función en problemas das
ciencias sociais.

dunha función.

▪ Representa a gráfica da función a partir das asíntotas
horizontais e verticais.

▪i

▪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.

▪ B3.4.

Coñecer
o
concepto
de
continuidade e estudar a continuidade
nun punto en funcións polinómicas,
racionais, logarítmicas e exponenciais.

▪ B3.6. Taxa de variación media e ▪ B3.5.
taxa de variación instantánea.
Aplicación
ao
estudo
de
fenómenos
económicos
e
sociais. Derivada dunha función
nun
punto.
Interpretación
xeométrica. Recta tanxente a
unha función nun punto.

▪ B3.7. Función derivada. Regras

de derivación de funcións
elementais sinxelas que sexan
suma, produto, cociente e
composición
de
funcións
polinómicas, exponenciais e
logarítmicas.

Coñecer
e
interpretar
xeometricamente a taxa de variación
media nun intervalo e nun punto como
aproximación ao concepto de derivada,
e utilizar as regra de derivación para
obter a función derivada de funcións
sinxelas e das súas operacións.

▪ MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a ▪ Estuda a continuidade dunha función a partir da súa ▪ 5
continuidade da función nun punto para extraer
conclusións en situacións reais.

representación gráfica.

▪ Estuda a continuidade dunha función nun intervalo,
indicando o tipo de descontinuidades que presenta.

▪ MACS1B3.5.1.

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

▪ Comprende e calcula a taxa de variación media.
▪6
▪ Comprende e calcula a taxa de variación instantánea
dunha función nun punto.

▪ Calcula a derivada dunha función nun punto aplicando
a definición.

▪ MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación ▪ Calcula a función derivada de funcións elementais ▪ 6
para calcular a función derivada dunha función
e obter a recta tanxente a unha función nun
punto dado.

aplicando as regras de derivación.

▪ Calcula a función derivada de funcións orixinadas a
partir de operacións con funciones elementais.

▪ Bloque 4. Estatística e Probabilidade
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

▪i
▪l
▪
▪

Contidos

Criterios de avaliación

▪ 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.

▪ B4.5.

Independencia
variables estatísticas.

Estándares de aprendizaxe

▪ B4.1. Describir e comparar conxuntos de ▪ MACS1B4.1.1.
datos de distribucións bidimensionais,
con variables discretas ou continuas,
procedentes de contextos relacionados
coa economía e outros fenómenos
sociais, e obter os parámetros
estatísticos máis usuais mediante os
medios máis axeitados (lapis e papel,
calculadora, folla de cálculo) e valorando
a dependencia entre as variables.

de

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

▪ MACS1B4.1.2.

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

Dependencia de dúas
variables
estatísticas.
Representación gráfica: nube de
puntos.

▪ B4.7.

Dependencia lineal de
dúas
variables
estatísticas.
Covarianza e correlación: cálculo
e interpretación do coeficiente de
correlación lineal.

▪ B4.8.

Regresión

lineal.

▪7

▪ CMCCT

OBS, CAD, TI, TG,
PE

▪ Identifica as variables estatísticas bidimensionais e ▪ 7

▪ CMCCT

OBS, CAD, TI, TG,
PE

os datos dunha distribución bidimensional
utilizando táboas de continxencia ou dobre entrada
coas frecuencias.

calcula e interpreta os seus parámetros estatísticos
máis usuais

▪ Calcula a covarianza e interpreta o seu valor.
▪ CMCCT

OBS, CAD, TI, TG,
PE

▪ MACS1B4.1.4.

▪ Estuda a dependencia de variables.

▪7

▪ CMCCT

OBS, CAD, TI, TG,
PE

▪ MACS1B4.1.5.

▪ Representa graficamente os datos.

▪7

▪ CMCCT

OBS, CAD, TI, TG

▪ Constrúe diagramas de dispersión e a través deles ▪ 7

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, TI,
TG, PE

▪ CMCCT

OBS, CAD, PO, TI,
TG, PE

▪ B4.2. Interpretar a posible relación entre ▪ MACS1B4.2.1.
dúas variables e cuantificar a relación
lineal entre elas mediante o coeficiente
de correlación, valorando a pertinencia
de axustar unha recta de regresión e de
realizar predicións a partir dela,
avaliando a fiabilidade destas nun
contexto de resolución de problemas
relacionados
con
fenómenos
económicos e sociais.

▪ Ordena

▪7

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

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.

▪ B4.6.

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪ MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais ▪ Ordena

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

▪i
▪l
▪

Grao mínimo de consecución

Distingue a dependencia
funcional da dependencia estatística e estima
se dúas variables son ou non estatisticamente
dependentes mediante a representación da
nube de puntos en contextos cotiáns.

os datos dunha distribución bidimensional
utilizando táboas de continxencia ou dobre entrada
coas frecuencias, obtendo as distribucións marxinais
e calculando os seus parámetros.

estima o tipo de correlación entre as variables.

▪ MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da ▪ Calcula
dependencia lineal entre dúas variables
mediante o cálculo e a interpretación do
coeficiente de correlación lineal para poder
obter conclusións.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Predicións
estatísticas
e
fiabilidade destas. Coeficiente de
determinación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de consecución

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪ MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas ▪ Coñece e emprega o método de regresión simple, ▪ 7
de regresión de dúas variables e obtén
predicións a partir delas.

para obter as ecuacións das rectas de regresión

▪ CMCCT

OBS, CAD, TI, TG,
PE

▪ CMCT

OBS, CAD, PO, TI,
TG, PE

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, PE

▪ Estuda a recta de regresión de dúas variables e obtén
predicións a partir delas.

▪ 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.

▪ Acha

o erro cadrático medio, o coeficiente de
determinación e interprétaos

▪ Formula

de maneira coherente un
relacionado coa estatística e resólveo.

▪7

problema

▪ Extrae conclusións sobre a fiabilidade dos resultados
▪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
combinatoria ao cálculo
probabilidades.

da
de

▪ B4.3. Asignar probabilidades a sucesos ▪ MACS1B4.3.1.
aleatorios en experimentos simples e
compostos, utilizando a regra de
Laplace en combinación con diferentes
técnicas de reconto e a axiomática da
probabilidade,
empregando
os
resultados numéricos obtidos na toma
de decisións en contextos relacionados
coas ciencias sociais.

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

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.

▪ B4.12.

Variables
aleatorias
discretas.
Distribución
de
probabilidade. Media, varianza e
desviación típica.

▪ Recoñece

a dependencia e independencia de
sucesos e utiliza as súas propiedades para calcular as
súas probabilidades.

▪ B4.13.

Distribución binomial.
Caracterización e identificación
do
modelo.
Cálculo
de
probabilidades.

▪ B4.15.

Distribución

▪ Realiza operacións con sucesos.
▪ Comprende a definición axiomática da probabilidade
e emprégaa no cálculo das probabilidades.

Experimentos simples e
compostos.
Probabilidade
condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.

Variables
aleatorias
continuas. Función de densidade
e de distribución. Interpretación
da media, varianza e desviación
típica.

así como sucesos do espazo mostral.

▪ Coñece as propiedades da probabilidade e utilízaas

▪ B4.11.

▪ B4.14.

▪ Describe o espazo mostral dun experimento aleatorio, ▪ 8

▪ Razoa con actitude crítica sobre os elementos para
emitir un xuízo ou valoración.

▪ MACS1B4.3.2.

Constrúe a función de
probabilidade dunha variable discreta asociada
a un fenómeno sinxelo e calcula os seus
parámetros
e
algunhas
probabilidades
asociadas.

▪ Determina

os parámetros dunha variable aleatoria

discreta.

▪ Debuxa diagramas de barras.
▪ Determina a función de masa de probabilidade dunha
variable aleatoria discreta.

normal.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Tipificación
da
distribución
normal.
Asignación
de
probabilidades
nunha
distribución normal.

▪i
▪l

▪ B4.12.

Variables
aleatorias
discretas.
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.
Tipificación
da
distribución
normal.
Asignación
de
probabilidades
nunha
distribución normal.

▪ B4.16. Cálculo de probabilidades
mediante
aproximación
da
distribución
binomial
pola
normal.

Estándares de aprendizaxe

▪ MACS1B4.3.3.

Identificar os fenómenos que
poden
modelizarse
mediante
as
distribucións de probabilidade binomial e
normal, calculando os seus parámetros
e determinando a probabilidade de
sucesos asociados.

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪9

▪ CMCCT

OBS, PE

▪ MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden ▪ Acha o parámetro, a esperanza e varianza dunha ▪ 9

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪9

▪ CMCCT

OBS, PE

▪ Calcula probabilidades en distribucións normais
▪9
▪ Realiza a tipificación da variable normal.
▪ Determina valores correspondentes a unha

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

▪ CMCCT

OBS, PO, PE.

Constrúe a función de
densidade dunha variable continua asociada a
un fenómeno sinxelo, e calcula os seus
parámetros
e
algunhas
probabilidades
asociadas.

▪ B4.4.

Grao mínimo de consecución

modelizarse mediante a distribución binomial,
obtén os seus parámetros e calcula a súa media
e a desviación típica.

▪

distribución binomial (en particular de Bernoulli).

▪ Describe unha situación contextualizada e extrae dela
os datos necesarios.

▪ Describe unha situación relacionada có ámbito das
ciencias sociais e extrae dela os datos necesarios.

▪ MACS1B4.4.2.

Calcula
probabilidades
asociadas a unha distribución binomial a partir
da súa función de probabilidade ou da táboa da
distribución, ou mediante calculadora, folla de
cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e
aplícaas en diversas situacións.

▪ Calcula probabilidades cunha distribución binomial. ▪ 9

▪ MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden ▪ Recoñece a función de densidade
modelizarse mediante unha distribución normal,
e valora a súa importancia nas ciencias sociais.

da distribución

normal.

▪ Axusta unha distribución normal a un conxunto de
datos.

▪ 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.

probabilidade

▪ Determina parámetros dunha distribución normal
▪ Describe correctamente o plantexamento seguido
para resolver un problema.

▪ 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.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

▪e
▪i
▪

Contidos

Criterios de avaliación

▪ B4.17. Identificación das fases e ▪ B4.5.
as tarefas dun estudo estatístico.
Análise e descrición de traballos
relacionados coa estatística,
interpretando a información, e
detectando
erros
e
manipulacións.

Utilizar o vocabulario axeitado
para a descrición de situacións
relacionadas co azar e a estatística,
analizando un conxunto de datos ou
interpretando
de
xeito
crítico
informacións estatísticas presentes nos
medios de comunicación, a publicidade
e outros ámbitos, e detectar posibles
erros e manipulacións tanto na
presentación dos datos coma das
conclusións.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de consecución

Unidades Competencias Instrumentos
de avaliación
clave

▪ MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado ▪ Escolle o vocabulario axeitado para describir todo tipo ▪ 7, 8, 9

▪ CCL
▪

OBS, PO, PE.

▪ MACS1B4.5.2.

▪ CMCCT

OBS, PO, PE

para describir situacións relacionadas co azar e
a estatística.

Razoa e argumenta a
interpretación de informacións estatísticas ou
relacionadas co azar presentes na vida cotiá.
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▪ Razoa, con coherencia as situación de aplicación na ▪ 7, 8, 9
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Aspectos mais relevantes da materia de contribuír a consecución das competencias:

Matemáticas I e Matemáticas Aplicadas I de 1º de Bacharelato
▪

Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.

▪

Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

▪

Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas.

Competencia en comunicación

▪

Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

lingüística

▪

Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas coa materia que se está
impartindo.

▪

Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.

▪

Coas accións de contribución ao Proxecto Lector.

▪

Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,..)

▪

Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren resolver.

▪

Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

▪

Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático.

▪

Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

▪

Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas.

▪

Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.

▪

Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos

▪

Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso didáctico

▪

Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.

Competencia matemática e
competencias básicas en ciecia e
tecnoloxía

Competencia dixital
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▪

Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),

▪

Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais

▪

Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.

▪

Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e
no achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.

Competencia de aprender a
aprender

▪

Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación

▪

Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico

▪

Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo.

▪

Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de
autocrítica

Competencias sociais e cívicas

▪

Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.

▪

Coa potenciación dos problemas que conlevan conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimenta is
e matemáticas,

▪

Co traballo dos elementos transversais.

▪

Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios para a realización de pequenos
traballos de investigación

Competencia en sentido da

▪

Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no
rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á ciencia

iniciativa e espírito emprendedor
▪

Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións
progresivas nas estratexias que conducen á solución ou solucións dos mesmos

Competencia en conciencia e
expresións culturais

▪

Coa posta en evidencia do gran peso cultural do mundo das matemáticas (a historia das matemáticas; as matemáticas na
arte; as matemáticas no mundo da física, as matemáticas na economía).
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▪

Coa presentación dos lugares xeométricos como elementos de expresión artística e cultural.

▪

Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución de problemas como no estudo dos
conceptos, como na biografía dos matemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,...) xunto coa
progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o eixo central ou prioritario da programación didáctica na materia, tanto a nivel de
ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.
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19. Currículo da materia de Matemáticas II de 2º de Bacharelato
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Trimestre

PRIMEIRO

SEGUNDO

Matemáticas II 2º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Bloque
Unidades
1. Matrices.
2. Determinantes.
ÁLXEBRA
3. Aplicacións dos determinantes.
4. Sistemas de ecuacións lineais.
5. Vectores no espazo.
XEOMETRÍA
6. Rectas e planos no espazo.
7. Ángulos e distancias no espazo.
8. Funcións reais de variable real.
9. Derivada dunha función.
ANÁLISE
10. Aplicacións da derivada.
11. Integral indefinida.
12. Integral definida.
13. Probabilidade.
14. Distribucións de probabilidade.
TOTAL

Temporalización
4 sesións
4 sesións
6 sesións
10 sesións
8 sesións
8 sesións
10 sesións
8 sesións
5 sesións
11 sesións
12 sesións
10 sesións
15 sesións
15 sesións
126 SESIÓNS
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas II do segundo curso do
Bacharelato:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da materia e ó longo do curso.

•

E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.

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.
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución

Instrumentos de
avaliación

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪ e
▪ i

▪

▪ i
▪ l

▪

▪

▪

▪

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

B1.1. Planificación e expresión verbal
do proceso de resolución de problemas.
B1.2. Estratexias e procedementos
postos en práctica: relación con outros
problemas coñecidos; modificación de
variables e 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.

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

▪
MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razoada, o proceso seguido na re- ▪
solución dun problema, coa precisión e
o rigor adecuados.

▪

▪

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

▪

▪

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

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cómpre a resolver, e valora a súa utilidade e a súa
eficacia.

CCL
CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

Expresa verbalmente, de ▪
xeito razoado, o proceso seguido na resolucion dun problema, coa precision e o rigor
adecuados.

Todas

OBS, CAD, PO, PE

▪

Analiza e comprende o enun- ▪
ciado dos problemas (datos,
relacions entre os datos, e
contexto do problema).

Todas

OBS, CAD, PO, PE

▪

Razoa e valora a solucion ou ▪
solucions obtidas na resolucion dun problema coa natureza e sentido do problema
en cuestion

Todas

OBS, PO

▪ Reflexiona sobre os resultados ▪
e a sobre a sua eficacia e utilidade.
▪ Busca a solucion dunha ecuacion por aproximacion ou outros metodos non algorítmicos.

Todas

OBS, PO

▪

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

CMCCT
CAA

▪ Reflexiona sobre o proceso de ▪
resolucion dos problemas.
▪ Formula e resolve problemas.

Todas

OBS, CAD, PO

▪

▪
MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o pro▪
ceso de resolución de problemas.

CMCCT
CAA

▪

Propon distintos caminos na ▪
resolucion de problemas

Todas

OBS, PO, PE

160

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪ d
▪ i
▪ l

Contidos
▪

▪

▪
▪

▪ g
▪ i

▪
▪

▪

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc.
B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo; método de indución;
contraexemplos; razoamentos encadeados, etc.
B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de argumentos.

▪

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de argumentos.
B1.8. Elaboración e presentación oral
e/ou escrita, utilizando as ferramentas
tecnolóxicas axeitadas, de informes
científicos sobre o proceso seguido na

▪

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

▪

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

▪

B1.4. Elaborar un informe científico escrito que
sirva para comunicar as ideas matemáticas
xurdidas na resolución dun problema ou nunha
demostración, coa precisión e o rigor adecuados.

▪

▪

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos
clave, etc.).

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación
e os símbolos matemáticos adecuados
ao contexto e á situación.

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
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Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

E capaz de agrupar dou ou
tres metodos de demostracion e asocialoa a un enunciado

Pode esquematizar un problema nomeando os pasos
clave

Fai unha presentacion matematica usando correctamente a linguaxe matematica

Explica razoadamente e con
cohesion un proceso ou unha
transmision de informacion

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, PO, PE

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG, PE

▪

Todas

OBS, CAD, PO, TI, TG, PE

▪

Todas

OBS, PE
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

resolución dun problema ou na demostración dun resultado matemático.
B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

▪

MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra resolver
ou á propiedade ou o teorema que haxa
que demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas.

– 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 os resultados e as conclusións que se obteñen.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da
información e as ideas matemáticas.

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

CD

▪

CMCCT

▪

Emprega e explica correctamente as condicions para que
se cumpra un teorema

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

▪ i
▪ l
▪ m

▪

B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.

▪

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de
investigación, tendo en conta o contexto en que
se desenvolve e o problema de investigación
formulado.

▪

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.

▪

▪

▪
MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, ▪
tendo en conta o contexto en que se
desenvolve e o problema de investigación formulado.

MA2B1.5.3. Afonda na resolución
dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.
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▪

CMCCT
CSIEE

CMCCT

▪

▪

▪

Comproba a falsedade dunha
afirmacion por medio de contraexemplos

Esquematiza un enunciado

Saca as conclusions mais relevantes de un problema
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

b
d
h
i
l
m
n

▪ e
▪ g
▪ i

Contidos
▪

▪

▪
▪

B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc.
B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo; método de indución;
contraexemplos; razoamentos encadeados, etc.
B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de argumentos.

▪

B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.

▪

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de argumentos.
B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.
B1.11. Elaboración e presentación dun
informe científico sobre o proceso, os
resultados e as conclusións do proceso de investigación desenvolvido,utilizando as ferramentas e os
medios tecnolóxicos axeitados.

▪

▪

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

B1.6. Practicar estratexias para a xeración de
investigacións matemáticas, a partir da resolución dun problema e o afondamento posterior,
da xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e do afondamento nalgún momento
da historia das matemáticas, concretando todo
iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

▪

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

▪

▪

B1.7. Elaborar un informe científico escrito que
recolla o proceso de investigación realizado,
coa precisión e o rigor adecuados.

▪

▪

▪
MA2B1.6.2. Busca conexións entre
contextos da realidade e do mundo ▪
das matemáticas (a historia da huma- ▪
nidade 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.).

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.

▪

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de
investigación.

CMCCT

CMCCT
CSC
CCEC

▪

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Aplica modelos matematicos ▪
a outras ciencias

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Obten conclusions e unifica
tipos de problemas

Utiliza os medios adecuados
nun traballo

Utiliza a notacion adecuada

▪

▪
MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamen- ▪
tos explícitos e coherentes.

CCL
CMCCT

▪

Presenta coherentemente un ▪
argumento

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

▪
MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de ▪
problema de investigación.

CMCCT
CD

▪

Utiliza follas de calculo ▪
geogebra ou graph cando e
necesario

Todas

OBS, CAD, TI, TG
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪

▪ i
▪ l

▪

B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪

B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, e estatísticos ou
probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións da realidade.

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas,
así como dominio do tema de investigación.

MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución
do problema de investigación e de
consecución de obxectivos e, sí
mesmo, formula posibles continuacións da investigación; analiza os
puntos fortes e débiles do proceso e
fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución
▪

CCL

▪

▪

CMCCT

▪

▪
MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de ▪
conter problemas de interese.

▪

▪

▪

▪

▪

MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o
mundo matemático, identificando o
problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, así como os
coñecementos matemáticos necesarios.

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe
modelos matemáticos axeitados que
permitan a resolución do problema ou
dos problemas dentro do campo das
matemáticas.

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da
realidade.

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e
predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.
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CMCCT
CSC

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Analiza as dificultades na re- ▪
solucion dun problema

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Expon con claridade un pequeno tema

Analiza unha exposicion, localizando o tema central

Aplica modelos matematicos
a outras ciencias

Resolve problemas propostos de xeito interactivo

Analiza as solucions ou extrae conclusions dun exercicio

Extrapola as conclusions ou
solucions en outros modelos
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪ i

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

▪

▪
▪
▪
▪

b
i
l
m

▪

▪

B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.
B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪

B1.9. Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións
dos modelos utilizados ou construídos.

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.

▪

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso
e obtén conclusións sobre logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

▪

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante
a resolución de situacións descoñecidas.

▪

▪

▪
MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes
axeitadas para o traballo en matemáti- ▪
cas (esforzo, perseveranza, flexibilidade ▪
para a aceptación da crítica razoada,
convivencia coa incerteza, tolerancia da
frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.).

▪

▪

B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución
de retos e problemas coa precisión, o
esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.

▪

CMCCT

CMCCT
CSC
CSIEE

CMCCT

▪

▪

▪

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Búsqueda dos propios fallos ▪
e acertos en traballos

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, PO, TI, TG

Analiza outras formas de resolución dos problemas

Consigue subsanar fallos
repetitivos

▪

▪
MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes
de curiosidade e indagación, xunto ▪
con hábitos de formular e formularse
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados achados; etc.

CMCCT
CAA

▪

Ante unha exposición, re- ▪
visa os resultados achados

Todas

OBS, CAD, TG

▪

▪
MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo ▪
en equipo.

CSC
CSIEE

▪

Presenta adecuadamente e ▪
na súa quenda unha exposición matemática

Todas

OBS, CAD, PE

CMCCT
CSIEE

▪

Participa nas ideas previas ▪
para a resolución dun problema

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪
MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de in- ▪
vestigación e de matematización ou de
modelización, e valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa
sinxeleza e utilidade.
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪ b
▪ i
▪ l

▪

▪ g
▪ i

▪

B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes
axeitadas e afrontar as dificultades
propias do traballo científico.

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.
– 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 que se obteñen.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da
información e as ideas matemáticas.

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪

B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas para situacións similares futuras.

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas
asecuadas, 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.

▪

▪

▪

▪

▪

Instrumentos de
avaliación

▪
MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando concien- ▪
cia das súas estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas
e dos métodos utilizados; aprendendo
diso para situacións futuras; etc.

CMCCT
CAA

▪

Utiliza estratexias xa usa- ▪
das en problemas posteriores

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

CMCCT

▪

OBS, CAD, TI, TG

CD

Utiliza adecuadamente os ▪
medios tecnolóxicos

Todas

▪

▪

CMCCT

▪

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

CMCCT

▪

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

CMCCT

▪

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

CMCCT

▪

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

MA2B1.13.1. 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.

▪

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución

MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso
seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas
tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e
gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.
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Utiliza programas informáticos en representación gráfica de funcións

Expresa resultados con medios tecnolóxicos

Utiliza programas informáticos no bloque de xeometría

Utiliza programas informáticos no bloque de estatística
e probabilidade
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪ e
▪ g
▪ i

Contidos
▪

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.
– 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.

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de xeito 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.

▪

MA2B1.14.1. 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.

▪

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados
a cabo, e os resultados e as conclusións que se obteñen.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da
información e as ideas matemáticas.

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral
dos contidos traballados na aula.

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución
▪

CD

▪

▪

CCL

▪

Presenta adecuadamente
unha exposición feita por
medios tecnolóxicos

Utiliza os recursos adecuados nunha exposición oral

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

▪
MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os
medios tecnolóxicos para estruturar e ▪
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das
actividades, analizando puntos fortes
e débiles do seu proceso educativo,
e establecendo pautas de mellora.

CD
CAA

▪

Analiza resultados erróneos ▪
e corríxeos

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

▪
MA2B1.14.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ideas e ▪
tarefas.
▪

CD
CSC
CSIEE

▪

Emprega ferramentas tec- ▪
nolóxicas para compartir información

Todas

▪

▪

Utiliza a linguaxe matricial ▪
para representar datos facilitados mediante taboas ou
grafos e para representar sistemas de ecuacions lineais,
de xeito manual.

1

OBS, PO, PE

OBS, CAD, PO, PE

Bloque 2. Números e álxebra

▪ g
▪ i

▪

▪

B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos estruturados en táboas e grafos.
Clasificación de matrices. Operacións.
B2.2. Aplicación das operacións das
matrices e das súas propiedades na
resolución de problemas extraídos de
contextos reais.

▪

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar
datos e relacións na resolución de problemas
diversos.

▪

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial
para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais, tanto
de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados.
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▪

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪ e
▪ i

▪

▪

▪
▪
▪
▪

B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos estruturados en táboas e grafos.
Clasificación de matrices. Operacións.
B2.2. Aplicación das operacións das
matrices e das súas propiedades na
resolución de problemas extraídos de
contextos reais.
B2.3. Determinantes. Propiedades
elementais.
B2.4. Rango dunha matriz.
B2.5. Matriz inversa.
B2.6. Representación matricial dun
sistema: discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais. Método de
Gauss. Regra de Cremor. Aplicación á
resolución de problemas.

▪

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos
utilizando técnicas alxébricas determinadas
(matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado
das solucións.

▪

MA2B2.1.2. Realiza operacións con
matrices e aplica as propiedades
destas operacións adecuadamente,
de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos.

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha
matriz, ata orde 4, aplicando o método
de Gauss ou determinantes.

▪

▪

▪

MA2B2.2.2. Determina as condicións
para que unha matriz teña inversa e
calcúlaa empregando o método máis
axeitado.

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados
matricialmente e interpreta os resultados obtidos

MA2B2.2.4. Formula alxebricamente
as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica o
sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos en que sexa
posible (empregando o método máis
axeitado), e aplícao para resolver
problemas.

Bloque 3. Análise
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Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

Instrumentos de
avaliación

▪

Realiza operacions con ma- ▪
trices e aplica as propiedades
destas operacions adecuadamente, de xeito manual. Resolve unha ecuacion matricial

1

OBS, PO, PE

▪

Determina o rango dunha ▪
matriz, ata orde 4, aplicando
o metodo de Gauss ou determinantes. Relaciona as filas
ou columnas dunha matriz
coa dependencia e independencia de vectores

3

OBS, PO, PE

▪

Determina a inversa dunha ▪
matriz, de existir. Emprega a
mesma para resolver igualdades, expresadas mediante
condicions

3

OBS, PO, PE

▪

Resolve problemas suscepti- ▪
bles de seren representados
matricialmente

1

OBS, PO, PE

▪

Formula alxebriacamente as ▪
restricions indicadas nunha
situacion da vida real, estuda
e clasifica o sistema de ecuacions lineias. aplicando o teorema de Rouche- Frobenius.
Resolveo nos casos en que
sexa posible.
Estuda a clasificacion dun
sistema, dependente dun parametro, segundo o valor
deste. Resolveo, usando distintos metodos, entre eles, o
metodo de Gauss e a regra de
Cramer

4

OBS, PO, PE

▪
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪ i

Contidos
▪

▪

▪

B3.1. Límite dunha función nun punto
e no infinito. Continuidade dunha función. Tipos de descontinuidade. Teorema de Bolzano.

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

B3.1. Estudar a continuidade dunha función
nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso.

▪

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das
funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.

▪

▪

▪ g
▪ i

▪

▪

CMCCT

B3.2. Función derivada. Teoremas de
Rolle e do valor medio. Regra de
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de límites.
B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización.

B3.4. Primitiva dunha función. Integral
indefinida. Propiedades. Técnicas elementais para o cálculo de primitivas
(integrais inmediatas e case inmediatas, racionais, por partes e por cambios de variable sinxelos).

B3.5. Integral definida. Teoremas do
valor medio e fundamental do cálculo
integral. Regra de Barrow. Aplicación
ao cálculo de áreas de rexións planas.

▪

Estuda a continuidade dunha ▪
funcion e interpreta os diferentes tipos de discontinuidade

▪

Representa funcions discontinuas.
Conece e aplica o teorema de
Bolzano e as suas consecuencias

▪

B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha
función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á
resolución de problemas xeométricos, de cálculo de límites e de optimización.

▪

▪

▪

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

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

▪

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de
límite e de derivada á resolución de
problemas, así como os teoremas relacionados.

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital
para resolver indeterminacións no cálculo de límites.

MA2B3.2.2. Formula problemas de
optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e interpreta o
resultado obtido dentro do contexto.

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

▪

CMCCT

OBS, CAD, PO, TI, PE

Aplica os conceptos de límite ▪
e de derivada a resolucion de
problemas
Conece e aplica os teoremas
de Rolle e do Valor Medio

9

OBS, CAD, PO, TI, PE

▪

Aplica correctamente a regra ▪
de L'Hopital para resolver indeterminacions no calculo de
límites.

9

OBS, CAD, PO, TI, PE

▪

Formula e resolve correcta- ▪
mente problemas de optimizacion relacionados coa xeometría ou ciencias sociais

10

OBS, CAD, PO, TI, PE

▪

Aplica os metodos basicos ▪
para o calculo de primitivas
de funcions.
Conece e aplica os teoremas
do Valor Medio e Fundamental do Calculo Integral no contexto dun exercicio

11

OBS, PO, PE

Aplica a regra de Barrow para ▪
calcular integrais definidas.
Calcula a area de recintos limitados por rectas e curvas
sinxelas ou por duas curvas

12

OBS, PO, PE

▪

▪

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

▪

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

CMCCT

Instrumentos de
avaliación

8

▪

▪

▪ i

▪

B3.2. Función derivada. Teoremas de
Rolle e do valor medio. A regra de
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de límites.
B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización.

▪

▪ i

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución

▪
▪
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
de problemas.

▪

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e
resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas.

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

CMCCT

Instrumentos de
avaliación

▪

Utiliza os medios tecnoloxi- ▪
cos axeitados para representar e resolver problemas sinxelos de areas de recintos limitados por funcions conecidas

12

OBS, PO, PE

▪

Manexa as operacions basi- ▪
cas con vectores no espazo,
utilizando a interpretacion
xeometrica das operacions
con vectores para resolver
problemas xeometricos.
Calcula areas de triangulos e
paralelogramos e volumes de
parlelepipedos

5

OBS, PO, PE

▪

Expresa a ecuacion da recta ▪
das suas distintas formas, pasando dunha outra correctamente, identificando en cada
caso os seus elementos característicos. Estuda a posicion
de rectas

6

OBS, PO, PE

▪

Obten a ecuacion do plano ▪
nas suas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente. Expresa a ecuacion
dunha recta como interseccion de dous planos e localiza
a determinacion lineal desta
recta

6

OBS, PO, PE

▪

Analiza a posicion relativa de ▪
planos e rectas no espazo.

6

OBS, PO, PE

Bloque 4. Xeometría

▪ i

▪ i

▪

▪

▪

B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e
independencia lineal. Produto escalar,
vectorial e mixto. Significado xeométrico.

B4.2. Ecuacións da recta e o plano no
espazo. Identificación dos elementos
característicos.
B4.3. Posicións relativas (incidencia,
paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos).

▪

▪

B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores.

B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as ecuacións da recta e do plano
no espazo.

▪

MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, e define e manexa as operacións básicas
con vectores no espazo, utilizando a interpretación xeométrica das operacións
con vectores para resolver problemas
xeométricos.

▪

MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da
recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente,
identificando en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os
problemas afíns entre rectas.

▪

▪

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do
plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente,
identificando en cada caso os seus
elementos característicos.

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo,
aplicando métodos matriciais e alxébricos.
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▪

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪ i

▪

▪

▪

B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e
independencia lineal. Produto escalar,
vectorial e mixto. Significado xeométrico.
B4.2. Ecuacións da recta e o plano no
espazo. Identificación dos elementos
característicos.
B4.4. Propiedades métricas (cálculo
de ángulos, distancias, áreas e volumes).

▪

B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para
calcular ángulos, distancias, áreas e volumes,
calculando o seu valor e tendo en conta o seu
significado xeométrico.

▪

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de
rectas e planos en diferentes situacións.

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e
vectorial de dous vectores, o significado
xeométrico, a expresión analítica e as
propiedades.

▪

▪

▪

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto
de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e
as propiedades.

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando
os produtos escalar, vectorial e mixto,
aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos.

MA2B4.3.4. Realiza investigacións
utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar
situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera.

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

Obten as ecuacions de rectas ▪
e planos en diferentes situacions

Instrumentos de
avaliación

6

OBS, PO, PE

▪

5

OBS, PO, PE

▪

Conece o produto mixto de ▪
tres vectores, o seu significado xeometrico, e a sua expresion analítica

5

OBS, PO, PE

▪

Determina angulos, distan- ▪
cias, areas e volumes utilizando os produtos escalar,
vectorial e mixto

7

OBS, PO, PE

▪

Utiliza programas informati- ▪
cos específicos para seleccionar e estudar situacions novas da xeometría relativas a
obxectos como a esfera

7

▪

▪

Calcula a probabilidade de ▪
sucesos en experimentos
simples e compostos, condicionada ou non, mediante a
regra de Laplace, as formulas
derivadas da axiomatica de
Kolmogorov

13

OBS, PO, PE

▪

Calcula probabilidades a par- ▪
tir dos sucesos que constituen unha particion sinxela
do espazo mostral

13

OBS, PO, PE

Manexa o produto escalar e
vectorial de dous vectores, o
significado xeometrico, e a
expresion analítica.

▪
▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

OBS, CAD

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪ i

▪

▪
▪

▪

B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. Asignación de probabilidades a
sucesos mediante a regra de Laplace
e a partir da súa frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov.
B5.2. Aplicación da combinatoria ao
cálculo de probabilidades.
B5.3. Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada.
Dependencia e independencia de sucesos.
B5.4. Teoremas da probabilidade total

▪

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

▪

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

▪

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

CMCCT

▪

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

e de Bayes. Probabilidades iniciais e
finais e verosimilitude dun suceso.

▪ g
▪ i

▪

▪

▪

▪

B5.5. Variables aleatorias discretas
(distribución de probabilidade, media,
varianza e desviación típica) e continuas (función de densidade e función
de distribución).
B5.6. Distribución binomial. Caracterización e identificación do modelo. Cálculo de probabilidades.
B5.7. Distribución normal. Tipificación
da distribución normal. Asignación de
probabilidades nunha distribución normal.
B5.8. Cálculo de probabilidades mediante a aproximación da distribución
binomial pola normal.

▪

▪

B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus
parámetros e determinando a probabilidade de
diferentes sucesos asociados.

▪

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade
final dun suceso aplicando a fórmula
de Bayes.

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que
poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros
e calcula a súa media e desviación típica.

▪

▪

▪

▪

MA2B5.2.2. Calcula probabilidades
asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade, da táboa da distribución ou
mediante calculadora, folla de cálculo
ou outra ferramenta tecnolóxica.

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución
normal e valora a súa importancia no
mundo científico.

MA2B5.2.4. 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.

MA2B5.2.5. 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.
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Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

Instrumentos de
avaliación

▪

13

OBS, PO, PE

▪

Identifica fenomenos sinxe- ▪
los que poden modelizarse
mediante a distribucion binomial, obten os seus parametros e calcula a sua media
e desviacion típica.

14

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Calcula probabilidades aso- ▪
ciadas a unha distribucion binomial a partir da sua funcion de probabilidade e da taboa da distribucion.

14

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Conece as características e os ▪
parametros da distribucion
normal

14

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Calcula probabilidades de su- ▪
cesos asociados a fenomenos
que poden modelizarse mediante a distribucion normal
a partir da taboa da distribucion.

14

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

14

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

▪

Calcula probabilidades condicionadass, totais e utiliza
a regra de Bayes en problemas contextualizados

Resolve correctamente problemas aproximando a distribucion binomial pola normal
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪
▪
▪
▪

b
e
i
l

Contidos
▪

B5.9. Identificación das fases e tarefas
dun estudo estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados coa
estatística e o azar, interpretando a información e detectando erros e manipulacións.

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a
descrición de situacións relacionadas co azar e
a estatística, analizando un conxunto de datos
ou interpretando de forma crítica informacións
estatísticas presentes nos medios de comunicación, en especial os relacionados coas ciencias e outros ámbitos, detectando posibles
erros e manipulacións tanto na presentación
dos datos como na das conclusións.

▪

Competencias Grao mínimo de Unidades
clave
consecución

▪
MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relaciona- ▪
das co azar e elabora análises críticas
sobre traballos relacionados coa probabilidade e/ou a estatística aparecidos en
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.
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CCL
CMCCT

▪

Utiliza un vocabulario axei- ▪
tado para describir situacions relacionadas co azar.

13, 14

Instrumentos de
avaliación
OBS, CAD, TG
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Concrecións metodolóxicas
Complementan a metodoloxía didáctica exposta para a etapa do Bacharelato na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos
contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das comp-tencias clave. Estas son algunhas
delas:

•

Os contidos de Álxebra Lineal deben ser considerados, sobre todo, como unha ferramenta para resolver mellor os problemas xeométricos de rectas, planos, áreas e
volumes no espazo.

•

Nos temas de cálculo diferencial e integral non se trata de que o alumnado coñeza moitas técnicas, senón de que comprenda os conceptos en que se basean, de que
saiba elixir a apropiada a cada contexto que se lle presente, de que sexa capaz de aplicala e de que interprete os resultados obtidos.

•

Na resolución de problemas é necesario, en moitos casos, comezar poñendo exemplos concretos que aclaren a situación.

•

As calculadoras e os programas informáticos (entre os que cabe destacar os sistemas de álxebra computacional, os sistemas de xeometría dinámica e as follas de cálculo)
representan unha boa ferramenta para a realización de cálculos, a elaboración de gráficas e a comprensión de conceptos e propiedades.

•

A presentación das matemáticas a partir de contextos e actividades variadas axuda a que os alumnos non perciban as matemáticas como un conxunto de fórmulas e
métodos carentes de sentido e sen relación coas outras ramas do saber.
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20. Currículo da materia de Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II de 2º de Bacharelato
Unidades didácticas: Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán distribuídos en unidades didácticas. A continuación,
na seguinte táboa indícase cales son esas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización,
poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno:

Matemáticas Aplicadas as Ciencias Sociais II 2º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Trimestre
Unidades
Temporalización
1. Continuidade e derivación.
8 sesións
2. Derivadas. Representación gráfica de funcións.
13 sesións
PRIMEIRO
3. A integral indefinida
9 sesións
4. A integral definida. Cálculo de áreas.
12 sesións
5. Probabilidade.
16 sesións
SEGUNDO
6. Distribución binomial e normal (repaso).
10 sesións
7. Estimación.
16 sesións
8. Matrices e determinantes.
15 sesións
TERCEIRO
9. Sistemas de ecuacións lineais.
15 sesións
10. Programación lineal.
10 sesións
TOTAL
124 SESIÓNS
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matemáticas II do segundo curso do
Bacharelato:
•

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.

•

O mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.

•

A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da materia e ó longo do curso.

•

E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe son:
•

Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).

•

Exame periódico do seu caderno de traballo (CAD).

•

Os traballos individuais (TI).

•

Os traballos en grupo (TG).

•

Probas orais (PO).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.
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.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Instrumentos
de avaliación

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪ e
▪ i

▪

▪ i
▪ l

▪

▪

B1.1. Planificacion e expresion verbal
do proceso de resolucion de problemas.
B1.2. Estratexias e procedementos
postos en practica:
– Relacion con outros problemas conecidos.
– Modificacion de variables.
– Suposicion do problema resolto.
B1.3. Analise dos resultados obtidos:
revision das operacions utilizadas, coherencia das solucions coa situacion,
revision sistematica do proceso, procura doutros xeitos de resolucion e
identificacion de problemas parecidos.

▪

▪

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o
proceso seguido na resolucion dun problema.

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolucion de problemas, realizando os
calculos necesarios e comprobando as solucions
obtidas.

▪
MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito
razoado, o proceso seguido na resolucion dun ▪
problema, coa precision e o rigor adecuados.

▪

▪

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpa resolver (datos, relacions
entre os datos, condicions, conecementos matematicos necesarios, etc.).

▪

▪

▪ g
▪ i

▪

B1.4. Elaboracion e presentacion oral
e/ou escrita de informes científicos sobre o proceso seguido na resolucion

▪

B1.3. Elaborar un informe científico escrito que
sirva para comunicar as ideas matematicas xurdidas na resolucion dun problema, coa precision

▪

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

CMCCT

▪

CMCCT
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▪

▪

Expresa verbalmente, de xeito razoado, o ▪
proceso seguido na resolucion dun problema, coa precision e o rigor adecuados.

Todas

OBS, CAD, PO, PE

▪

Analiza e comprende o enunciado dos ▪
problemas (datos, relacions entre os datos, e contexto do problema).

Todas

OBS, CAD, PO, PE

▪

Razoa e valora a solucion ou solucions ob- ▪
tidas na resolucion dun problema coa natureza e sentido do problema en cuestion

Todas

OBS, PO

▪ Reflexiona sobre o proceso de resolucion ▪
dos problemas.

Todas

OBS, CAD, PO

Todas

OBS, CAD, PO, TI, TG, PE

CMCCT

▪

▪
MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolu- ▪
cion de problemas, reflexionando sobre o
proceso seguido.

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notacion e os
símbolos matematicos adecuados ao contexto
e a situacion.

CCL

CMCCT
CAA

▪

CMCCT

▪

Formula e resolve problemas.

Fai unha presentacion matematica usando
correctamente a linguaxe matematica

▪
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪

Criterios de avaliación

dun problema, utilizando as ferramentas tecnoloxicas axeitadas.
B1.5. Utilizacion de medios tecnoloxicos no proceso de aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a organizacion de datos.
– Elaboracion e creacion de representacions graficas de datos numericos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitacion da comprension de
conceptos e propiedades xeometricas ou funcionais, e realizacion de
calculos de tipo numerico, alxebrico ou estatístico.
– Deseno de simulacions e elaboracion de predicions sobre situacions
matematicas diversas.
– Elaboracion de informes e documentos sobre os procesos levados a
cabo e as conclusions e os resultados obtidos.

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

e o rigor adecuados.

▪

– Consulta, comunicacion e comparticion, en ambitos apropiados, da
informacion e as ideas matematicas.

▪ i
▪ l
▪ m

▪

B1.6. Planificacion e realizacion de
proxectos e investigacions matematicas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matematicas, de
xeito individual e en equipo.

▪

▪

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigacion, tendo en conta o contexto en que se
desenvolve e o problema de investigacion formulado.

▪

▪

B1.6. Planificacion e realizacion de
proxectos e investigacions matematicas a partir de contextos da realidade

▪

B1.5. Practicar estratexias para a xeracion de investigacions matematicas, a partir dea resolucion dun problema e o afondamento posterior, da

▪

▪

▪
MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas
tecnoloxicas adecuadas ao tipo de pro- ▪
blema, situacion para resolver ou propiedade ou teorema que cumpra demostrar.

MACS2B1.4.1. Conece e describe a estrutura
do proceso de elaboracion dunha investigacion matematica (problema de investigacion,
estado da cuestion, obxectivos, hipotese, metodoloxía, resultados, conclusions, etc.).

▪

▪ h
▪ i

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacions, explicacions e razoamentos explícitos e coherentes.

▪

▪
MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o
proceso de investigacion, tendo en conta o ▪
contexto en que se desenvolve e o problema de investigacion formulado.

MACS2B1.5.1. Afonda na resolucion dalguns
problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situacion ou os resultados, etc.
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▪

CMCCT

CMCCT
CD

CMCCT

CMCCT
CSIEE

CMCCT

Grao mínimo de
consecución
▪

▪

Instrumentos
de avaliación

▪

Todas

OBS, PE

para que ▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Explica razoadamente e con cohesion un
proceso ou unha transmision de informacion

Emprega e explica correctamente as condicions

Unidades

se cumpra un teorema

▪

▪

▪

Comproba a falsedade dunha afirmacion
por medio de contraexemplos

Esquematiza un enunciado

Saca as conclusions mais relevantes de un
problema
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪ l
▪ n

▪ e
▪ g
▪ i

Criterios de avaliación

ou do mundo das matematicas, de
xeito individual e en equipo.

▪

▪

▪

B1.6. Planificacion e realizacion de
proxectos e investigacions matematicas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matematicas, de
xeito individual e en equipo.
B1.8. Elaboracion e presentacion dun
informe científico sobre o procedemento, os resultados e as conclusions
do proceso de investigacion desenvolvido.
B1.7. Practica de procesos de matematizacion e modelizacion, en contextos
da realidade.

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

xeneralizacion de propiedades e leis matematicas, e do afondamento nalgun momento da historia das matematicas, concretando todo iso en
contextos numericos, alxebricos, xeometricos,
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

▪

B1.6. Elaborar un informe científico escrito que
recolla o proceso de investigacion realizado, coa
precision e o rigor adecuados.

▪

▪

▪
MACS2B1.5.2. Procura conexions entre
contextos da realidade e do mundo das ▪
matematicas (historia da humanidade e ▪
historia das matematicas; arte e matematicas; ciencias sociais e matematicas, etc.)

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de informacion adecuadas ao problema de investigacion.

▪

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notacion e
os símbolos matematicos axeitados ao
contexto do problema de investigacion.

CMCCT
CSC
CCEC

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

CMCCT

▪

Utiliza a notacion adecuada

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Presenta coherentemente un argumento ▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Utiliza follas de calculo geogebra ou graph ▪
cando e necesario

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪
MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas
tecnoloxicas adecuadas ao tipo de pro- ▪
blema de investigacion, tanto na procura
de solucions coma para mellorar a eficacia
na comunicacion das ideas matematicas.

CMCCT
CD
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Todas

Utiliza os medios adecuados nun traballo

▪

MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso
de investigacion e elabora conclusions sobre o nivel de resolucion do problema de
investigacion e de consecucion de obxectivos, formula posibles continuacions da investigacion, analiza os puntos fortes e debiles do proceso, e fai explícitas as suas impresions persoais sobre a experiencia.

Aplica modelos matematicos a outras ▪
ciencias

▪

CCL

▪

Instrumentos
de avaliación

CMCCT

▪
MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacions, explicacions e razoamentos explí- ▪
citos e coherentes.

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicacion das ideas, así como
dominio do tema de investigacion.

▪

Unidades

▪

▪

▪

Grao mínimo de
consecución

CMCCT

▪

CCL

▪

▪

CMCCT

▪

Expon con claridade un pequeno tema

Analiza unha exposicion, localizando o
tema central
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

▪ i
▪ l

Contidos

▪

B1.7. Practica de procesos de matematizacion e modelizacion, en contextos
da realidade.

Criterios de avaliación

▪

B1.7. Desenvolver procesos de matematizacion
en contextos da realidade cotia (numericos, xeometricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificacion de problemas en
situacions problematicas da realidade.

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave
▪
MACS2B1.7.1. Identifica situacions problematicas da realidade susceptibles de conter pro- ▪
blemas de interese.

▪

▪

▪

▪

▪

▪ i

▪
▪
▪
▪

a
b
c
d

▪

▪

▪

B1.7. Practica de procesos de matematizacion e modelizacion, en contextos
da realidade.

B1.6. Planificacion e realizacion de
proxectos e investigacions matematicas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matematicas, de
xeito individual e en equipo.
B1.7. Practica de procesos de matematizacion e modelizacion, en contextos
da realidade.

▪

▪

B1.8. Valorar a modelizacion matematica como
un recurso para resolver problemas da realidade
cotia, avaliando a eficacia e as limitacions dos
modelos utilizados ou construídos.

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

▪

▪

MACS2B1.7.2. Establece conexions entre o
problema do mundo real e o mundo matematico, identificando o problema ou os
problemas matematicos que subxacen nel,
e os conecementos matematicos necesarios.

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou construe
modelos matematicos axeitados que permitan a resolucion do problema ou dos
problemas dentro do campo das matematicas.

MACS2B1.7.4. Interpreta a solucion matematica do problema no contexto da realidade.

MACS2B1.7.5. Realiza simulacions e predicions, en contexto real, para valorar a adecuacion e as limitacions dos modelos, e
propon melloras que aumenten a sua eficacia.

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obten
conclusions sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresions persoais do
proceso, etc.v, e valorando outras opinions.

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪
MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas
para o traballo en matematicas (esforzo, per- ▪
severanza, flexibilidade e aceptacion da crí- ▪
tica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustracion, autoanalise continuo,
etc.).
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CMCCT
CSC

Grao mínimo de
consecución

CMCCT
CSC
CSIEE

▪

Unidades

Instrumentos
de avaliación

Analiza as dificultades na resolucion dun ▪
problema

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Busqueda dos propios fallos e acertos en ▪
traballos

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Aplica modelos matematicos a outras
ciencias

Resolve problemas propostos de xeito interactivo

Analiza as solucions ou extrae conclusions
dun exercicio

Extrapola as conclusions ou solucions en
outros modelos

Analiza outras formas de resolucion dos
problemas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

e
f
g
h
i
l
m
n
n
o
p

▪

▪
▪
▪
▪

b
i
l
m

▪

▪ b
▪ i
▪ l

▪

▪ g
▪ i

▪

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias
do traballo científico.

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias
do traballo científico.

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias
do traballo científico.

B1.5. Utilizacion de medios tecnoloxicos no proceso de aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a organizacion de datos.

▪

▪

▪

▪

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a
resolucion de situacions desconecidas.

B1.11. Reflexionar sobre as decisions tomadas,
valorando a sua eficacia, e aprender diso para situacions similares futuras.

B1.12. Empregar as ferramentas tecnoloxicas
adecuadas, de xeito autonomo, realizando calculos numericos, alxebricos ou estatísticos, facendo representacions graficas, recreando situacions matematicas mediante simulacions ou

MACS2B1.9.2. Formulase a resolucion de
retos e problemas coa precision, esmero e
interese adecuados ao nivel educativo e a
dificultade da situacion.

▪

CMCCT

Grao mínimo de
consecución
▪

Consigue subsanar fallos repetitivos

Unidades

Instrumentos
de avaliación

▪

Todas

OBS, CAD, PO, TI, TG

▪

▪
MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de
curiosidade e indagacion, xunto con habi- ▪
tos de formular e formularse preguntas e
procurar respostas axeitadas, revisar de
forma crítica os resultados encontrados;
etc.

CMCCT
CAA

▪

Ante unha exposicion, revisa os resulta- ▪
dos achados

Todas

OBS, CAD, TG

▪

▪
MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperacion e traballo en equipo. ▪

CSC
CSIEE

▪

Presenta adecuadamente e na sua quenda ▪
unha exposicion matematica

Todas

OBS, CAD, PE

▪

▪
MACS2B1.10.1. Toma decisions nos procesos
de resolucion de problemas, de investigacion, ▪
de matematizacion ou de modelizacion, e valora as consecuencias destas e a conveniencia
pola sua sinxeleza e utilidade.

CMCCT
CSIEE

▪

Participa nas ideas previas para a resolu- ▪
cion dun problema

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

▪
MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos
desenvolvidos, tomando conciencia das suas ▪
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e
a beleza das ideas e dos metodos utilizados, e
aprender diso para situacions futuras.

CMCCT
CAA

▪

Utiliza estratexias xa usadas en problemas ▪
posteriores

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

▪
MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnoloxicas axeitadas e utilízaas para a realiza- ▪
cion de calculos numericos, alxebricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida
ou non aconselle facelos manualmente.

CD
CMCCT

▪

Utiliza adecuadamente os medios tecnolo- ▪
xicos

Todas

OBS, CAD, TI, TG
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

– Elaboracion e creacion de representacions graficas de datos numericos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitacion da comprension de
conceptos e propiedades xeometricas ou funcionais, e realizacion de
calculos de tipo numerico, alxebrico ou estatístico.
– Deseno de simulacions e elaboracion de predicions sobre situacions
matematicas diversas.
– Elaboracion de informes e documentos sobre os procesos levados a
cabo e as conclusions e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicacion e comparticion, en ambitos apropiados, da
informacion e as ideas matematicas.

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

analizando con sentido crítico situacions diversas que axuden a comprension de conceptos matematicos ou a resolucion de problemas.

▪

▪

▪

▪

▪ e
▪ g
▪ i

▪

B1.5. Utilizacion de medios tecnoloxicos no proceso de aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a organizacion de datos.
– Elaboracion e creacion de representacions graficas de datos numericos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitacion da comprension de
conceptos e propiedades xeometricas ou funcionais, e realizacion de
calculos de tipo numerico, alxebrico ou estatístico.

▪

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da informacion e da
comunicacion de maneira habitual no proceso de
aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando informacion salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicions e argumentacions destes e
compartíndoos en ambitos apropiados para facilitar a interaccion.

▪

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnoloxicos para facer representacions graficas de
funcions con expresions alxebricas complexas e extraer informacion cualitativa e
cuantitativa sobre elas.

MACS2B1.12.3. Desena representacions
graficas para explicar o proceso seguido na
solucion de problemas, mediante a utilizacion de medios tecnoloxicos

MACS2B1.12.4. Recrea ambitos e obxectos
xeometricos con ferramentas tecnoloxicas
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeometricas.

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnoloxicos
para o tratamento de datos e graficas estatísticas, extraer informacion e elaborar
conclusions.

MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentacion, imaxe, vídeo,
son, etc.), como resultado do proceso de procura, analise e seleccion de informacion salientable, coa ferramenta tecnoloxica axeitada, e comparteos para a sua discusion ou difusion.

▪

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados
para apoiar a exposicion oral dos contidos
traballados na aula.

182

Grao mínimo de
consecución

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CD

▪

▪

CCL

▪

Utiliza programas informaticos en representacion grafica de funcions

Expresa resultados con medios tecnoloxicos

Unidades

▪

1, 2, 3, 4

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

OBS, CAD, TI, TG

Utiliza programas informaticos no bloque
de xeometría

Utiliza programas informaticos no bloque
de estatística e probabilidade

Presenta adecuadamente unha exposición feita por medios tecnolóxicos

Utiliza os recursos adecuados nunha exposición oral

Instrumentos
de avaliación

▪

5, 6, 7

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG

▪

Todas

OBS, CAD, TI, TG
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

– Deseno de simulacions e elaboracion de predicions sobre situacions
matematicas diversas.
– Elaboracion de informes e documentos sobre os procesos levados a
cabo e as conclusions e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicacion e comparticion, en ambitos apropiados, da
informacion e as ideas matematicas.

CD
CAA

▪
MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios tecnoloxicos para estruturar e mello- ▪
rar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a informacion das actividades, analizando puntos fortes e debiles do seu proceso educativo, e establecendo pautas de
mellora.

▪

Grao mínimo de
consecución
▪

Analiza resultados erroneos e corríxeos

▪

Unidades

Instrumentos
de avaliación

Todas

OBS, CAD, TI, TG

Dispon en forma de matriz informacion ▪
procedente do ambito social

8

OBS, PO, PE

▪

Utiliza a linguaxe matricial para ▪
representar
sistemas de ecuacions
lineais. Pasa da forma matricial a forma de
sistema con soltura.

8

OBS, PO, PE

▪

Realiza operacions elementais con ▪
matrices e aplica as propiedades destas
operacions adecuadamente, de xeito
manual.
Resolve ecuacions matriciais sinxelas.
Calcula o rango dunha matriz.
Acha determinantes de orde tres e conece
as suas propiedades basicas

8

OBS, PO, PE

Formula alxebricamente as restricions ▪
indicadas nunha situacion da vida real e o
sistema de ecuacions lineais formulado
(como maximo de tres ecuacions e tres
incognitas), resolveo nos casos que sexa
posible.

9

OBS, PO, PE

▪

Bloque 2. Números e álxebra

▪ i

▪ h
▪ i

▪

B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos estruturados en taboas. Clasificacion de matrices.

▪
▪
▪
▪

B2.2. Operacions con matrices.
B2.3. Rango dunha matriz.
B2.4. Matriz inversa.
B2.5. Metodo de Gauss.

▪
▪

B2.6. Determinantes ata orde 3.
B2.7. Aplicacion das operacions das
matrices e das suas propiedades na
resolucion de problemas en contextos
reais.

▪

▪

B2.8. Representacion matricial dun
sistema de ecuacions lineais: discusion e resolucion de sistemas de ecuacions lineais (ata tres ecuacions con
tres incognitas). Metodo de Gauss.
B2.9. Resolucion de problemas das
ciencias sociais e da economía.

▪

B2.1. Organizar informacion procedente de situacions do ambito social utilizando a linguaxe matricial, e aplicar as operacions con matrices como
instrumento para o tratamento da devandita informacion.

▪

MACS2B2.1.1. Dispon en forma de matriz informacion procedente do ambito social para
poder resolver problemas con maior eficacia.

▪

▪

▪

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual a linguaxe alxebrica e resolvelos utilizando tecnicas alxebricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacions, inecuacions e programacion lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucions obtidas.

▪

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial
para representar datos facilitados mediante taboas e para representar sistemas
de ecuacions lineais.

MACS2B2.1.3. Realiza operacions con matrices e aplica as propiedades destas operacions adecuadamente, de xeito manual e co
apoio de medios tecnoloxicos.

MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricions indicadas nunha situacion da vida real
e o sistema de ecuacions lineais formulado
(como maximo de tres ecuacions e tres incognitas), resolveo nos casos que sexa posible e
aplícao para resolver problemas en contextos
reais.
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▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪
▪
▪

▪

CMCCT

▪
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Obxectivos

Contidos

▪

▪

▪

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

B2.10. Inecuacions lineais cunha ou
duas incognitas. Sistemas de inecuacions. Resolucion grafica e alxebrica.
B2.11. Programacion lineal bidimensional. Rexion factible. Determinacion
e interpretacion das solucions optimas.
B2.12. Aplicacion da programacion lineal a resolucion de problemas sociais, economicos e demograficos.

▪

MACS2B2.2.2. Aplica as tecnicas graficas de
programacion lineal bidimensional para resolver problemas de optimizacion de funcions lineais que estan suxeitas a restricions, e interpreta os resultados obtidos no
contexto do problema.

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Instrumentos
de avaliación

▪

Aplica as tecnicas graficas de programa- ▪
cion lineal bidimensional para resolver
problemas de optimizacion de funcions lineais que estan suxeitas a restricions

10

OBS, PO, PE

▪

Resolve problemas das ciencias socias ▪
modelizados por funcions sinxelas
mediante o estudo da continuidade,
tendencias, ramas infinitas, corte cos
eixes, etc.

1

OBS, CAD, PO, TI, PE

▪

Calcula as asíntotas
horizontais e ▪
verticais de funcions sinxelas racionais,
exponenciais e logarítmicas.

1

OBS, CAD, PO, TI, PE

▪

Estuda a continuidade nun punto dunha ▪
funcion elemental ou definida a anacos e,
se e o caso, interpreta os diferentes tipos
de discontinuidades.

1

OBS, CAD, PO, TI, PE

▪

Estuda a derivabilidade dunha funcion ▪
sinxela. Deriva as funcions elementais.
Aplica o significado da derivada en
contextos relacionados coas ciencias
sociais. Aplica as derivadas para
representar aproximadamente funcions a
partir de datos relativos as suas
propiedades locais ou globais.

1, 2

OBS, CAD, PO, TI, PE

▪

Formula problemas de optimizacion so- ▪
bre fenomenos relacionados coas ciencias
sociais, modelizados por unha funcion, resolveos e interpreta o resultado obtido
dentro do contexto

2

OBS, CAD, PO, TI, PE

Bloque 3. Análise

▪ i

▪

B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da
continuidade en funcions elementais
e definidas a anacos.

▪

B3.1. Analizar e interpretar fenomenos habituais
das ciencias sociais de xeito obxectivo traducindo
a informacion a linguaxe das funcions, e describilo
mediante o estudo cualitativo e cuantitativo das
suas propiedades mais características.

▪

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcions
problemas formulados nas ciencias sociais e
descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc.

▪

▪

▪ i

▪

▪

▪

B3.2. Aplicacions das derivadas ao estudo de funcions polinomicas, racionais e irracionais sinxelas, exponenciais e logarítmicas.
B3.3. Problemas de optimizacion relacionados coas ciencias sociais e a economía.

B3.4. Estudo e representacion grafica
de funcions polinomicas, racionais,
irracionais, exponenciais e logarítmicas sinxelas a partir das suas propiedades locais e globais.

▪

B3.2. Utilizar o calculo de derivadas para obter
conclusions acerca do comportamento dunha funcion, para resolver problemas de optimizacion extraídos de situacions reais de caracter economico
ou social e extraer conclusions do fenomeno analizado.

▪

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcions sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas.

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun
punto dunha funcion elemental ou definida
a anacos utilizando o concepto de límite.

MACS2B3.2.1. Representa funcions e obten a
expresion alxebrica a partir de datos relativos
as suas propiedades locais ou globais, e extrae
conclusions en problemas derivados de situacions reais.

▪

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimizacion sobre fenomenos relacionados
coas ciencias sociais, resolveos e interpreta
o resultado obtido dentro do contexto.
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Obxectivos

▪ i

Contidos

▪

▪

B3.5. Concepto de primitiva. Integral
indefinida. Calculo de primitivas: propiedades basicas. Integrais inmediatas.
B3.6. Calculo de areas: integral definida. Regra de Barrow.

Criterios de avaliación

▪

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

B3.3. Aplicar o calculo de integrais na medida de
areas de rexions planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, utilizando tecnicas de integracion inmediata.

▪

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao calculo de integrais definidas de funcions elementais inmediatas.

▪

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

▪

CMCCT

▪

CMCCT

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Instrumentos
de avaliación

▪

Calcula integrais inmediatas que dan por ▪
resultado primitivas de tipo polinomico,
exponencial, logarítmico e radical. Aplica
a regra de Barrow ao calculo de integrais
definidas de funcions elementais
inmediatas sinxelas.

4

OBS, PO, PE

▪

Aplica o concepto de integral definida ▪
para calcular a area de recintos planos delimitados por unha curva e o eixo de abscisas ou duas curvas.

4

OBS, PO, PE

▪

Manexa as operacions con sucesos e ▪
conece as suas propiedades basicas.
Conece as propiedades fundamentais da
probabilidade. Calcula a probabilidade de
sucesos en experimentos simples e
compostos mediante a regra de Laplace,
as formulas derivadas da axiomatica de
Kolmogorov.

5

OBS, PO, PE

▪

Calcula probabilidades de sucesos a partir ▪
da probabilidade dos sucesos elementais.
Calcula probabilidades condicionadas.

5

OBS, PO, PE

▪

Calcula a probabilidade final dun suceso ▪
sinxelo aplicando a formula da
probabilidade
composta,
da
probabilidade total. utiliza a formula de
Bayes.

5

OBS, PO, PE

▪

Resolve unha situacion sinxela relacio- ▪
nada coa toma de decisions en condicions
de incerteza en funcion da probabilidade
das distintas opcions.

5

OBS, PO, PE

▪

Valora a representatividade dunha mostra ▪
a partir do seu proceso de seleccion.

7

OBS

Bloque 4. Estatística e Probabilidade

▪ i
▪ l

▪

▪

▪

B4.1. Afondamento na teoría da probabilidade. Axiomatica de Kolmogorov. Asignacion de probabilidades a
sucesos mediante a regra de Laplace e
a partir da sua frecuencia relativa.
B4.2. Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada.
Dependencia e independencia de sucesos.
B4.3. Teoremas da probabilidade total
e de Bayes. Probabilidades iniciais e
finais, e verosimilitude dun suceso.

▪

B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios
en experimentos simples e compostos, utilizando
a regra de Laplace en combinacion con diferentes
tecnicas de reconto persoais, diagramas de arbore
ou taboas de continxencia, a axiomatica da probabilidade e o teorema da probabilidade total, e
aplica o teorema de Bayes para modificar a probabilidade asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da informacion obtida mediante a experimentacion (probabilidade final), empregando
os resultados numericos obtidos na toma de decisions en contextos relacionados coas ciencias sociais.

▪

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos
mediante a regra de Laplace, as formulas derivadas da axiomatica de Kolmogorov e diferentes tecnicas de reconto.

▪

▪

▪

▪ i
▪ l

▪

B4.4. Poboacion e mostra. Metodos de
seleccion dunha mostra. Tamano e representatividade dunha mostra.

▪

B4.2. Describir procedementos estatísticos que
permiten estimar parametros desconecidos du-

▪

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de
sucesos a partir dos sucesos que constituen
unha particion do espazo mostral.

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

MACS2B4.1.4. Resolve unha situacion relacionada coa toma de decisions en condicions de incerteza en funcion da probabilidade das distintas opcions.

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de seleccion.
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▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT
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Obxectivos

Contidos

▪

B4.5. Estatística parametrica. Parametros dunha poboacion e estatísticos obtidos a partir dunha mostra. Estimacion puntual.

▪

B4.6. Media e desviacion típica da media mostral e da proporcion mostral.
Distribucion da media mostral nunha
poboacion normal. Distribucion da
media mostral e da proporcion mostral no caso de mostras grandes.
B4.7. Estimacion por intervalos de
confianza. Relacion entre confianza,
erro e tamano mostral.

▪

▪

▪

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

nha poboacion cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o tamano mostral necesario e
construíndo o intervalo de confianza para a media
dunha poboacion normal con desviacion típica conecida e para a media e proporcion poboacional,
cando o tamano mostral e suficientemente grande.

▪

▪

▪

B4.8. Intervalo de confianza para a
media poboacional dunha distribucion normal con desviacion típica conecida.
B4.9. Intervalo de confianza para a
media poboacional dunha distribucion de modelo desconecido e para a
proporcion no caso de mostras grandes.

▪

▪

▪
▪
▪
▪

e
i
l
m

▪

B4.10. Identificacion das fases e das
tarefas dun estudo estatístico. Elaboracion e presentacion da informacion
estatística. Analise e descricion de
traballos relacionados coa estatística
e o azar, interpretando a informacion
e detectando erros e manipulacions.

▪

B4.3. Presentar de forma ordenada informacion
estatística utilizando vocabulario e representacions adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes estatísticos presentes nos medios de comunicacion, na publicidade e noutros
ambitos, prestando especial atencion a sua ficha
tecnica e detectando posibles erros e manipulacions na sua presentacion e conclusions.

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviacion típica e proporcion poboacionais, e aplícao a
problemas reais.

MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas a distribucion da media mostral e da
proporcion mostral, aproximandoas pola
distribucion normal de parametros axeitados a cada situacion, e aplícao a problemas
de situacions reais.

MACS2B4.2.4. Construe, en contextos reais,
un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribucion normal con
desviacion típica conecida.

MACS2B4.2.5. Construe, en contextos reais,
un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporcion no caso de
mostras grandes.

MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamano mostral, e calcula cada un destes tres
elementos, conecidos os outros dous, e
aplícao en situacions reais.

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪
MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parametros desconecidos ▪
dunha poboacion e presentar as inferencias
obtidas mediante un vocabulario e representacions axeitadas.

▪

▪

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha tecnica nun estudo estatístico sinxelo.
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▪

CCL
CMCCT

CMCCT

Grao mínimo de
consecución

Unidades

Instrumentos
de avaliación

▪

Calcula estimadores puntuais para a me- ▪
dia, varianza, desviacion típica e proporcion poboacional.

7

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Calcula probabilidades asociadas a distri- ▪
bucion da media mostral e da proporcion
mostral, aproximandoas pola distribucion
normal de parametros axeitados a cada situacion.

7

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Construe un intervalo de confianza para a ▪
media poboacional dunha distribucion
normal con desviacion típica conecida.

7

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Construe un intervalo de confianza para a ▪
media poboacional e para a proporcion no
caso de mostras grandes.

7

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Relaciona o erro e a confianza dun ▪
intervalo de confianza co tamano mostral,
e calcula cada un destes tres elementos,
conecidos os outros dous.

7

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Utiliza as ferramentas necesarias para es- ▪
timar parametros desconecidos dunha
poboacion.

7

OBS, CAD, PO, TG, PE

▪

Identifica os elementos dunha ficha ▪
tecnica nun estudo estatístico sinxelo.

7

OBS, CAD, TG
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave
▪

▪
MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado informacion estatística pre- ▪
sente nos medios de comunicacion e noutros ambitos da vida cotia.
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CMCCT
CSC

Grao mínimo de
consecución
▪

Analiza de xeito crítico e argumentado in- ▪
formacion estatística sinxela presente nos
medios de comunicacion.

Unidades

7

Instrumentos
de avaliación
OBS, CAD, TG
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Concrecións metodolóxicas
Complementan a metodoloxía didáctica exposta para a etapa do Bacharelato na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión
dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave. Estas son algunhas
delas:
•

A ensinanza das matemáticas neste curso debe ter un nesgo marcadamente instrumental, onde as aplicacións primen sobre o formal.

•

A pesar do seu carácter instrumental, hai que evitar que o alumnado considere as matemáticas como un conxunto de fórmulas e procedementos que se deban aplicar
irreflexivamente na resolución dos diversos problemas que xurdan no campo das ciencias sociais.

•
•

Os conceptos e procedementos han de dotarse de significado antes de ser aplicados.
As calculadoras e os programas informáticos poden realizar de forma eficiente as tarefas repetitivas (como o cálculo), liberando tempo para a reflexión e o debate na
aula.

•

Tamén pode ser interesante a utilización dos programas informáticos para a ensinanza dalgúns conceptos (por exemplo, o de intervalo de confianza).

•

É conveniente que o alumnado chegue a percibir as matemáticas como unha ferramenta útil cando se trata de interpretar a realidade social con obxectividade.
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Aspectos mais relevantes da materia de contribuír a consecución das competencias:
Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas II de 2º de Bacharelato
▪

Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.

▪

Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

Competencia en comunicación

▪

Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas.

lingüística

▪

Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

▪

Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas coa materia que se está
impartindo.

▪

Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.

▪

▪

Coas accións de contribución ao Proxecto Lector.
Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,..)

▪

Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren resolver.

▪

Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

▪

Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático.

▪

Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

▪

Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas.

▪

Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.

▪
▪

Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos.
Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso didáctico

▪

Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.

▪

Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),

▪

Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais

▪

Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.

Competencia matemática e
competencias básicas en ciecia e
tecnoloxía

Competencia dixital
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▪

no achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.

Competencia de aprender a
aprender

Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e

▪

Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación.

▪

Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.

▪

Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo.

▪

Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de
autocrítica.

Competencias sociais e cívicas

▪

Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.

▪

Coa potenciación dos problemas que con levan conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais
e matemáticas.

▪

Co traballo dos elementos transversais.

▪

Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios para a realización de pequenos
traballos de investigación

Competencia en sentido da

▪

Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no
rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á ciencia

iniciativa e espírito emprendedor
▪

Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións
progresivas nas estratexias que conducen á solución ou solucións dos mesmos.

▪

Coa posta en evidencia do gran peso cultural do mundo das matemáticas (a historia das matemáticas; as matemáticas na
arte; as matemáticas no mundo da física, as matemáticas na economía).

Competencia en conciencia e
expresións culturais

▪

Coa presentación dos lugares xeométricos como elementos de expresión artística e cultural.

▪

Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución de problemas como no estudo dos
conceptos, como na biografía dos matemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (matrices, determinantes, programación lineal,
integrais,..) xunto coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o eixo central ou prioritario da programación didáctica na
materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.
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21. Metodoloxía didáctica no bacharelato
Estará baseada nos principios metodolóxicos recollidos no artigo 27º do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, que son os seguintes:
1.

Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou
estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán
favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación
apropiados.

2.

A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de
investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido.

3.

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible
na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.

En concreto, este departamento propón as seguintes liñas mestras a empregar :
1.

Utilizar situacións próximas ao alumnado que posibiliten a identificación e comprensión dos problemas e posteriores solucións.

•

Deberanse graduar con coidado os planos de abstracción. A formulación abstracta é o obxectivo a conseguir despois da práctica de situacións concretas.

•

Procurarase presentar os conceptos a partir de problemas introdutorios que ilustren, desde o concreto, a necesidade da súa definición. Consecuentemente,
fuxiremos da definición axiomática e formal sen comentarios xustificativos.

•

Fomentarase a utilización de razoamentos antes que o emprego de fórmulas aprendidas de memoria que non se saiban xustificar. Así por exemplo, non se
debería utilizar a fórmula de resolución dunha ecuación de segundo grao se antes non aprenderon e tantearon o concepto de solución. Dito de outra forma,
deberíamos conseguir certa mestría nas solucións antes de automatizalas

•
2.

Non se debería esquecer, sen alongarse nos temas a orixe concreta da Matemática, nin os procesos históricos da súa evolución.

Resolución de problemas en situacións e contextos distintos aos propostos previamente.
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•

Distinguimos entre exercicios e problemas. É necesario exercitar técnicas formais, desde logo, pero non se debe reducir a resolución de problemas a meros
estereotipos nos que a receita prima sobre o razoamento. A verdadeira aprendizaxe maniféstase cando o alumnado é capaz de aplicar os conceptos ensinados
en situacións diferentes dos modelos explicados

•
3.

Promover en todo o posible a autocorrección.

Uso de materiais e procedementos de resolución variados.

•

Non adoptar unha didáctica ríxida, senón adecuala na clase a cada tipo de alumno, observándoo constantemente.

•

Procurar diversificar a oferta de contidos e métodos de traballo adaptados ás diferentes capacidades do alumnado, evitando esforzos inal-canzables para uns ou
exercicios monótonos e repetitivos para os mais dotados, intentando que todo alumno teña éxitos que eviten o seu desalento.

4.

Uso das tecnoloxías da información e comunicación, ferramentas de cálculo, simulación, contraste, aproximación e estimación ou calquera outra que
favoreza o proceso de abstracción.
•

No referente á preparación dos materiais de clase poderanse utilizar:
▪

Procesadores de texto tipo Open Office, Microsoft Word...

▪

Para a elaboración de materiais didácticos: Follas de cálculo como Open Office Calc, Microsoft Excel ou Libre Office Calc, progra-mas dinámicos de
matemáticas como o GeoGebra

•

•

Para o uso didáctico na transmisión de contidos na clase:
▪

Presentacións

▪

Programas dinámicos de matemáticas como el GeoGebra.

Para facilitar o traballo co alumnado:
▪

Páxina web do centro onde se lle dan instrución, cólganse materiais e posibilita canles de comunicación

▪

Aula virtual do centro onde ademais do anterior, pódense realizar traballos interactivos e colaborativos, que permiten unha atención diversificada do
alumnado.

A utilización da G-suite para a exposición, presentación de traballos, probas de autoavaliación....
5.

Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como as solucións estéticas e creativas.

6.

Fomentar o traballo en equipo promovendo a disertación e a análise rigorosa.

7.

Propoñer situacións diversas que posibiliten a investigación.

8.

Presentar a Matemática como unha unidade e non en compartimentos estancos sen relación ente si.
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22. A avaliación no Bacharelato
Características da avaliación
De acordo co disposto polo artigo 33º do Decreto 86/1015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia, as características fundamentais da avaliación no bacharelato serán as seguintes:

1.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos
bloques de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran nos
anexos I, II e III do referido decreto.

2.

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora
tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.

3.

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades
do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas.

4.

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de
logro nas programacións didácticas.

5.

A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos alumnos e as alumnas a unha avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, o
seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá os oportunos procedementos.

6.

O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna lograron os obxectivos e alcanzaron o adecuado grao de adquisición das
competencias correspondentes. O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do/da estudante, coa coordinación do/da titor/a,
valorará a súa evolución no conxunto das materias.

Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia - Consecución mínima de cada estándar de
aprendizaxe
Por unha parte, deben ser considerados como os “resultados de aprendizaxes imprescindibles” que debe adquirir o alumnado para alcanzar minimamente os obxectivos
aos que dan soporte os criterios de avaliación establecidos para o currículo desa materia. Neste senso, a non adquisición destas aprendizaxes debe supoñer unha gran dificultade
para que nos cursos seguintes o alumnado poida continuar con certa normalidade o proceso de ensinanza-aprendizaxe na mesma disciplina ou noutras afíns. Pero, por outra parte,
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tamén deben ser considerados como aquelas actitudes sen as cales é imposible adquirir esas aprendizaxes imprescindibles e, en particular, un proceso e sistemática de avaliación
continua. No seu conxunto, veñen a ser, polo tanto, as evidencias que marcan a fronteira entre aprobar ou suspender a materia.

A definición precisa e explícita dos mínimos esixibles ( na táboa

Concreción dos elementos curriculares) para acadar unha avaliación positiva na materia e

o seguimento continuado por parte do profesorado da súa progresiva adquisición ou non adquisición ao longo do curso é fundamental polo tanto á hora de decidir se, ao final do
curso, o alumnado supera ou non supera a materia; pero adquire tamén unha gran importancia á hora de deseñar medidas de apoio, reforzo ou recuperación para aqueles alumnos
ou alumnas que van avanzando no curso sen ter adquiridos os mínimos esixibles correspondentes á parte da materia que se leva desenvolvida.

Procedementos e instrumentos de avaliación
A avaliación do alumnado require recoller información sobre a súa aprendizaxe dun xeito continuo ao longo do curso. É preciso determinar os procedementos mediante
os que se vai a obter a información necesaria para realizar dita avaliación. Estes procedementos constan de técnicas (métodos para avaliar) e instrumentos (ferramentas para o
rexistro do observado). Como procedementos serán empregados os seguintes:

▪ Observación directa da súa actitude cara a materia. Neste sentido, debemos ter en conta que unha parte moi importante da formación do alumnado pasa por adquirir hábitos
de estudo e estratexias de traballo na aula que potencien o interese pola materia. Por este motivo, a actitude do alumno cara a materia ha de ser tomada en consideración á hora
de cualificalo:
1.

Participa, de maneira activa e positiva.

2.

Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior ou por incorporación tardía, tivo xustificación
oficial. para non facelo nas datas sinaladas.

3.

Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, reforzo, recuperación... que se lle aplicaron.

▪ Exame periódico do seu caderno de traballo para poder valorar, por unha parte, o seu coidado; por outra, o esforzo para ir anotando nel todo o que o profesor considere que
deber ser recollido deste xeito; e por último, o grao de realización das actividades propostas.

▪ Os traballos individuais (TI) relativos a certos contidos do programa.
▪ Os traballos en grupo (TG) relacionados con partes moi concretas da materia. Este tipo de traballos, ao igual, contribúen a boa formación do alumnado non só porque obrigan a
buscar e estruturar información, senón porque tamén con levan o esforzo de expoñelos oralmente diante dos compañeiros e compañeiras.
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▪ Probas orais (PO) frecuentes, consistentes en preguntas cortas que teñen unha dobre finalidade: por unha banda, valorar o grao de asimilación dos conceptos que se van
desenvolvendo; e, por outra, valorar o traballo realizado polo alumnado na materia cando está fóra do horario escolar.

▪ E probas escritas (PE) anunciadas con anterioridade. E terán as seguintes características:
o

As probas escritas estarán baseadas nos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.

o

Como mínimo realizarase unha proba escrita por cada bloque temático.

o

Se dentro de cada avaliación o profesor ou profesora da materia establece unha media ponderada entre as probas escritas, esta debe ser comunicada ao alumnado
con anterioriade á realización da mesma.

o

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.

o

O profesorado comunicara ó seu alumnado as seguintes normas:
▪

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.

o

En canto a corrección concreta de cada unha das preguntas destas probas , valoraranse fundamentalmente os coñecementos prácticos.

o

No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes aspectos:
▪

A coherencia ordenada 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 corrección e detalle das mesmas,
o emprego de unidades e o mantemento aproximado das proporcións.
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o

Durante a realización do exame, o alumnado só debe dispor do material que permita expresamente o profesor, estando totalmente prohibido o uso de smartphones .
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.

De todas maneiras, cada profesor ou profesora do departamento terá liberdade para considerar outros instrumentos de avaliación e para prescindir dalgún
dos indicados anteriormente se, en función das características dun determinado grupo, así o considera oportuno. En todo caso, cada profesor e profesora do departamento
debe indicarlle ao seu alumnado ao comezo de curso que instrumentos de avaliación vai empregar e como pondera cada un deles á hora de cualificar.

Proceso de avaliación
Sen esquecer que a avaliación vaise comezar a facer dunha maneira continuada, e empregando os instrumentos establecidos ao respecto, desde o primeiro día lectivo, no
seu desenvolvemento distinguiremos as seguintes fases:
1.

Unha primeira avaliación ordinaria, que rematará uns días antes do comezo das vacacións do Nadal en 1º de Bacharelato e a principio de decembro en 2º
de Bacharelato, e ao final da cal se determinará que alumnado aproba (e como aproba) a parte da materia impartida ata ese momento e que alumnado a
suspende por non superar os mínimos esixibles para a súa superación. O profesorado, coa finalidade de evitar unha acumulación excesiva de materia,
poderá dividir esta fase en dous o máis parciais, cada un dos cales rematará cunha proba escrita.

2.

Un programa de recuperación da primeira avaliación, dirixido ao alumnado que suspenda dita avaliación, e que rematará nunha proba escrita cuxa data
fixará cada profesor ou profesora co seu alumnado. Esta proba determinará que alumnado continúa sen superar os mínimos esixibles correspondentes á primeira
avaliación e que, polo tanto, continúa sen recuperar a primeira avaliación.

3.

Unha segunda avaliación ordinaria, que se desenvolverá desde o remate da primeira ata mediados de marzo, e ao final da cal se determinará que alumnado
aproba (e como aproba) a parte da materia correspondente a esta fase e que alumnado a suspende por non superar os mínimos esixibles para a súa
superación. Do mesmo xeito que na primeira avaliación, e polas mesmas razóns, o profesorado poderá dividir esta fase en dous ou máis parciais, cada un
dos cales rematará cunha proba escrita.

4.

Un programa de recuperación da segunda avaliación, que rematará cunha proba escrita cuxa data fixará cada profesor ou profesora. Coa excepción de
que agora todo está referenciado á segunda avaliación, é idéntico en todo ao programa de recuperación da primeira avaliación .

5.

Unha terceira avaliación ordinaria, que se estenderá desde o remate da segunda avaliación ata moi poucos días antes de que remate o período lectivo, e
ao final da cal se determinará que alumnado aproba (e como aproba) a parte da materia correspondente a esta fase e que alumnado a suspende por non
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superar os mínimos esixibles para a súa superación. Do mesmo xeito que nas dúas avaliacións anteriores, e polas mesmas razóns, o profesorado poderá
dividir esta fase en dous ou máis parciais, cada un dos cales rematará cunha proba escrita.
6.

Un programa de “repescas” dirixido, por unha parte, ao alumnado que, por mor de non ter acadados aínda os mínimos esixibles correspondentes a un ou
máis bloques temáticos, non estea en condicións de superar xa a materia e, por outra, ao alumnado que queira subir nota nalgún bloque. Este programa
rematará cunha proba escrita, a cal determinará que alumnado logra “repescar” ou subir nota nalgunha bloque.

7.

Unha avaliación final ordinaria en xuño, (agás 2º Bacharelato, onde esta fase de avaliación rematará a mediados de maio) na cal se determinará,
en función do nivel acadado na totalidade dos estándares de aprendizaxe avaliables e da consecución ou non consecución dos mínimos esixibles para acadar
unha avaliación positiva na materia, que alumnado promociona (e como promociona) na materia e que alumnado a suspende.

8.

Un programa para a recuperación da materia en xullo(2º Bacharelato) ou setembro (1º Bacharelato), dirixido evidentemente ao alumnado que
suspende a materia en maio (2º Bacharelato) ou xuño(1º Bacharelato), que rematará nunha proba escrita extraordinaria (a mesma para todos os grupos da
mesma materia e nivel) a principios de setembro(agás 2º Bacharelato, onde esta fase de avaliación rematará a mediados de xullo).

9.

E unha avaliación extraordinaria en xullo(2º Bacharelato) ou setembro(1º Bacharelato), na cal se determinará, en función do nivel acadado na
totalidade dos estándares de aprendizaxe avaliables e da consecución ou non consecución dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia,
que alumnado promociona na materia en setembro e que alumnado queda coa materia suspensa de cara ao seguinte curso.
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23. Cualificación e promoción no Bacharelato
Convén aclarar en primeiro lugar que, na materia de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a anterior. En consecuencia, a
superación dunha avaliación non supón a superación de todas as anteriores e, en particular, a nota final pode ser inferior á nota da terceira avaliación.
En xeral, este Departamento aplicará o seguinte procedemento cualificador:
•

Ao remate de cada avaliación a cualificación do alumnado obterase da seguinte forma:

-

Se ningunha das cualificacións obtidas por un alumno ou alumna nas probas parciais escritas é significativamente baixa -nota inferior a 3- (é dicir,
claramente indicadora de que non se alcanzan os mínimos esixibles correspondentes a esa avaliación), a media das citadas cualificacións (tendo en conta as ponderacións,
se as hai, entre as distintas probas escritas e que o profesor debe comunicar ao alumnado) converterase na cualificación provisional da avaliación.

-

Se algunha das cualificacións obtidas por un alumno ou alumna nas probas parciais escritas é significativamente baixa -nota inferior a 3-, a cualificación
provisional da avaliación será a menor entre a media das citadas cualificacións das probas escritas (coas ponderacións correspondentes, se se contemplan) e un 4.

-

A cualificación definitiva da avaliación será a media ponderada entre:
←

A cualificación provisional da avaliación o 90%.

←

A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS), (CAD), (TI), (TG) e (PO) ao

longo de cada avaliación (repartidas a partes iguais entre os

anteriores instrumentos) o 10%.

-

A cualificación definitiva determinará o alumnado que aproba a avaliación (media non inferior a 4,5) e que alumnado suspende (media inferior a 4,5). No caso de ser
esta cualificación inferior a 4,5, a avaliación quedará suspensa cunha cualificación máxima de 4.

-

Independentemente da nota da avaliación, o alumnado que suspenda algún dos bloques temáticos terá que seguir o correspondente programa de
recuperación e deberá presentarse á proba escrita que poñerá final a dito programa. A cualificación obtida por un alumno ou alumna neste programa de recuperación
determinará se continúa coa mesma cualificación que tiña no antedito bloque ou se se modifica (modificarase no caso de obter máis nota na proba de recuperación que
na orixinal).

← No caso de modificación, a nota definitiva do bloque temático será a media ponderada: 90% nota do programa de recuperación, 10% nota orixinal;
exceptuando o caso de que a nota da recuperación sexa positiva (maior ou igual que 4,5) e a media ponderada saia negativa (menor que 4,5) en cuxo caso quedaría
un 4,5 como nota definitiva do bloque.

← En caso de que se realice máis dun exame de recuperación dun mesmo bloque, elixiríase como nota da recuperación a maior de todas.
-

Despois de coñecer a cualificación provisional da terceira avaliación, o alumnado que teña suspenso algún bloque temático terá que seguir o programa de
"repescas", puntuando cada un deles por separado. A cualificación definitiva do bloque temático rexerase polos mesmos criterios que no programa de recuperación
dos parágrafos anteriores.
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Unha vez rematado o programa de "repescas", a cualificación final será a media ponderada entre:

•

-

As notas definitivas de cada bloque temático, segundo as ponderacións anteriormente fixadas (90%).

-

A media aritmética dos instrumentos de avaliación (OBS), (CAD), (TI), (TG) e (PO) das tres avaliacións (10%).
←

Exceptuando dous casos:

← Algunha das notas definitivas dos bloques temáticos sexa inferior a 3.
← Os bloques temáticos que teña superado sumen menos dun 50% da ponderación total.
← Nestes supostos, a nota final será a menor entre a antedita media e un 4.
•

O alumnado que non promocione na avaliación ordinaria terá que seguir o programa de recuperación para a materia e deberá presentarse a proba extraordinaria que
pon fin ao programa, e que se cualificará cun máximo de 10 puntos. Promocionará o alumnado que obteña nesta proba unha cualificación non inferior a 4.5.
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24. Acreditación de coñecementos previos en segundo de Bacharelato
Introdución
A Resolución do 11 maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no
curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia, establece no apartado 3)j do seu artigo 27º que as programacións didácticas recollerán a “organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado
acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato”.
En relación co alumnado de segundo curso de Bacharelato que, como consecuencia dun cambio de modalidade, deba acreditar coñecementos nalgunha materia de primeiro,
a citada Resolución establece no seu artigo 20º dúas fórmulas para tal acreditación: cursando e superando esa materia ou, no caso de que iso non sexa posible, levándoa como se
fose unha materia pendente. Neste segundo suposto, a mesma norma dispón que o departamento didáctico que a imparte proporá ao alumnado un plan de traballo con expresión
dos contidos mínimos esixibles e das actividades recomendadas e programará probas parciais para verificar a superación desa materias.

Procedemento:
Antes do inicio das clases, no mes de setembro, o alumnado que solicita un cambio de modalidade poderá realizar unha proba escrita na que poderá acreditar os
coñecementos da materia de matemáticas da nova modalidade á que fai o cambio, e que non cursou en 1º de bacharelato (Matemáticas I ou Matemáticas aplicadas ás Ciencias
Sociais I).
Independentemente do resultado da proba, o alumnado que promocione a 2º de bacharelato terá que matricularse nas matemáticas de 1º da nova modalidade, pero tendo
en conta o resultado da proba citada, haberá que distinguir os seguintes casos:
1.

Alumnado que superou a proba, poderá presentarse as probas de pendentes para subir nota.

2.

Alumnado que non superou a proba ou non se presentou, deberá seguir o programa de recuperación das materias pendentes.
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25. Programa para a recuperación das materias pendentes na Secundaria e no Bacharelato
Introdución
Segundo o apartado 3 do artigo 23º do Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia, o alumnado da ESO que promocione a un curso superior coas Matemáticas pendentes seguirá o programa de reforzo que estableza o
equipo docente e deberá superar as avaliacións correspondentes a ditos programas de reforzo.
Tamén, e de acordo co establecido no apartado 1 do artigo 35º do citado Decreto 68/2015, deberán organizarse actividades de recuperación e a avaliación para o
alumnado de Bacharelato que promocione a 2º coas Matemáticas pendentes

Do anterior dedúcese que a avaliación da materia pendente é totalmente independente da materia do propio curso, polo cal convén ter moi claro que a
superación desta última non implica unha avaliación automática positiva da materia pendente.

Fases do programa
Na educación secundaria
O programa para a recuperación da materia pendente desenvolverase en dúas fases ou parciais: a primeira irá desde o comezo do curso ata mediados do mes de xaneiro e
recollerá a metade dos estándares de avaliación do curso; e a segunda, desde que remata a primeira ata finais de abril e recollerá o segundo e último bloque dos estándares.
No bacharelato
A primeira fase ata mediados do mes de xaneiro e unha segunda fase, dirixida ó alumnado que non superou a materia na primeira e que rematará a mediados de abril

Información inicial
Cada alumno e alumna con Matemáticas pendentes será informado polo profesorado do curso actual sobre os mínimos esixibles para a recuperación da materia, criterios de
avaliación, plan de traballo, procedemento de avaliación e cualificación, profesor ou profesora encargado do seguimento do plan de traballo.

Plan de traballo e procedementos de avaliación e cualificación
Na educación secundaria:
O profesorado do departamento dividirá os contidos esixibles entre os dous parciais., abarcando ámbolos dous a totalidade de contidos esixibles.
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No bacharelato:
Todos os contidos esixibles para superar a materia desenvolveranse na primeira fase, de forma que o alumnado que supere esta no mes de xaneiro non terá que realizar
a segunda fase.
Ao comezo de cada unha das dúas fases ou parciais, cada profesor do departamento entregaralle aos seus alumnos que teñan a materia pendente unha serie de actividades
que deben entregar realizadas antes de que remate o parcial. Estas actividades serán elaboradas polo Departamento e serán deseñadas, de acordo cos contidos esixibles e os
criterios de avaliación referidos anteriormente, para orientar o máximo posible aos alumnos de cara a proba escrita que deberán facer ao final de cada parcial. As preguntas desas
probas escritas serán similares as actividades propostas.

O alumnado deberá facer os exercicios de cada unha das partes, antes da realización de cada proba parcial escrita, 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 respostas incorrectas. O alumnado poderá consultar as dúbidas que se lle presenten
na resolución dos exercicios ao profesor/a da materia na clase ou ben no lugar de atención que ambos acorden.

As datas das probas escritas serán fixadas pola Xefatura de estudios e comunicaránselle ao alumnado (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación e a ser posible sen
coincidir con outras probas.
En cada parcial, a avaliación do traballo feito polos alumnos nas actividades propostas correrá a cargo dos seus respectivos profesores do departamento, mentres que a
avaliación das probas escritas finais correrá a cargo dos profesores designados ao respecto polo Departamento.
Na Educación secundaria:
A avaliación do traballo feito nas actividades dará lugar a unha nota máxima de 1,5 puntos (0,5 por entregalo no prazo establecido, 0,5 polo grao de realización das
actividades propostas e 0,5 pola claridade, a coherencia ordenada e razoada na exposición das respostas) e a avaliación da proba escrita, cunha nota máxima de 8,5 puntos. A
cualificación definitiva do parcial será a suma de ambas as dúas notas e considerarase que un alumno superou o parcial cando esa cualificación definitiva non sexa inferior a 5 puntos.

Superarán a materia pendente os alumnos que, ao considerar as súas cualificacións definitivas nos dous parciais, ningunha destas sexa inferior a 4 e obteñan nota media non
inferior a 5 puntos.
No caso do alumnado que supere a materia do curso actual e non a materia pendente, será decisión conxunta do departamento a modificación ou non da cualificación da
materia pendente, sempre que durante o curso demostre interese por superar a materia pendente, presentándose as probas escritas e entregando as actividades propostas.
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No Bacharelato:
A avaliación do traballo feito nas actividades dará lugar a unha nota máxima de 1 puntos (0,25 por entregalo no prazo establecido, 0,25 polo grao de realización das
actividades propostas e 0,5 pola claridade, a coherencia ordenada e razoada na exposición das respostas) e a avaliación da proba escrita, cunha nota máxima de 9 puntos. A
cualificación definitiva do parcial será a suma de ambas as dúas notas e considerarase que un alumno superou o parcial cando esa cualificación definitiva non sexa inferior a 5 puntos.
Os alumnos e alumnas que non logren recuperar a materia pendente por parciais terán, como última oportunidade para conseguilo, unha proba escrita final no mes de abril, no
caso do alumnado de segundo de Bacharelato, e no mes maio, no caso do alumnado da ESO, na cal estarán liberados, se é o caso, da materia do parcial que teñan superado. Para
conseguir mediante esta proba escrita final a superación total da materia pendente, será necesario obter nela unha nota non inferior a 5 puntos.
O alumnado que non logre superar a materia pendente despois do proceso referido, terá oportunidade de facelo nun exame global extraordinario de setembro.
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26. Atención á diversidade
Introdución
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dispón no
apartado 5 do seu artigo 11º que “a intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento
de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto
como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares”. Tamén dispón o mesmo Decreto no apartado 2 do seu artigo 21º que “no proceso
de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera
momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo”.
En relación coas medidas de atención á diversidade na ESO, o PXA do IES "Virxe do Mar” sinala que “para o alumnado con dificultade apórtanse clases de apoio nos cursos
primeiro e segundo da ESO”.

Planificación de atención á diversidade
Unha vez iniciado o curso, procede dicir que o profesorado que imparta a materia de Matemáticas nesta etapa encargarase de:
•

Detectar nos primeiros días do curso o alumnado que, ben por carencia de coñecementos previos, ben por dificultades de comprensión, ben por padecemento dalgún
trastorno ou síndrome, ou ben por altas capacidades intelectuais semelle, que vai ter problemas para seguir unha aprendizaxe normal na materia de Matemáticas.

•

Propoñer, na correspondente xunta de avaliación inicial, o alumnado que precisa algún tipo de medida de atención á diversidade na materia de Matemáticas.

•

Colaborar co profesor de Pedagoxía Terapéutica (PT) nos apoios que que desenvolvan, informándoas das carencias e problemas de aprendizaxe máis importantes que
presenta cada un dos alumnos afectados pola medida, achegándolles os mínimos esixibles que debe alcanzar o alumnado afectado, pasándolles o material que precisen
e procurando a maior coordinación posible co que se está facendo no grupo de referencia.

•

Detectar, no proceso de avaliación continua, o alumnado que nun determinado momento do curso comeza a precisar dunha medida de atención á diversidade, informando
entón do feito ao titor ou titora, ao departamento de Orientación e as familias, e propoñendo, as medidas que estime oportunas. Seguir as pautas establecidas polo
Departamento de Orientación para o alumnado con trastorno de déficit de atención e hiperactividade (TDAH), das cales se falará no apartado seguinte.

•

Seguir as pautas que logo se dirán para a atención ao alumnado de altas capacidades.

Para o curso 2018-2019, unha vez consultado o Departamento de Orientación do centro, facemos a seguinte previsión:
•

O número de horas de apoio nas matemáticas será de 6 sesión semanais.
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•

En 1º de ESO: alumnado con ACI: 2; alumnado con reforzo: 3.

•

En 2º de ESO: alumnado con ACI: 1; alumnado con reforzo: 7.

•

En 3º de ESO: alumnado con ACI: 2.

Reforzos educativos :
Son medidas ordinarias de atención á diversidade dirixidas ao alumnado que ten certas dificultades na aprendizaxe dunha determinada parte da materia. En ningún caso,
supoñen adaptación de contidos ou modificación de obxectivos e, por outra parte, os referentes de avaliación continúan sendo os mesmos que os do grupo ordinario ao que pertencen.
Trátase, en definitiva, de “repasar” e “insistir” nos mesmos contidos que se están desenvolvendo no grupo ordinario e, en xeral, concíbense como medidas temporais que se manteñen
ata que se adquiren ou dominan as aprendizaxes obxecto de reforzo. Polo tanto, a dinámica habitual sería que os alumnos aos que se lle aplican estas medidas foran cambiando en
función das súas necesidades. Impartidos na propia aula e polo profesor ou profesora do grupo en todos os niveis da secundaria e no bacharelato, apoiándose na entrega e corrección
de exercicios de reforzo elaborados para o caso. As probas escritas serán as mesmas que para o resto do alumnado do curso, coas seguintes características: selección dos apartados
a facer, tendo en conta, os contidos traballados na aula, pois é imposible traballar todos os contidos (xa non por capacidades, se non por asistencia ás mesmas) e o ritmo de traballo.

Apoios na ESO:
Aínda que a maioría dos apoios que se imparten por persoal especializado levan aparelladas adaptacións curriculares, este non é o caso dos apoios que agora se describen.
Tratase de medidas extraordinarias de atención á diversidade, en canto con levan un cambio esencial no ámbito organizativo, serán impartidas polo profesor de Pedagoxía Terapéutica
do centro e están dirixidas ao alumnado que, ben pola súa maneira de ser, ben polas deficiencias que vai arrastrando, ou ben por algún trastorno que padece (TDAH...), precisa dunha
atención moi individualizada para seguir o ritmo da aprendizaxe en varias materias. Estase a falar logo dun tipo de medida na que o destinatario non só aprende a dominar contidos,
senón que tamén aprende a organizarse á vez que gana confianza e colle seguridade. E todo iso, ao igual que no caso dos reforzos educativos, sen necesidade de tocar contidos ou
obxectivos e mantendo os mesmos referentes da avaliación que no grupo ordinario.
Neste curso, de acordo co exposto o comezo deste apartado, prevese que reciba apoio o seguinte alumnado:
1.

O alumnado que, ben polos informes recibidos dos colexios de primaria ou ben polo que se foi falando deles nas avaliacións do curso pasado, xa foron preseleccionados
polo Departamento de Orientación antes do comezo do curso para recibir o citado apoio. Deste alumnado, a maioría do que curse primeiro ou segundo da ESO, terá
exención da segunda lingua estranxeira.

2.

O alumnado que á proposta do equipo docente, ben na avaliación inicial ou ben noutra avaliación posterior, e logo da autorización da correspondente familia, deba
incorporarse a esta medida, podendo quedar entón exento da segunda lingua estranxeira no caso de tratarse de alumnado de primeiro ou segundo da ESO

205

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2018-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________
Medidas de atención específicas para o alumnado con TDAH
De acordo coas directrices marcadas polo Departamento de Orientación do IES Virxe do Mar, o profesorado encargado de impartir a materia de Matemáticas naqueles grupos
onde hai alumnos con TDAH tomarán con cada un deles as seguintes medidas:
•

Colocalo cerca do profesor, cun compañeiro que o “titorice”, rodeado de alumnos tranquilos e lonxe de estímulos distractorios.

•

Asegurarse de que apunta na axenda as tarefas ou traballos a facer e as datas en que debe entregalos, pedíndollos expresamente o día anterior ao marcada para a súa
entrega.

•

Comunicarlle ao titor ou titora, canto antes, calquera incidencia que deba ser posta en coñecemento da familia.

•

Realizar un seguimento moi continuo da súa actitude e do seu proceso de aprendizaxe.

•

Establecer con el un sinal segredo de aviso para evitar ter que chamarlle a atención constantemente diante dos compañeiros e compañeiras.

•

Ignorar no posible as conductas non axeitadas e resaltar as positivas.

•

Ser firmes, sen implicación emocional, cando haxa que aplicar as correccións, procurando que participe activamente nas solucións

•

Evitar exames largos e complexos e, no seu lugar, poñerlle probas con predominio de preguntas cortas, claras e escritas con letra grande e ben espazadas entre si,
destacando as palabras clave en negriña ou subliñadas, e apoiándoas, se é preciso, con debuxos, esquemas ou imaxes.

•

Escribir, ao final das probas, frases como “REPASA o exame e asegúrate de que respondiches a todas as preguntas”.

•

Deixarlle, se o precisa, máis tempo do inicialmente marcado para a realización dos exames.

•

Asegurarse de que entende ben o que se lle pide en cada pregunta dunha proba, permitindo, nese sentido, que lle pregunte ao profesor o que estime oportuno.

•

Revisar, de cando en vez, o que está facendo nos exames, preguntándolle que tal lle vai e aclarándolle calquera dúbida que lle xurda. Todo isto para que se sinta seguro
e tranquilo.

•

Impedir que entregue os exames de maneira precipitada e non recollerllo ata que o entreguen a maioría dos seus compañeiros e compañeiras.

•

Facerlle bastantes probas orais, pois este tipo de alumnado ten bastante dificultade para organizar mentalmente a información que debe plasmar por escrito.

•

Tomar en consideración as intervencións orais na clase á hora de cualificalo.
Medidas de atención específicas para o alumnado con altas capacidades
A pesar de que os propios especialistas na materia recoñecen que o concepto de “altas capacidades” non é doado e que, dependendo de certos matices, é máis axeitado

falar de “talento” ou “precocidade intelectual”, o certo é que o alumnado de altas capacidades caracterízase fundamentalmente pola posesión destas tres cualidades:
• Unha capacidade intelectual superior á media, en relación tanto a habilidades xerais como específicas.
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• Un alto grado de dedicación ás tarefas que lle resulten interesantes, amosando unha gran perseveranza, resistencia e confianza en si mesmo.
• Altos niveis de creatividade, considerando a creatividade como capacidade das persoas para responder con fluidez, flexibilidade e orixinalidade.
A identificación do alumnado de altas capacidades non é sinxela, ao cal contribúen en moitos casos as ideas equivocadas que temos os profesores sobre este tipo de alumnos
(falsos estereotipos):
• Pensamos que sempre deberían sobresaír en todas as materias.
• Pensamos que sempre deberían ter bos resultados académicos e, cando isto non sucede, apresurámonos a pensar que “non lle notamos nada especial” ou “que están rendendo por
debaixo das súas posibilidades”.
• Cremos que deberían ser maduros, que deberían amosar autocontrol, que deberían ser independentes e autónomos na súa aprendizaxe, que deberían ser responsables,...
• Cremos que deberían ser sempre extravertidos, inquedos, activos e moi participativos.
• Imaxinámolos coma os alumnos “ideais”: aplicados, obedientes, responsables, brillantes, comprometidos, maduros, reflexivos, ...
A realidade normalmente é moi diferente:
• Son alumnos cun potencial moi elevado, pero moitas veces cun rendemento moi baixo.
• Quedan sen motivación con bastante facilidade.
• Soen cometer moitos erros por querer rematar axiña.
• Debido a súa facilidade de aprendizaxe, case nunca acadan bos hábitos de estudo.
• Teñen bastante fracaso escolar.
• A súa madurez emocional non sempre coincide coa súa idade mental.
• É habitual que teñan problemas de adaptación, de comportamento e de autoestima.
• A miúdo cústalles atopar amigos cos que compartir os seus intereses.
• A relación cos compañeiros da súa idade soe ser complicada, sendo moitas veces vítimas do acoso escolar.
No IES “Virxe do Mar ”, a gran maioría de alumnos con altas capacidades xa chega diagnosticado como tal (na maioría dos casos pola Unidade de atención educativa en altas
capacidades da USC). O Departamento de Orientación, en canto ten constancia destas circunstancias, xa llo comunica ao profesorado afectado.
De todas as maneiras, e independentemente do que se acaba de expoñer convén estar atento cando nun alumno ou alumna se observen os seguintes comportamentos:
•
•
•
•
•

Resolve mentalmente problemas matemáticas.
Desfruta traballando con problemas e xogos lóxicos e tamén con actividades de categorización.
Amosa pensamento abstracto.
Le con facilidade diagramas e esquemas gráficos.
Escribe e exprésase mellor que a media.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desfruta cos xogos de palabras.
Presentan gran curiosidade e un desexo constante sobre o por que das cousas.
Ten un forte sentido da independencia e da vontade.
Síntese cómodo traballando só.
Ten unha gran memoria.
Presenta perseveranza naquelas actividades e tarefas que lle motivan e interesan.
Prefire actividades nas que experimenta, descubre, investiga, etc.
Distraese moito cando algo non lle interesa.
Non se concentra cando ten que facer actividades de xeito “mecánico” ou “repetitivo”.
Non ten hábitos de estudo.
As pautas que o departamento de Matemáticas propón á hora de traballar cun alumno ou aluma de altas capacidades son medidas ordinarias que afectan fundamentalmente

á metodoloxía e que teñen por obxectivo fomentar a súa motivación e evitar a frustración. E, aínda que moitas delas con levan un enriquecemento e un maior afondamento nos
contidos que se desenvolven, non van ter en ningún caso un carácter extraordinario (nin desde un punto de vista organizativo nin desde un punto de vista curricular). É dicir, nin a
este tipo de alumnado se lle vai esixir máis que o resto nin se lle van aplicar criterios de avaliación diferentes. Esta pautas son as seguintes:
1. Comunicarlle que está identificado como alumnado de altas capacidade e que se lle vai aplicar unha metodoloxía axeitada ao seu potencial.
2. Procurar coñecer os temas que máis lle interesan.
3. Evitar a distracción na clase, estimulando a súa motivación e potenciando a súa autonomía e o seu interese, substituíndo o seu traballo da aula correspondente a contidos
que xa ten perfectamente asimilados por actividades na aula de enriquecemento ou afondamento neses mesmos contidos que esixan maior nivel intelectual, tales como:
•

Elaboración e deseño dun problema de enxeño que proporá para que o resolvan os seus compañeiros e compañeiras.

•

Elaboración do enunciado dun problema, dadas as operacións e o resultado.

•

Resolución de xeroglíficos relacionados co tema que se está traballando.

•

Invención dun xeroglífico relacionado cos contidos que se están desenvolvendo.

•

Transformación dun problema nunha noticia periodística ou viceversa.

4.

Estimular a súa receptividade coa programación de actividades fóra da aula do seguinte tipo.

5.

Propoñerlle a planificación e organización de debates na aula (por exemplo, unha vez por trimestre) que lle permitan expoñer e discutir a súas ide-as sobre temas do seu

interese.
6.

Procurar, a través do Departamento de Orientación, directrices propias ou de plataformas de apoio a este tipo de alumnado.
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27. Accións de contribución aos proxectos do centro
Accións de contribución ao Proxecto 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, calidades 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.
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 todos os niveis).
- Valorar a precisión da linguaxe matemática, facendo un uso correcto da notación e símbolos que lle son propios (en todos os niveis).
- Uso do dicionario (sempre). Situar os enunciados no seu contexto.
- Explicar, coas propias palabras e con certa rigurosidade, en tódolos niveis, como enunciarían eles propiedades, teoremas……
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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)
A posibilidade de outorgar unha puntuación complementaria na cualificación de xuño, dentro dese 20% na ESO ou 10% no bacharelato, de acordo cos niveis en que se faga, (que

▪

aínda así inflúe, 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 diten 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.

▪

Anna Cerasoli
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Sinopse

Los diez magníficos: Un niño en
el mundo de las matemáticas

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

Título
Autor

Carlos Dorce

2

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!

Hans Magnus Enzensberger

Título

Título

Fermat y su teorema

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.

El diablo de los números

Autor

Autor

José Muñoz Santonja

Autor

1

Sinopse

Ernesto, el aprendiz de
matemago

Sinopse

Título

E S 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.

Carlo Frabetti

Sinopse

El gran juego

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

Guillermo Martínez

Título

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.

Los crímenes de Oxford

Autor

María Isabel Molina

4

Sinopse

El señor del cero

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.

Sinopse

Carlo Frabetti

Título

Malditas matemáticas:
Alicia en el pais de los
números

Autor

3

Título
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Autor
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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

2

Edwin Abbott Abbott

3

El teorema del loro

Sinopse

Título

Planilandia

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.

Sinopse

Autor

Mark Haddon

1

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

Título

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
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Cinco ecuaciones que
cambiaron el mundo
Michael Guillén

Sinopse

Apóstolos Doxiadis

unha laboriosa investigación. E a través das súas deducións repasaremos a vida e teorías dos grandes matemáticos e acharemos as
claves para resolver un asasinato.

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

Autor
Título

6

El tío Petros y la
conjetura de Goldbach

Autor

4

Denis Guedj

Título
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Autor
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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.

Accións de contribución ao Plan TIC
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.
Para lograr a integración no, ensino-aprendizaxe das matemáticas, das tecnoloxías da información e da comunicación, . ademais de continuar utilizando nos cursos de
primeiro e segundo da ESO todos os recursos, tanto na labor docente como na relación cos pais e alumnado, que ofrece o Proxecto Abalar, 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):
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▪

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 2º ESO).
- Tratar datos e información por medio de aplicacións informáticas (follas de cálculo, bases de datos, representacións gráficas).

▪

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.

▪

Avanzar na utilización da Aula Virtual e da G suite para educación

▪

Propoñer algunha actividade consistente en buscar nas páxinas web doutros centros algún exercicio curioso relacionado coa materia que se está a desen-volver.

▪

Avanzar na utilización do encerado dixital, por parte do profesorado, para a exposición de certos contidos.

▪

Avanzar na utilización de presentacións dixitais con diapositivas, por parte do profesorado, para que o alumnado poda entender mellor as súas explicacións.

▪

Propoñerlle ao alumnado un traballo en grupo ao longo do curso deseñado como presentación de diapositiva e relacionado co tratamento estatístico de datos recollidos, con
desenvolvemento plano de poliedros, cos movementos no plano e a súa aplicación nas artes, coa fotografía matemática, ou con calquera tema que os docentes estimemos de
interese.

Accións de contribución ao Plan de Convivencia
O profesorado do Departamento consciente de que a mellora da convivencia e o logro dun bo clima educativo facilita a tarefa de ensinar e contribúe á formación do
alumnado como persoas, ademais de participar nas actividades programadas polo Centro, contribuirá desde a súa práctica docente ao logro dos obxectivos do plan:
a) Fomentar o uso do diálogo e da escoita activa.
b) Poñer en práctica a aprendizaxe cooperativa.
c) Afrontar a agresividade gratuíta de forma inmediata e buscar alternativas positivas.
d) Afrontar positivamente o conflito, tomándoo como unha oportunidade para aprender e mellorar as capacidades persoais e sociais.
e) Desenvolver habilidades comunicativas e sociais como recurso fronte a situacións de exclusión, ameazas, submisión.
f) Conseguir un clima de aula positivo para favorecer o proceso de ensino aprendizaxe, reducindo ao máximo as condutas inadecuadas.
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28. Programación da educación en valores
Introdución
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, trata no
seu artigo 4º dos elementos transversais, é dicir, de elementos que se deben traballar en todas as áreas, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada
etapa. O mesmo artigo cita nos seus apartados moitos elementos transversais, entre eles a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías
da información e da comunicación, o emprendemento, a educación cívica e constitucional, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero,
establecendo, á vez, que “se evitarán os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual”. Por último, e en relación coas programacións didácticas, o citado artigo
no segundo parágrafo do seu apartado 2 dispón o seguinte: “a programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas
con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico”.
Por outra parte, a Resolución do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a
implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no apartado 3m do seu artigo 24º que as programación didácticas deben incluír unha “concreción dos elementos
transversais que se traballarán no curso que corresponda”.
A área de Matemáticas debe potenciar a ensinanza dos temas transversais en todos os grupos e niveis, contribuíndo a difundir estas ensinanzas e conseguir que as alumnas
e os alumnos cheguen a ser cidadáns e cidadás responsables.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán en todas as materias da programación

A igualdade entre os sexos, a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera
forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico, e a educación para a paz.
Introducirase fomentando o desenvolvemento de actividades de grupo sen distincións por razóns de sexo, e potenciando un clima, tanto nos grupos de traba-llo como na
clase, de aceptación, respecto e valoración das solucións distintas das propias que sexan aportadas por outras persoas, independentemente do seu sexo, raza, nacionalidade, grao
de discapacidade (se é o caso), condición sexual, crenza relixiosa, etc. Á vez, este tipo de actividades versarán sobre aplicacións matemáticas en contextos relacionados cos elementos
transversais que se queren traballar. Así mesmo, o profesor ou profesora de Matemáticas deberá de ser a primeira persoa en dar exemplo, empregando diariamente unha linguaxe
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non sexista, non violenta, non discriminatoria e non irrespectuosa co alumnado e coidando de que os enunciados dos exercicios e problemas non reproduzan roles de tipo sexista ou
tolerantes coa violencia.
A educación para a saúde farase a través do emprego, na resolución de exercicios e problemas, de contextos que se refiran a situacións de coidado da saúde e prevención
de enfermidades que están presentes diariamente nos medios de comunicación. Neste sentido, convén incidir nos temas de representacións gráficas na correlación entre o consumo
diario de tabaco e o cancro do pulmón e na incidencia dos malos hábitos de saúde (falta de exercicio físico, estrés, consumo de alcohol,...) nas enfermidades cardiovasculares.
A educación cívica e moral virá aparellada coa potenciación do traballo cooperativo e, polo tanto coa responsabilidade persoal no cumprimento das tarefas, a valoración
dos distintos puntos de vista e a aceptación de decisións colectivas nas situacións onde proceda elección por parte do grupo.
A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as informacións expresadas mediante linguaxes numéricas, gráficas e estatísticas, como os que
nos poden ofrecer situación relacionadas coas rebaixas, o IVE ou as etiquetas dos produtos de alimentación.
A educación ambiental promoverase, por exemplo, ante informacións de tipo estatístico e a interpretación de gráficas e táboas de datos como as relacionadas coa
contaminación ambiental, a deforestación, a superpoboación mundial, a propagación de especies invasoras, as enfermidades,...

A educación viaria é importante introducila nos cursos inferiores como elemento motivador, aproveitando a afección dalgúns alumnos e alumnas aos coches e as motos. O
seu obxecto é incrementar a reflexión e a conciencia crítica ante determinados comportamentos cos vehículos. Neste aspecto, os exercicios espazo-tempo, os exercicios de planos de
estradas a escala e as estatísticas de accidentes e as súas causas conforman un bo referente.
O valor do sentido crítico debe ser fortalecido con enunciados de exercicios que poñan de manifesto a utilización sesgada e manipulada da información nos medios escritos
e audiovisuais.
A prevención do acoso escolar debe ser tratada na aula aproveitando as críticas ou desprezos que podan xurdir por parte dos compañeiros e compañeiras ás preguntas,
respostas ou comentarios dalgún alumno ou alumna. Neste sentido, cabe dicir que a avaliación continua e, en concreto, o análise da conduta e estado anímico do alumnado por parte
do profesorado é unha boa medida preventiva desta problemática.
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29. Actividades complementarias
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).

▪

Colaborar no plan Proxecta: Aliméntate ben, coordinado polo departamento de galego.
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.
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30. Participación de pais, nais e titores legais
En primeiro lugar cabe dicir que o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia, dispón no seu artigo 6º que “os pais, as nais ou os/as titores/as legais deberán apoiar e participar na evolución do proceso educativo dos/das seus/súas fillos/as
ou tutelados/as, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu
progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos/ás seus/súas fillos/as ou tutelados/as,
sen prexuízo do respecto ás garantías establecidas na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e demais normativa aplicable en materia
de protección de datos de carácter persoal”.
En segundo lugar hai que sinalar que, cada profesor, independentemente de que sexa titor ou non dun determinado grupo, ten fixada unha hora semanal para atender ao
pai, nai, titor ou titora legal de calquera alumno ou alumna.
En terceiro lugar procede lembrar que o departamento de Matemáticas informa ao alumnado ó comezo do curso dos aspectos básicos da programación docente,
proporcionándolle a cada alumno e alumna a seguinte información: programa da materia que cursa, procedemento de avaliación e criterios de cualificación e promoción....
Independentemente disto, a comunidade educativa poderá consultar integramente esta programación didáctica na páxina web do centro
Independentemente de todo o exposto anteriormente, o departamento de Matemáticas considera que a participación dos pais, nais, titores ou titoras legais no proceso
educativo do alumnado é fundamental, non só para poder dispoñer de máis elementos avaliadores, senón para poder explicar, en moitos casos, condutas impropias, carencias de
base, falta de motivación, dificultades de concentración, ... ou prever problemas importantes Por todo iso, o departamento de Matemáticas tratará de fomentar a participación
e implicación das familias no proceso educativo dos seus fillos de dúas maneiras:
.- Con comunicacións ou contactos periódicos (directamente ou a través do titor ou titora) nas que se fixan os seguintes obxectivos:

•

Informar á familia da conduta, actitude de traballo, rendemento e calquera outro aspecto relevante do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna.

•

Poñer en coñecemento da familia, se é o caso, a carencia de base matemática, as dificultades de comprensión e a incapacidade para seguir o ritmo de aprendizaxe
desexado por parte do alumno ou alumna.

•

Informar á familia dos resultados das probas escritas e orais feitas polo alumno ou alumna, dos erros máis importantes que comete nelas... E todo iso, amosándolle,
se é preciso, as probas escritas realizadas.

•

Propoñerlle á familia, se é o caso, algunha medida de apoio ou reforzo.
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•

Comprobar se na familia se fai un seguimento continuado do proceso educativo do alumno ou alumna. E dicir, comprobar se a familia coñece cando falta á clase, que
actividades ten que facer na casa, cando ten exames, que cualificacións saca neles, cando ten recuperacións,...

•

Coñecer como organiza o alumno ou alumna o traballo na casa.

•

Intentar descubrir se na familia hai algún problema importante (enfermidades graves, malas relacións, drogadicción, alcoholismo,....) que incida na conduta ou
rendemento do alumno ou alumna.

•

Coñecer se o alumno ou alumna ten algún tipo de apoio extraescolar na materia (axuda do pai ou nai, profesor ou profesora particular, clases en academia,...)

•

Tratar de descubrir se o alumno ou alumna ten algún tipo de trastorno que se trata de agochar e que poda incidir no seu rendemento académico.

2.- Se é o caso, con estratexias conxuntas tales como:

•

Optimizar o apoio extraescolar que recibe o alumno ou alumna mediante directrices e recursos axeitados.

•

Utilizar a axenda escolar do alumnado (sobre todo nos casos de trastornos tales como TDAH) ou outro medio para que a familia teña coñecemento das tarefas que
debe realizar, dos resultados obtidos nas probas, das datas de exames,...

•

Dialogar conxuntamente co alumno ou alumna para tratar de corrixir unha conduta, incrementar á autoestima, ganar en confianza e seguridade,...
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31. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente
No proceso de avaliación dos procesos de ensino e da súa propia práctica docente, o departamento de Matemáticas establece os indicadores de logro que figuran nas
táboas que aparecen a continuación deste parágrafo cunha escala de 1 a 4 aparellada, na cal 1 indica logro mínimo ou inexistente; 2, logro baixo; 3, logro importante; e 4, o
logro total desexado.

Indicadores de logro do proceso de ensino

Escala
1234

1. Fixar un nivel de dificultade adecuado ás características do alumnado.
2. Crear un conflito cognitivo que favorece a aprendizaxe.
3. Motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.
4. Conseguir a participación activa de todo o alumnado.
5. Contar co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado.
6. Manter un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.
7. Atender axeitadamente á diversidade do alumnado.
8. Utilizar distintos instrumentos de avaliación.
9. Valorar realmente a observación do traballo na aula.
10. Valorar axeitadamente o traballo participativo do alumnado.
OBSERVACIÓNS:
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Escala
1234

Indicadores de logro da práctica docente
1.Explicar, como norma xeral, para todo o alumnado.
2.Explicar individualmente a cada alumno e alumna cando o precise.
3. Elaborar actividades atendendo á diversidade.
4. Utilizar distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
5.Combinar o traballo individual co traballo en equipo.
6. Potenciar estratexias de animación á lectura.
7.Potenciar estratexias de expresión e comprensión oral e escrita.
8. Incorporar as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
9. Prestar atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
10. Corrixir rapidamente as probas e traballos.

11. Debater co alumnado sobre a corrección das probas e traballos.
12. Posibilitar que o alumnado visualice e comente os seus acertos e erros.
13. Implicarse nas funcións de titoría e orientación.
14. Adecuar os apoios e reforzos aos estándares de aprendizaxe.
15. Avaliar a eficacia dos programas de apoio, reforzo e recuperación.
OBSERVACIÓNS:

Procedemento:
A avaliación será realizada ao final do curso, individualmente por cada membro do departamento e entregada ao xefe do departamento, para ser tida en conta na elaboración
da memoria final do curso, e facer propostas de melloras para vindeiro curso.
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32. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica
A Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico
2018/19 para o desenvolvemento do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no apartado
3ºñ) do seu artigo 27º que as programación didácticas deben incluír “mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados
académicos e procesos de mellora”
Ao longo do proceso de desenvolvemento da programación, cada profesor do departamento irá avaliando unha diversidade de aspectos tales como: se os contidos e obxectivos
se adecúan por igual ás realidades existentes nos seus respectivos grupos, se é posible respectar en todos os seus grupos as temporalizacións fixadas para o tratamento das distintas
unidades, se os mínimos esixibles son os axeitados, se o aproveitamento dos recursos é o óptimo, se as medidas de atención á diversidade funcionan, …

As reunións do Departamento conforman o escenario propicio para debater sobre todo o comentado anteriormente. E dicir, conforman o instrumento fundamental
para avaliar conxuntamente o desenvolvemento da programación e para acordar, se procede, adaptacións ou modificacións parciais en calquera momento do curso
que resolvan os problemas que van aparecendo.
De todas as maneiras, debe ser no momento en que o Departamento elabore a memoria final cando se avalíe a fondo o grao de desenvolvemento de cada un dos elementos
máis importantes da programación, analizando, nos casos en que ese desenvolvemento sexa deficiente, as súas causas, a maneira de corrixilas e a conveniencia de introducir
modificacións ao seu respecto na programación do seguinte curso. Facilita esta análise a seguinte táboa:
1. Respectar a secuenciación e temporalización previstas das unidades didácticas
2. Respectar a secuenciación prevista dos estándares para cada unha das unidades.
3. Respectar o grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
4. Seguir unha estratexia metodolóxica común en todo o departamento.
5. Utilizar todos os materiais didácticos previstos.
6. Utilizar o libro de texto como material didáctico fundamental.
7. Respectar o plan de avaliación inicial fixado.
8. Respectar as pautas xerais establecidas para o proceso de avaliación continua.
9. Respectar os criterios establecidos para as recuperacións.
10. Respectar os criterios establecidos para a avaliación final.
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11. Respectar os criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.
12. Respectar os criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.
13. Respectar os criterios establecidos para a avaliación das materias pendentes.
14. Establecer medidas de atención á diversidade cando eran necesarias
15. Informar ao titor ou titora das dificultades na aprendizaxe do alumnado.
16. Adecuar os exames aos estándares establecidos.
17. Realizar as actividades complementarias previstas.
18. Informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
19. Informar ás familias sobre os criterios de promoción.
20. Contribuír desde a materia ao plan de lectura do centro.
21. Integrar as TIC no desenvolvemento da materia.
22. Realizar un seguimento continuado do desenvolvemento da programación
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33. Aprobación da Programación
Os compoñentes do departamento de Matemáticas do IES “Virxe do Mar ” de Noia , aproban, por unanimidade, a presente PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2018-2019 e, en
sinal de conformidade, asinan a continuación a mesma:

JOSÉ ANTONIO MAYO CAAMAÑO

_____________________________

J. FERNANDO. VIGO OTERO

____________________________

J. IGNACIO LIÑAYO ANTELO

____________________________

MACÍAS LÓPEZ IGREXAS

____________________________

RAQUEL CREO MAYO

__________________________________

223

