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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

MATEMÁTICAS 1º ESO 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes 
sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

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

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

Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos 
de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a 
comprensión do concepto e dos tipos de números. 

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

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

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

Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 
combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel  ou calculadora, 
utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións. 

Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da 
constante de proporcionalidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun 
problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan 
variacións porcentuais e magnitudes directamente proporcionais. 

Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en 
situacións cotiás. 

Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa resolución 
métodos alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados obtidos. 

Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. 

Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as súas propiedades 
características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico 
e abordar problemas da vida cotiá. 

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

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

Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus 
lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e 
diagonais. 



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

Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de 
figuras planas, en contextos da vida real. 

 

 
MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema.  

Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados.  

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

Analiza e comprende o enunciado dos problemas. 
 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.  
 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada)e tamén desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas. 

Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes 
sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria.  

Emprega axeitadamente os tipos de números  para resolver problemas cotiáns 
contextualizados,  e acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na 
resolución de problemas 

Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos 
de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a 
comprensión do concepto e dos tipos de números. 

Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras 
básicas das operacións con potencias, e utiliza a notación científica  para simplificar 
cálculos e representar números moi grandes.  

Desenvolver, a competencia no uso de operacións combinadas, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental.  
 

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia,  respectando a xerarquía das operacións  
 

Utilizar estratexias para resolver problemas  da vida real nos que existan 
variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversamente proporcionais. 

Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica e cálulo de 
porcentaxes e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 

Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar, comunicar e realizar predicións sobre 
o seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións 
alxébricas.  

Describe situacións  mediante expresións alxébricas, e opera con elas Utiliza as 
identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar 
expresións alxébricas.  

Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro e segundo grao,  contrastando os 
resultados obtidos.  

Comproba, dada unha ecuación , se un número ou uns números é ou son solución 
desta  
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e 
segundo grao, resólveas e interpreta o resultado obtido.  

 



MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema.  

Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados.  

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

Analiza e comprende o enunciado dos problemas. 
 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.  Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada)e tamén desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas. 

Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, 
observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 
 

Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir 
de termos anteriores.  
Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela  
Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a 
suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas.  
Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a estas.  

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

Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá.  
Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e 
unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 
Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra 
de Ruffini, identidades notables e extracción do factor común.  

Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución 
de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que 
dous e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación alxébricas, gráficas, valorando e contrastando os 
resultados obtidos.  

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

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer os tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das súas 
propiedades máis características (divisibilidade, paridade, infinitude, 

Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), 
indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente 



proximidade, etc.). información cuantitativa. 

Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para 
recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas 
relacionados coa vida diaria e con outras materias do ámbito educativo. 

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

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

Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe 
alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 

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

 Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 

 Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a 
dous. 

Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando 
inecuacións, ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de 
contextos reais. 

Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao 
e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados 
obtidos. 

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

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

Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuadas, e aplicando as unidades de medida. 

Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 

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

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

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

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

Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función 
que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a 
partir dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos 
coeficientes da expresión alxébrica. 

Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha 
relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións 
alxébricas. 

Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 

Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación 
media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia 
gráfica. 

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

Describe as características 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. 

 
 



MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema.  
 

Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados.  
 

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

Analiza e comprende o enunciado dos problemas. 
 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático.  
 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada)e tamén desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas. 

Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de 
función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación 
media a partir dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o estudo dos 
coeficientes da expresión alxébrica.  
 

Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir mediante unha 
relación funcional, asociando as gráficas coas súas correspondentes expresións 
alxébricas.  
Representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de 
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial.e interpreta situación 
reais que lle correspondan. 
Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións (cortes cos eixes, 
intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías 
e periodicidade).  
Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha función mediante a taxa de variación 
media  

Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que 
representen relacións funcionais asociadas a situacións reais, obtendo 
información sobre o seu comportamento, a súa evolución e os posibles 
resultados finais. 

Representa datos mediante  táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas.  
Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica e sinala os 
valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan.  

 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICAS I 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas. 

Coñecer os números complexos como extensión dos números reais, e utilizalos 
para obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas. 

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. 

Analizar, representar e resolver problemas formulados en contextos reais, 
utilizando recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e 
interpretando criticamente os resultados. 

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. 

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. 

Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a metade, así 
como as do ángulo suma e diferenza doutros dous. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 

Interpretar analiticamente distintas situacións da xeometría plana elemental, 
obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas para resolver problemas de 
incidencia e cálculo de distancias. 

Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas 
rectas. 

Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso os 
seus elementos característicos. 

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 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. 

Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas 
variables son ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da 
nube de puntos. 

Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o 
cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación lineal. 

Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha función aplicándoos no Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais do seu cálculo, 



cálculo de límites e o estudo da continuidade dunha función nun punto ou un 
intervalo. 

aplica os procesos para resolver indeterminacións e determina a tendencia dunha 
función a partir do cálculo de límites. 

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. 

 

 
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados.  

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

Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre 
os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.), usando a 
linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.  

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.  
 

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.).  

Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en conta as súas 
características e a súa relación con fenómenos sociais. 

 Estuda e interpreta graficamente as características dunha función. 
 

Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito, para 
estimar as tendencias. 
 

Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito, para estimar 
as tendencias. 
Calcular, representar e interpretar as asíntotas dunha función en problemas das 
ciencias sociais. 

 
 

MATEMÁTICAS II 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os 
resultados que se derivan diso. 

Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

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. 

Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 



Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o 
cálculo de primitivas. 

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

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

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

Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e 
interpretar datos e relacións na resolución de problemas diversos. 

Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

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. 

Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 

Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa. 

Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 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. 

Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre 
rectas e planos utilizando as ecuacións da recta e do plano no espazo. 

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. 

Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos. 

Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais 
e alxébricos. 

Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e 
volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado xeométrico. 

Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a 
expresión analítica e as propiedades. 

Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as propiedades. 

Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, 
vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

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, en contextos relacionados co mundo real. 

Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, 
condicionada ou non, mediante a regra de Laplace  e diferentes técnicas de reconto. 

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

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. 

Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén 
os seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 

Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función 
de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou 
outra ferramenta tecnolóxica. 

 



MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados.  

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

Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre 
os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.), usando a 
linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.  

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.  
 

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.).  

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e 
compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas 
de reconto persoais, diagramas de árbore ou táboas de continxencia, a 
axiomática da probabilidade e o teorema da probabilidade total, e aplica o 
teorema de Bayes para modificar a probabilidade asignada a un suceso 
(probabilidade inicial) a partir da información obtida mediante a 
experimentación (probabilidade final), 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 mediante a 
regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes 
técnicas de reconto. 
Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición 
do espazo mostral. 
Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, 
calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de confianza 
para a media dunha poboación normal con desviación típica coñecida e para a 
media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente 
grande.  
 

Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección.  
Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemas reais.  
Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción 
mostral, aproximándoas pola distribución normal de parámetros axeitados a cada 
situación, e aplícao a problemas de situacións reais. 
Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional 
dunha distribución normal con desviación típica coñecida e para a proporción no caso 
de mostras grandes.  
Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula 
cada un destes tres elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais  

Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e 
representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e  
argumentado informes estatísticos presentes nos medios de comunicación, na 
publicidade e noutros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica e 
detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e conclusións.  
 

Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e 
representacións axeitadas  
Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo.  
Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá  

 



2. Avaliación e cualificación. 
 

Procedementos e instrumentos 
Intercambios escritos e orais cos alumnos a través do correo electrónico, Whatsapp, Google 
classroom e plataforma Cisco Webex. 
 
Criterios de calificación 
Para a cualificación da terceira avaliación terase en conta a producción do alumnado coa entrega, 
en tempo, dos boletíns de exercicios de reforzo dos temas impartidos presencialmete e/ou de 
ampliación de contidos (terá un peso do 80%), e a actitude do alumno cara a materia, no que se 
terá en conta a participación nas clases telemáticas impartidas na plataforma Cisco Webex e o 
contacto a través do correo electrónico co profesor (terá un peso do 20%). 
 
Para a cualificación final do curso daráselle prioridade ás dúas primeiras avaliacións, polo que esta 
nota sairá de calcular a media ponderada cos seguintes pesos: primeira avaliación 40%, segunda 
avaliación 40% e terceira avaliación 20%, sempre que a nota resultante sexa superior á 
cualificación obtida facendo a media aritmética da primeira e segunda avaliación. No caso 
contrario a nota final do curso será a media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
Os alumnos que teñan unha media inferior a 3,5 nas dúas primeiras avaliacións e non poidan 
chegar ó 5 facendo a media ponderada coa nota da terceira avaliación terán, coa a entrega, en 
tempo, dos boletíns de reforzo semanais para todo o alumnado e boletíns extra, a posibilidade de 
recuperar as avaliacións suspensas.  
 
Proba extraordinaria de setembro 
 
Será unha proba presencial sobre os contidos mínimos impartidos no primeiro e segundo trimestre 
ata a suspensión das clases. O alumno superará a materia se obtén un mínimo de 5 en dita proba.  

 

Materias pendentes 
 
Criterios de avaliación 
Son os marcados na Programación do Departamento que foi aprobada por inspección. O plan de 
traballo de pendentes entregouselle ao alumnado no inicio de curso e nel figuraban os criterios de 
avaliación. 
O traballo do profesorado vía telemática foi o mesmo que se estivesemos nas aulas xa que se 
resolven dúbidas e se corrixen exercicios dos boletíns de apoio. 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
Entrega de tres boletíns de exercicios de repaso de contidos mínimos correspondentes ó curso. 
 
Criterios de calificación 
A recuperación da materia de pendentes estaba estructurada por tres exames parciais, finalmente 
só se puideron realizar dous deles sen que ningún alumno superase as probas. Polo tanto o exame 
final de maio ó que alumno ten dereito para superar a materia será substituido pola entrega de tres 
boletíns de exercicios correspondentes ós tres parciais mencionados anteriormente. 
A produción do alumnado coa entrega dos tres  boletíns de exercicios, en tempo (data límite para a 
entrega, o 10 de xuño) terá un peso do 100% na nota. 
 
 
 
 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación) 
 
Metodoloxía e actividades 
 
Realizaranse: 
Tarefas  de repaso e recuperación, centrados nos contidos dados nas clases presenciais ata o 12 de 
marzo, para traballar isto, ofreceránselle boletíns con exercicios para comprobar os contidos 
tratados. 
Tarefas de ampliación. Dentro do temario que quedaba por dar no terceiro trimestre, escolléronse 
en cada curso contidos de gran importancia para cursos posteriores polo que de maneira 
telemática ofreceránselle explicacións teóricas seguindo o libro, mediante apuntamentos e 
complementado con vídeos didácticos. 
Nos cursos de 2º de Bacharelato vanse a impartir todos os temas debido a que teñen a proba de 
ABAU. 
 
Materiais e recursos 
 
Tarefas en liña 
Boletíns de exercicios 
Vídeos 
Mensaxes mediante medios telemáticos. 
 
 

4. Información e publicidade 
 

Toda a información será publicada na páxina web do centro e cada profesor informará ós seus 
alumnos a través dos medios utilizados para impartir as clases telemáticas. 
 
 


