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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Xeometría Bloque 4. Funcións Bloque 5. Estatística e probabilid. 
U1. Os números naturais 
U2. Potencias e raíces 
U3. Divisibilidade 
U4. Os números enteiros 
U5. Os números decimais 
U6. O Sistema Métrico Decimal 
U7. As fraccións 
U8. Operacións con fraccións 
U9. Proporcionalidade e porcentaxes 
U10. Álxebra 

U11. Rectas e ángulos 
U12. Figuras xeométricas 
U13. Áreas e perímetros 
 

U14. Gráficas e funcións U15. Estatística 

 
 
TEMPORIZACIÓN 
 
1º trimestre: 63 sesións Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 2º trimestre: 52 sesións Unidades 7, 8, 9, 10, 11 3º trimestre: 55 sesións Unidades 12, 13, 14, 15  total: 170 sesións 
 

    Matemáticas. 1º ESO. Temporización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio Xuño 

1. Os Números Naturais 10 x x                 
2. Potencias e raíces 5   x                 
3. Divisibilidade 15   x                 
4. Os números enteiros 20     x               
5. Os números decimais 5       x             
6. O sistema métrico decimal 5       x             
7. As fraccións 15         x           
8. Operacións con fraccións 10           x         
9. Proporcionalidade e porcentaxes 15           x x       
10. Álxebra 10                   x 
11. Rectas e ángulos 10             x x     
12. Figuras xeométricas 10               x     
13. Áreas e perímetros 15               x x   
14. Gráficas de funcións 10                 x   
15. Estatística 10                 x x 
 165           
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GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 
Bloque 2. Números e Álxebra  
MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.  
MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.  
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.  
MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados.  
MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados. 
MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.  
MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións.  
MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.  
MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta.  
 
Bloque 3. Xeometría  
MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.).  
MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos. 
MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais.  
MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo.  
MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas.  
MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos.  
 Bloque 4. Funcións  
MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas coordenadas.  
MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a máis adecuada en función do contexto.  
MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función.  
 
Bloque 5. Estatística e probabilidade  
MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas como 
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cuantitativas.  
MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente. 
MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo o máis axeitado, e para resolver problemas.  
MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.  
MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas.  
 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou 
parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de 
xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de 
Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe 
se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o 
alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 
1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 

interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a súa 
participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas resulta 
case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de conceptos, 
contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e obxectos 
xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por parte do 
alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis dixital nunha 
tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, fan posible levar a 
cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases telemáticas. Ao non 
facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos empregar a ofrecida por 
Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de contidos 
matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- principalmente a do 
Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo Abalar, no que dispoñiamos 
dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do departamento. Empregamos tamén vídeos 
(de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de gran utilidade o emprego da aplicación 
Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a Aula 
Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a dixitalización das 
tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de aplicacións tipo Adobe Scan, 
que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de tamaño reducido das diferentes 
fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en papel. Para a súa corrección, o 
emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en pdf (como Xodo, de sofware libre), 
facilitounos enormemente o traballo. 
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 RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataform

a Profesor/a Nome curso 

Matemáti
cas 

A 
B 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Jesús Calvo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=414 

Matemáti
cas C 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Josefa Bretal 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=465 

1º ESO 

Matemáti
cas D 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Alfredo Carballo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=415 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. 
Números e Álxebra 

Bloque 3. 
Xeometría 

Bloque 4. 
Funcións 

Bloque 5. 
Estatística e probabilidade 

1. Os Números Naturais  2. Os Números Enteiros  3. Os números decimais e as fraccións 4. Operacións con fraccións 5. Proporcionalidade e porcentaxes 6. Álxebra 7. Ecuacións 8. Sistemas de ecuacións 

9. Teorema de Pitágoras 10. Semellanza 11. Corpos xeométricos 12. Medida do volume 

13. Funcións 14. Estatística 15. Azar e probabilidade 

 

TEMPORIZACIÓN 
 
1º trimestre: 63 sesións Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 2º trimestre: 52 sesións Unidades 7, 8, 9, 10 3º trimestre: 55 sesións Unidades 11, 12, 13, 14, 15  total: 170 sesións 
 

    Matemáticas. 2º ESO. Temporización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio Xuño 

1. Os Números Naturais  5 x                   
2. Os Números Enteiros  10   x                 
3. Os números decimais e as fraccións 10   x                 
4. Operacións con fraccións  15   x x               
5. Proporcionalidade e porcentaxes 15     x x             
6. Álxebra 5       x             
7. Ecuacións 15         x           
8. Sistemas de ecuacións 10           x         
9. Teorema de Pitágoras 12           x x       
10. Semellanza 10               x     
11. Corpos xeométricos 10               x     
12. Medida do volume 15                 x   
13. Funcións 10                 x   
14. Estatística 10                 x x 
15. Azar e probabilidade 10                   x 
 162           
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GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas.  
MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.  
MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 
MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.  
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  
MAB1.8.1.Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).  
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  
MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.  
 

Bloque 2. Números e álxebra.  
MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.  
MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.  
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.  
MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.  
MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.  
MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións.  
MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.  
MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.  
MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais.  
MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas.  
MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións alxébricas.  
MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son solución desta.  
 

Bloque 3. Xeometría.  
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MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo.  
MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais  
MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras semellantes.  
MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. 
MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente.  
MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas.  
 

Bloque 4. Funcións. 
MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto. MAB4.2.1. Reco ñece se unha gráfica representa ou non unha función.  
MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente.  
MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores.  
MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa.  
 

Bloque 5. Estatística e probabilidade. 
MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente.  
MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe o máis axeitado, e emprégaos para interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas.  
MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas.  
MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación.  
MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables.  
MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe.  
 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 
1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 

interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a súa 
participación continua para manter a súa atención e actividade. 



Matemáticas 2º ESO Resumo porgramación.. 2021-22 Dto. Matemáticas 
 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas resulta 
case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de conceptos, 
contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e obxectos 
xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por parte do 
alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis dixital nunha 
tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, fan posible levar a 
cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases telemáticas. Ao non 
facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos empregar a ofrecida por 
Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de contidos 
matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- principalmente a do 
Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo Abalar, no que dispoñiamos 
dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do departamento. Empregamos tamén vídeos 
(de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de gran utilidade o emprego da aplicación 
Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a Aula 
Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a dixitalización das 
tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de aplicacións tipo Adobe Scan, 
que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de tamaño reducido das diferentes 
fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en papel. Para a súa corrección, o 
emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en pdf (como Xodo, de sofware libre), 
facilitounos enormemente o traballo. 

   RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataform

a Profesor/a Nome curso 

Matemáti
cas A 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Josefa Bretal 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=416 

Matemáti
cas B 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Josefa Bretal 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=467 

Matemáti
cas C 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Paulo Rendo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=468 

2º ESO 

Matemáti
cas 

Ag.Esp. A-
C  Alfredo Carballo 

https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=417 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Xeometría Bloque 4. Funcións Bloque 5. Estatística e probabilid. 
1. Fraccións e decimais 
2. Potencias e raíces 
3. Progresións 
4. A linguaxe alxébrica 
5. Ecuacións 
6. Sistemas de ecuacións 

9. Problemas métricos no plano 
10. Corpos xeométricos 
11. Transformacións xeométricas 

7. Función e gráficas 
8. Funcións lineares 

12. Táboas e gráfica estatísticos 
13. Parámetros estatísticos 
14. Azar e probabilidade 

 

TEMPORIZACIÓN 
 
1º trimestre: 50 sesións Unidades 1, 2, 3, 4, 5 2º trimestre: 42 sesións Unidades 6, 7, 8, 9, 10 3º trimestre: 44 sesións Unidades 11, 12, 13, 14  total: 136 sesións  

    Matemáticas. 3º ESO. Temporización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio Xuño 

1. Fraccións e decimais 10 x x                 
2. Potencias e raíces 12   x                 
3. Progresións 12     x               
4. A linguaxe alxébrica 4     x               
5. Ecuacións 10       x             
6. Sistemas de ecuacións 8         x           
7. Función e gráficas 8         x x         
8. Funcións lineares 10           x         
9. Problemas métricos no plano 10             x       
10. Corpos xeométricos 12             x x     
11. Transformacións xeométricas 10               x     
12. Táboas e gráfica estatísticos 10                 x   
13. Parámetros estatísticos 10                 x x 
14. Azar e probabilidade 4                   x 
 130           

 
 



Matemáticas Académicas 3º ESO Resumo porgramación.. 2021-22 Dto. Matemáticas 
 

GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  
MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.  
MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).  
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.  
MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.  
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  
MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).  
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.  
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  
MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.  
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións.  
MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.  
 

Bloque 2. Números e Álxebra  
MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  
MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman período.  
MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.  
MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.  
MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou a precisión que se requiran, de acordo coa natureza dos datos.  
MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.  
MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución.  
MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores.  
MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas.  
MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá.  
MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma 
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por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.  
MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.  
 
Bloque 3. Xeometría  
MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos.  
MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de revolución principais.  
MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.  
MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos.  
MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados.  
MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.  
MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para referirse aos elementos principais.  
MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude  
 
Bloque 4. Funcións  
MACB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto.  
MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto.  
MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente.  
MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente.  
MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente.  
 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  
MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados.  
MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos.  
MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada.  
MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas  
MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos.  
MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha variable estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a representatividade da media e describir os datos.  
MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.  
MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 
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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

 RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS: 
Curso Materia Grupos Plataform

a Profesor/a Nome curso 
Mat. 
Académic
as 

A-B 
Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Paulo Rendo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=418 3º ESO 

Mat. 
Académic
as 

C 
Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Paulo Rendo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=469 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Xeometría Bloque 4. Funcións Bloque 5. Estatística e probabilidade 
1. Números naturais, enteiros e decimais 
2. Fraccións 
3. Potencias e raíces 
4. Proporcionalidade e porcentaxes 
5. Secuencias numéricas 
6. A linguaxe alxébrica 
7. Ecuacións de 1º e 2º grao 
8. Sistemas de ecuacións 

11. Elementos de xeometría plana 
12. Figuras no espazo 
13. Movementos no plano. Frisos e mosaicos. 

9. Funcións e gráficas 
10. Funcións lineais e cuadráticas 

14. Táboas e gráficas estatísticos 
15. Parámetros estatísticos 

 

TEMPORIZACIÓN 
 
1º trimestre: 50 sesións Unidades 1, 2, 3, 4, 5 2º trimestre: 42 sesións Unidades 6, 7, 8, 9, 10 3º trimestre: 44 sesións Unidades 11, 12, 13, 14, 15  total: 136 sesións  

    Matemáticas Aplicadas 3º ESO. Temporización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio Xuño 

1. Números naturais, enteiros e decimais 8 x x                 
2. Fraccións 12   x                 
3. Potencias e raíces 4     x               
4. Proporcionalidade e porcentaxes 12     x               
5. Secuencias numéricas 12     x x             
6. A linguaxe alxébrica 4         x           
7. Ecuacións de 1º e 2º grao 12         x x         
8. Sistemas de ecuacións 8           x         
9. Funcións e gráficas 8             x       
10. Funcións lineais e cuadráticas 8             x       
11. Elementos de xeometría plana 8               x     
12. Figuras no espazo 12               x x   
13. Movementos no plano. Frisos e mosaicos. 8                 x   
14. Táboas e gráficas estatísticos 8                 x   
15. Parámetros estatísticos 8                   x 
  132           



Matemáticas Aplicadas 3º ESO Resumo porgramación.. 2021-22 Dto. Matemáticas 
 

GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  
MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.  
MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).  
MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.  
MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  
MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).  
MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.  
MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  
MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.  
MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.  
MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.  
 
Bloque 2. Números e Álxebra  
MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son produtos de potencias.  
MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período.  
MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.  
MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.  
 
MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos.  
MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.  
MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da solución.  
M APB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores.  
MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio or denado e aplícao a exemplos da vida cotiá.  
MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.  
MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxébricos 
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e gráficos.  
MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos.  
MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.  
 
Bloque 3. Xeometría  
MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo.  
MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.  
MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.  
MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.).  
MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxi tude.  
 
Bloque 4. Funcións  
MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  
MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto.  
MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación puntopendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaas graficamente.  
 
Bloque 5. Estatística e probabilidade  
MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados.  
MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos.  
MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada.  
MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos.  
MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e con folla de cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os datos.  
MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión.  
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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataform

a Profesor/a Nome curso 

3º ESO Mat. 
Aplicadas A-B 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Félix Paz Google Suite 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Xeometría Bloque 4. Funcións Bloque 5. Estatística e probabilid. 
1. Números reais 
2. Polinomios e fraccións alxébricas 
3. Ecuacións, inecuacións e sistemas 

6. Semellanza. Aplicacións 
7.Trigonometría 
8. Xeometría analítica 
 

4. Funcións. Características 
5. Funcións elementais 

9. Estatística 
10. Combinatoria 
11. Cálculo de probabilidades 

 

TEMPORIZACIÓN 
 
1º trimestre: 50 sesións Unidades 1, 2 e 3 2º trimestre: 42 sesións Unidades 4, 5, 6 e 7 3º trimestre: 44 sesións Unidades 8, 9, 10 e 11  total: 136 sesións  

    Matemáticas Académicas. 4º ESO. Temporización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio Xuño 

1. Números reais 10 x x                 
2. Polinomios e fraccións alxébricas 16   x x               
3. Ecuacións, inecuacións e sistemas 24     x x             
4. Funcións. Características 6         x           
5. Funcións elementais 18         x x         
6. Semellanza. Aplicacións 4           x         
7.Trigonometría 16           x x       
8. Xeometría analítica 12             x x     
9. Estatística 8                 x   
10. Combinatoria 8                 x   
11. Cálculo de probabilidades 8                   x 
 130           
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GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  
MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.  
MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).  
MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.  
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.  
MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.  
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  
MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).  
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.  
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións.  
MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.  
 
Bloque 2. Números e Álxebra  
MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.  
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.  
MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados.  
MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.  
MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos.  
MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas.  
MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado.  
MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas.  
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos.  
 
Bloque 3. Xeometría  
MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.  
MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións.  
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MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas.  
MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.  
MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala.  
MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos  
MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.  
 
Bloque 4. Funcións  
MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas.  
MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais.  
MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.  
MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica.  
MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.  
MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 
MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.  
 
Bloque 5. Estatística e probabilidade  
MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación.  
MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións.  
MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias.  
MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.  
MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.  
MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando as probabilidades adecuadas.  
MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos.  
MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).  
MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables.  
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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataforma Profesor/a Nome curso 

Mat. 
Académicas B Moodle-Aula 

virtual do centro Félix Paz Google Suite 
4º ESO 

Mat. 
Académicas C Moodle-Aula 

virtual do centro Félix Paz Google Suite 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Xeometría Bloque 4. Funcións Bloque 5. Estatística e probabilid. 
1. Números enteiros e racionais 
2. Números decimais 
3. Números reais 
4. Problemas aritméticos 
5. Expresións alxébricas 
6. Ecuacións 
7. Sistemas de ecuacións 

10. Xeometría 8. Funcións. Características 
9. Funcións elementais 

11. Estatística 
12. Distribucións bidimensionais. 
13. Probabilidade 

 

TEMPORIZACIÓN 
 
1º trimestre: 50 sesións Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 2º trimestre: 42 sesións Unidades 6, 7, 8, 9 3º trimestre: 44 sesións Unidades 10, 11, 12, 13  total: 136 sesións  

    Matemáticas Aplicadas 4º ESO. Temporización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio Xuño 

1. Números enteiros e racionais 4 x                   
2. Números decimais 4   x                 
3. Números reais 8   x                 
4. Problemas aritméticos 16   x x               
5. Expresións alxébricas 8     x               
6. Ecuacións 12       x             
7. Sistemas de ecuacións 16         x x         
8. Funcións. Características 8           x         
9. Funcións elementais 16             x       
10. Xeometría 8               x     
11. Estatística 12               x x   
12. Distribucións bidimensionais. 12                 x   
13. Probabilidade 8                   x 
 132           
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GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).  
MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resoler, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.  
MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.  
MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  
MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).  
MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  
MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa  discusión ou difusión.  
 
Bloque 2. Números e Álxebra  
MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.  
MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis axeitada para as operacións de suma, resta, produto, división e potenciación.  
MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables.  
MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números moi grandes ou moi pequenos.  
MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica.  
MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.  
MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente proporcionais.  
MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza identidades notables. MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra de Ruffini.   
MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuació ns de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido.  

 
Bloque 3. Xeometría  
MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medidas.  
MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades correctas.  
MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación do teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos.  
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Bloque 4. Funcións  
MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir mediante unha relación funcional, asociando as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas.  
MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións (cortes cos eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade).  
MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica que o describe ou dunha táboa de valores.  
MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica.  
MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa e exponenciais.  
MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais.  
MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas.  
MAPB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica e sinala os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan, utilizando tanto lapis e papel como medios informáticos.  
MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos sinxelos, e xustifica a decisión.  
 
Bloque 5. Estatística e probabilidade  
MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións.  
MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico corresponden a unha variable discreta ou continua.  MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables discretas e continuas.  
MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos (media aritmética, percorrido, desviación típica, cuartís, etc.), en variables discretas e continuas, coa axuda da calculadora ou dunha folla de cálculo.  
MAPB5.2.4. Representa graficamente datos estatísticos recollidos en táboas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.  
MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos coa regra de Laplace e utiliza, especialmente, diagramas de árbore ou táboas de continxencia para o reconto de casos.  
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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataform

a Profesor/a Nome curso 

4º ESO Mat. 
Aplicadas A 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Alfredo Carballo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=421 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Xeometría Bloque 4. Funcións Bloque 5. Estatística e probabilidade 
1. Números reais 
2. Ecuacións, inecuacións e sistemas 
4. Números complexos 

3. Trigonometría 
5. Vectores 
6. Xeometría analítica 
7. Lugares xeométricos. Cónicas 

8. Funcións. 
9. Funcións elementais. 
10. Límites de funcións. Continuidade 
11. Derivada dunha función 

12. Estatística bidimensional 

 

 
TEMPORIZACIÓN 
 

1º trimestre: 50 sesións Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 2º trimestre: 42 sesións Unidades 6, 7, 8, 9 3º trimestre: 44 sesións Unidades 10, 11, 12, 13  total: 136 sesións 
 

    Matemáticas I 1º BAC. Temporización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio Xuño 

1. Números reais 8 x x                  
2. Ecuacións, inecuacións e sistemas 10   x                 
3. Trigonometría 16   x x               
4. Números complexos 8     x               
5. Vectores 10     x x             
6. Xeometría analítica 16         x           
7. Lugares xeométricos. Cónicas 12           x         
8. Funcións 10             x       
9. Funcións elementais 10             x       
10. Límites de funcións. Continuidade. 8             x x     
11. Derivada dunha función. 16               x x   
12. Estatística bidimensional 12                   x 
 136           

 

 

GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
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Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
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.). 
MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 
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. 
MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 
MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade 
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.). MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 
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. 
MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
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. 
 

Bloque 2. Números e Álxebra  
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. 
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. 
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. 
MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. 
MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades. 
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. 
 
Bloque 3. Xeometría  
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MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real elementais e realiza analiticamente as operacións básicas con funcións. 
MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e recoñece e identifica os erros de interpretación derivados dunha mala elección. 
MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados. 
MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos reais. 
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. 
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. 
MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 
MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas. 
MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 
MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das súas características mediante as ferramentas básicas da análise. 
MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o comportamento local e global das funcións. 
 
Bloque 4. Funcións  
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. 
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. 
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. 
MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 
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. 
MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza analiticamente as posicións relativas das rectas. 
MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así como as súas características. 
 
Bloque 5. Estatística e probabilidade  
MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 
MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 
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). 
MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos. 
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. 
MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir delas. 
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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataform

a Profesor/a Nome curso 

1º BAC Mat. I A 
Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Paulo Rendo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=422 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Análise Bloque 5. Estatística e probabilidade 
1. Números reais 
2. Aritmética mercantil 
3. Álxebra 

4. Funcións elementais 
5. Funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas 
6. Límites de funcións. Continuidade 
7. Derivadas 

8. Distribucións bidimensioinais 
9. Distribucións de variable discreta 
10. Distribucións de variable continua 

 

TEMPORIZACIÓN 
 

1º trimestre: 50 sesións Unidades 1, 2, 3, 4 2º trimestre: 42 sesións Unidades 5, 6, 7 3º trimestre: 44 sesións Unidades 8, 9,10  total: 136 sesións 
 
 

    Matemáticas Apl. CC.SS. I 1º BAC. Temporalización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio Xuño 

1. Números reais 8 x x                 
2. Aritmética mercantil 16   x                 
3. Álxebra 12     x x             
4. Funcións elementais 16       x             
5. Funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas 8         x           
6. Límites de funcións. Continuidade 16         x x         
7. Derivadas 16             x       
8. Distribucións bidimensioinais 16               x     
9. Distribucións de variable discreta 12                 x   
10. Distribucións de variable continua 12                 x Xuño 
 132           
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GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
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. 
MACS1B1.3.1. 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. 
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. 
MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 
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.). 
MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo 
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. 
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. 
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. 
 
Bloque 2. Números e álxebra 
MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 
MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real. 
MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima. 
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. 
MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas en contextos reais. 
MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. 
 
Bloque 3. Análise 
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MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e científicos, extraendo e replicando modelos. 
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. 
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. 
MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto. 
MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais. 
MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer conclusións en situacións reais. 
MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 
MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun punto dado. 
 
Bloque 4. Estatística e Probabilidade 
MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 
MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. 
MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 
MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns. 
MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación lineal para poder obter conclusións. 
MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas. 
MACS1B4.3.1. 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. 
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. 
MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e a desviación típica. 
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. 
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. 
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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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataforma Profesor/a Nome curso 

1º BAC Mat. Apl. 
CCSS I A-B 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Félix Paz Google Suite 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Análise Bloque 4. Xeometría Bloque 5. Estatística e probabilid. 
1. Matrices 
2. Determinantes 
3. Sistemas de ecuacións 

7. Límites e continuidade 
8. Derivadas 
9. Aplicacións da derivada 
10. Integrais indefinidas 
11. Integrais definidas 

4. Vectores no espazo 
5. Rectas e planos no espazo 
6. Ángulos e distancias 

12. Probabilidade 
13. Distribucións binomial e normal 

 

TEMPORIZACIÓN 
 

1º trimestre: 50 sesións Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 2º trimestre: 42 sesións Unidades 7, 8, 9 3º trimestre: 23 sesións Unidades 10, 11, 12  total: 115 sesións 
 

    Matemáticas II 2º BAC. Temporización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio 

1. Matrices 8 x x               
2. Determinantes 8   x               
3. Sistemas de ecuacións 8   x               
4. Vectores no espazo 6     x             
5. Rectas e planos no espazo 8     x             
6. Ángulos e distancias 12     x x           
7. Límites e continuidade 8         x x       
8. Derivadas 16           x       
9. Integrais indefinidas 12             x x   
10. Integrais definidas 8               x   
11. Probabilidade 8               x x 
12. Distribucións binomial e normal 8                   
 110          
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GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución 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. 
MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. 
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. 
MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos 
MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 
MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade 
MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 
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. 
MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 
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. 
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. 
MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 
 
Bloque 2. Números e Álxebra  
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. 
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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MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 
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. 
MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 
 
Bloque 4. Xeometría  
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. 
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. 
 
Bloque 5. Estatística e probabilidade  
MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 
MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 
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. 
MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas 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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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataforma Profesor/a Nome curso 

2º BAC Mat. II A Moodle-Aula 
virtual do centro Josefa Bretal 

https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=424 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. TRANSVERSAL, todas as unidades. 
Bloque 2. Números e Álxebra Bloque 3. Análise Bloque 4. Estatística e probabilidade 
1. Matrices 
2. Determinantes 
3. Sistemas de ecuacións 
4. Programación linear 
 

5. Límites de funcións. Continuidade 
6. Derivadas 
7. Aplicacións das derivadas 
8. Integrais 

9. Azar e probabilidade. Estatística 
10. As mostras estatísticas 
11. Inferencia estatística 

 

 

TEMPORIZACIÓN 
 

    Matemáticas Apl. CC.SS. II 2º BAC. Temporalización 
Unidades Nº sesións Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Maio 

1. Matrices 8 x x               
2. Determinantes 8   x               
3. Sistemas de ecuacións 8   x               
4. Programación linear 12     x             
5. Límites de funcións. Continuidade 8     x x           
6. Derivadas 12         x         
7. Aplicacións das derivadas 12         x x       
8. Integrais 12           x x     
9. Azar e probabilidade. Estatística 12             x x   
10. As mostras estatísticas 8               x   
11. Inferencia estatística 8                 x 
 108          
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GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpa resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 
MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos axeitados ao contexto do problema de investigación. 
MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade 
MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.).  
MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados encontrados; etc. 
MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 
MACS2B1.13.1. 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. 
MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 
 
Bloque 2. Números e Álxebra  
MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas con maior eficacia. 
MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais. 
MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 
MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 
MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funcións lineais que están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema. 
 
Bloque 3. Análise  
MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 
MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 
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MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de límite. 
MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades locais ou globais, e extrae conclusións en problemas derivados de situacións reais. 
MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 
MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 
MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas. 
 
Bloque 4. Estatística e probabilidade  
MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 
MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 
MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 
MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais. 
MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación típica coñecida. 
MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras grandes. 
MACS2B4.2.6. 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. 
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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataform

a Profesor/a Nome curso 

2º BAC Mat. Apl. 
CCSS II A-B 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Alfredo Carballo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=425 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

TEMPORIZACIÓN 
 

GRAO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Bloque 1. Mostraxe 
MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse mediante unha distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente.  
MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 
MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida. 
MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. 
 
Bloque 2. Estatística inferencial 
MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes. 
MENB2.1.2. Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, formula as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros de tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste. 
 
Bloque 3. Probabilidade condicionada 
MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos. 
 

Bloque 4. Series temporais 
MENB4.1.1. Describe e interpreta, cualitativa e cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo que representan distintos fenómenos científicos ou sociais cando veñen dadas por unha táboa ou por unha gráfica, e calcula e utiliza a curva de tendencia e os índices cíclicos e estacionais como modelos matemáticos que permiten realizar predicións. 
 

Bloque 5. Programación lineal 
MENB5.1.1. Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a linguaxe alxébrica con soltura e a programación lineal con dúas variables para obter a solución, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema formulado. 
 

Bloque 6. Métodos numéricos 
MENB6.1.1. Analiza os problemas e determina o método de cálculo da solución apropiado a cada caso, empregando números aproximados e acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de partida.  
MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos. 
MENB6.2.1. Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obtén valores descoñecidos, utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. 
MENB6.2.2. Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza no manexo de datos numéricos. 
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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataform

a Profesor/a Nome curso 

2º BAC Métodos 
Estat. A 

Moodle-Aula 
virtual do 
centro 

Jesús Calvo 
https://www.edu.xunta.gal/centro
s/iesxulianmagarinos/aulavirtual/c
ourse/view.php?id=426 
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ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
No caso de que non sexa imposible impartir a docencia de xeito presencial, por un confinamento total ou parcial, o departamento de matemáticas fíxase como obxectivo impartir o máximo de clases posibles de xeito telemático con todos os grupos no horario habitual do centro. Pensamos que, no caso da área de Matemáticas, o contacto directo co alumnado é imprescindible para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe se poida desenvolver con normalidade, o cal supón, ademais, a garantía de que as desigualdades entre o alumnado non se incrementen. 
Para isto empregaremos as seguintes ferramentas: 

1. Plataforma de teleconferencia (Cisco-Webex). Seguindo as recomendacións pedagóxicas, intentamos 
interactuar permanentemente con alumnado durante o desenvolvemento das clases, requirindo a 
súa participación continua para manter a súa atención e actividade. 

2. Aplicacións de encerado dixital telemático (Google Jamboard). Esta ferramenta aumenta de xeito 
extraordinario as posibilidades de traballo nas clases telemáticas. Nas materias de Matemáticas 
resulta case imposible substituír o encerado tradicional, dado que a gran maioría das explicacións de 
conceptos, contidos e procedementos requiren da escritura alxébrica e debuxo de gráficas, táboas e 
obxectos xeométricos. As aplicacións de encerado dixital permiten a visualización en tempo real por 
parte do alumnado das anotacións que o profesor ou profesora vai realizando (mediante un lápis 
dixital nunha tableta ou ordenador con pantalla táctil), e, ao combinalas coas explicacións verbais, 
fan posible levar a cabo (aínda precariamente, sen o contacto real dunha clase presencial) clases 
telemáticas. Ao non facilitar a Consellería ningunha aplicación de encerado dixital, decidimos 
empregar a ofrecida por Google, Jamboard. O alumnado pode acceder desde calquera dispositivo 
con acceso a internet. 

3. Materias e recursos didácticos. Empregamos os materiais dixitalizados de elaboración propia que 
viñamos empregando na aula, os libros de texto (en papel, do que dispoñía todo o alumnado), e 
comezamos a empregar libros de texto dixitais, tanto o facilitado pola editorial (SM), como os da 
plataforma Edixgal (que se abriu durante este período). Tamén empregamos plataformas de 
contidos matemáticos –a maioría das cales xa viñamos empregando nas clases ordinarias- 
principalmente a do Proxecto Descartes-EDAD, o repositorio de contidos educativos do Espazo 
Abalar, no que dispoñiamos dalgúns recursos de elaboración propia de profesorado do 
departamento. Empregamos tamén vídeos (de Youtube), algún de elaboración propia. Tamén foi de 
gran utilidade o emprego da aplicación Geogebra. 

4. Realización de tarefas e intercambio de información co alumnado. Ademais do traballo nas clases 
telemáticas, propuxémoslle ao alumnado a realización de tarefas, que enviaban ben empregando a 
Aula Virtual, ben plataformas como Google Classroom ou o simple correo electrónico. Para a 
dixitalización das tarefas resultou especialmente útil o emprego por parte do alumnado de 
aplicacións tipo Adobe Scan, que permitían a unificación nun único documento en formato pdf de 
tamaño reducido das diferentes fotografías que o alumnado tiraba ás actividades que realizaba en 
papel. Para a súa corrección, o emprego de programas que permitían escribir sobre documentos en 
pdf (como Xodo, de sofware libre), facilitounos enormemente o traballo. 

  RELACIÓN DE CURSOS ACTIVOS NAS AULAS VIRTUAIS:  
Curso Materia Grupos Plataform
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