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I. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
Durante  o  curso  2020-21  o  departamento  de  Matemáticas  do  I.E.S.  Fermín  Bouza  Brey  está

composto polo seguinte profesorado:

• Laura Souto Illobre (Xefa do departamento)

• Margarita Anta García

• María Jesús Pérez Pena

• Yolanda  Alfaya Rivera

• María Teresa Alves Pérez

• Berta Forjan Castro

O reparto de materias durante o curso será o seguinte:

- Laura Souto Illobre:

4º ESO A : Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas

4º ESO B : Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas

1º Bach C : Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I

2º Bach B : Matemáticas  aplicadas ás Ciencias Sociais II

- Margarita Anta García

4º ESO B : Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas

1º Bach A : Matemáticas I

1º Bach B : Matemáticas I

2º Bach A : Matemáticas II

- María Teresa Alves Pérez

2º ESO A

2º ESO B

Refuerzo 2º ESO A

Refuerzo 2º ESO B

Refuerzo 2º ESO C

- María Jesús Pérez Pena

2º ESO C

3º ESO B. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas

FP Básica II. Ciencias Aplicadas II

- Yolanda Alfaya Rivera

1º ESO C
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3º ESO A: Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas

3º ESO B/C: Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas

- Berta Forján Castro

1º ESO A

1º ESO B

3º ESO C: matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas

II.DESCRICIÓN DO MODELO DE COMPETENCIAS CLAVE NA LOMCE

Na  descrición  do  modelo  competencial  inclúese  o  marco  descritores  competenciais,  no  que

aparecen  os  contidos  reconfigurados desde un  enfoque de  aplicación  que  facilita  o  adestramento  das

competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a

xeración  de  tarefas  de  aprendizaxe  que  permita  ao  alumnado  a  aplicación  do  coñecemento  mediante

metodoloxías de aula activas.

 Abordar cada competencia de maneira global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso,

cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes

alicerces que permiten describila dunha maneira máis precisa; dado que o carácter destes é aínda moi

xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se

denominan descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do alumnado.

Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro descritores, cos verbos en infinitivo.

 Os  elementos  transversais,  tales  como  a  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a

comunicación  audiovisual,  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación,  o  emprendemento  e  a

educación cívica e constitucional, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o

proceso  de  ensino-aprendizaxe  do  alumnado  sexa  o  máis  completo  posible.  Por  outra  banda,  o

desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, axudarán a que os nosos

alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na que todos poidamos

vivir, e en cuxa construción colaboren.

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de

conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas

fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.
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1. COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES

Competencia matemática e
competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía

Coidado da contorna 
ambiental e dos seres 
vivos

Interactuar coa contorna natural de maneira respectuosa.

Comprometerse  co  uso  responsable  dos  recursos  naturais  para  promover  un
desenvolvemento sustentable.
Respectar e preservar a vida dos seres vivos da súa contorna.

Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser  humano no contorna natural  e as
repercusións para a vida futura.

Vida saudable

Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á

alimentación e ao exercicio físico.
Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao seu
coidado saudable.

A ciencia no día a día

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

Aplicar  métodos  científicos  rigorosos  para  mellorar  a  comprensión  da  realidade
circundante  en  distintos  ámbitos  (biolóxico,  xeolóxico,  físico,  químico,  tecnolóxico,
xeográfico...).
Manexar  os  coñecementos  sobre  ciencia  e  tecnoloxía  para  solucionar  problemas,
comprender o que ocorre ao noso arredor e responder preguntas.

Manexo de elementos 
matemáticos

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

numérica, etc.
Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos
xeométricos…) en situacións cotiás.
Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.

Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.

Razoamento
lóxico e resolución
de problemas

Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en
contextos reais e en calquera materia.

Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.

Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.

Comunicación lingüística

Comprensión oral e escrita
Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

Manter unha actitude favorable cara á lectura.

Expresión oral e escrita

Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

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

Compor distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.

Normas de comunicación

Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita

atenta ao interlocutor…

Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros,  en  as

diversas situacións comunicativas.

Comunicación en outras 
linguas

Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso da

mesma.

Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.

Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera

situación.

Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en

situacións cotiás ou en materias diversas.

Competencia dixital

Tecnoloxías da 

información

Empregar distintas fontes para a procura de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

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

tecnolóxicos.

Comunicación
audiovisual

Utilizar  as  distintas  canles  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informacións

diversas.

Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

Utilización de ferramentas
dixitais

Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

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

Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais
 Respecto polas

manifestacións

culturais propias e alleas

Mostrar  respecto  cara  ao  patrimonio  cultural  mundial  nas  súas  distintas  vertentes

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), e cara ás persoas que contribuíron ao

seu desenvolvemento.

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

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

artística

Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.

Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto

pola estética no ámbito cotián.

Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

Educación  cívica  e
constitucional

Coñecer as actividades humanas, adquirir  unha idea da realidade histórica a partir  de

distintas  fontes,  e  identificar  as  implicacións  que  ten  vivir  en  un  estado  social  e

democrático de  dereito referendado por unha constitución.

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

Relación cos demais

Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e

para a resolución de conflitos.

Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

Compromiso social

Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

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

Evidenciar  preocupación polos máis  desfavorecidos e  respecto  aos  distintos  ritmos  e

potencialidades.

Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido  de  iniciativa  e  espírito
emprendedor

Autonomía persoal

Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

Ser constante no traballo, superando as dificultades.

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

Liderazgo

Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.

Contaxiar  entusiasmo  pola  tarefa  e  ter  confianza  nas  posibilidades  de  alcanzar

obxectivos.

Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais.

Creatividade

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos de un tema.

Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

Atopar posibilidades na contorna que outros non aprecian.

Emprendemento

Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.

Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias

múltiples, funcións executivas…

Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor do aprendizaxe.

Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

Ferramentas para 

estimular o pensamento

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

Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

Planificación  e  avaliación

do aprendizaxe

Planificar  os  recursos  necesarios  e  os  pasos  que se han  de  realizar  no  proceso  de

aprendizaxe.

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

resultados intermedios.

Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
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III. MATEMÁTICAS NA ESO

III-A. OBXECTIVOS XERAIS DAS MATEMÁTICAS NA ESO (LOMCE)

A Educación  Secundaria  Obrigatoria  contribuirá  a  desenvolver  nos  alumnos  e  as  alumnas  as
capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento
persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.

d)  Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f)  Concibir  o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en  materias,  así  como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia.

g)  Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si  mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades. 

h)  Comprender  e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m)  Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente  os  hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n)  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona. 

III-B.CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS DA ESO AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVES

Na  área  de  Matemáticas  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as  competencias  de  maneira
sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

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

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a
consecución  e  sustentabilidade  do  benestar  social  esixe  condutas  e  toma  de  decisións  persoais
estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e coa visión razoada e razoable das persoas.

Desde  a  área  de  Matemáticas  traballaremos,  fundamentalmente,  cos  seguintes  descritores
asociados a esta competencia:

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home na contorna natural e as repercusións para a
vida futura.

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante.
• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o

que ocorre ao noso arredor.
• Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.
• Identificar  e  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,  elementos

xeométricos…) en situacións cotiás.
• Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos

reais e en calquera materia.
• Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.

Comunicación lingüística

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples
modalidades,  formatos  e  soportes.  Estas situacións  e  prácticas poden implicar  o  uso dunha ou varias
linguas,  en  diversos  ámbitos  e  de  maneira  individual  ou  colectiva.  Esta  visión  da  competencia  en
comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe do individuo como
axente comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a través das linguas con distintas finalidades.

Desde  a  área  de  Matemáticas  traballaremos,  fundamentalmente,  cos  seguintes  descritores
asociados a esta competencia:

• Comprender o sentido dos textos escritos.
• Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos…
• Expresar oralmente, de maneira ordenada e clara, calquera tipo de información.
• Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación.
• Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de materias

diversas.

Competencia dixital

A competencia dixital  é aquela que implica o  uso creativo,  crítico  e seguro das tecnoloxías da
información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a aprendizaxe, o uso do
tempo libre, a inclusión e participación na sociedade.
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Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías
na alfabetización,  a  lectura e  a  escritura,  un conxunto novo de coñecementos,  habilidades e actitudes
necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital.

Desde  a  área  de  Matemáticas  traballaremos,  fundamentalmente,  cos  seguintes  descritores
asociados a esta competencia:

• Empregar distintas fontes para a procura de información.
• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
• Elaborar  e  publicitar  información  propia  derivada  de  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

 Conciencia e expresións culturais

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

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética
e creadora e ao dominio daqueloutras relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder
utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola
participación na vida cultural  e por contribuír á conservación do patrimonio cultural  e artístico, tanto da
propia comunidade como doutras comunidades.

Desde  a  área  de  Matemáticas  traballaremos,  fundamentalmente,  cos  seguintes  descritores
asociados a esta competencia:

• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial.
• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico.
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

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

Desde  a  área  de  Matemáticas  traballaremos,  fundamentalmente,  cos  seguintes  descritores
asociados a esta competencia:

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

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos.
• Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

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

Esta  competencia  está  presente  nos  ámbitos  persoal,  social,  escolar  e  laboral  nos  que  se
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desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de
novas  oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras  capacidades  e  coñecementos  máis
específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados.

Desde  a  área  de  Matemáticas  traballaremos,  fundamentalmente,  cos  seguintes  descritores
asociados a esta competencia:

• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
• Ser constante no traballo superando as dificultades.
• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.
• Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais.
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

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

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

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta
competencia:

• Identificar  potencialidades  persoais:  estilos  de  aprendizaxe,  intelixencias  múltiples,  funcións
executivas…

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional,…
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
• Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe.
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados

intermedios.
• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
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III-C. Obxectivos, contidos,criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias claves asociadas ás matemáticas na 
ESO

A continuación se presentan as táboas por unidades de cada curso, onde se reflexan os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe,
así como o peso (en %) de cada estándar. Ao final de cada táboa amósase o grao mínimo de consecución de cada estándar, e preséntase en negriña os estándatres 
mínimos imprescindibles de cada unidade para superar a materia.

Os contidos e estándares de aprendizaxe do bloque 1, abórdanse de maneira transversal durante todo o curso. Amósanse ao final de cada curso, distribuídos nas
táboas das competencias clave.

Ao comezo de cada curso se presenta a táboa coa temporalización do curso.

III-C.1. 1º ESO

Trimestre Tema Título Semanas

PRIMEIRO

1 Os números naturais 2

2 Potencias e raíces 2

3 Divisibilidad 2

4 Os números enteiros 3

5 As fraccións 2

Semanas axustes desfases e reforzos 1/2

SEGUNDA

6 Os números decimais 2

7 O sistema metric decimal 2

8 Álxebra 3

9 Proporcionalidade e porcentaxes 2

Semanas axustes desfases e reforzos 1/2

  TERCEIRA

10 Rectas e ángulos 2

11 Figuras xeométricas 2

12 Áreas e perímetros 2

13 Gráficas de funcións 2

14 Estatística e probabilidade 2

Semanas axustes desfases e reforzos 1
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: NATURAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


b


e


f


g


h

 B2.6.  Potencias  de  números
enteiros  e  fraccionarios  con
expoñente  natural:  opera-
cións.

 B2.7.  Cadrados  perfectos.
Raíces cadradas.  Estimación
e obtención de raíces aproxi-
madas.

 B2.8.  Xerarquía  das  opera-
cións.

 B2.9.  Elaboración  e  utiliza-
ción de estratexias para o cál-
culo  mental,  para  o  cálculo
aproximado e para o cálculo
con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

 B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fracciona-
rios  e  decimais,  e  porcentaxes  sinxelas,  as  súas
operacións  e  as  súas  propiedades,  para  recoller,
transformar  e  intercambiar  información  e  resolver
problemas relacionados coa vida diaria.

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, entei-
ros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a información cuanti-
tativa.

10 - 20

 MAB2.1.2.  Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de
distintos tipos de números mediante as operacións  ele-
mentais e as potencias de expoñente natural,  aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.

20-40

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

20-40

a
)
e

b
)
f

 B2.9.  Elaboración  e  utilización  de
estratexias  para  o  cálculo  mental,
para o cálculo aproximado e para o
cálculo  con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

 B2.4.  Elixir  a  forma de cálculo apropiada (mental,
escrita  ou  con  calculadora),  usando  diferentes
estratexias que permitan simplificar as operacións
con  números  enteiros,  fraccións,  decimais  e
porcentaxes,  e  estimando  a  coherencia  e  a
precisión dos resultados obtidos.

 MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a 
precisión esixida na operación ou no problema.

5-15

 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.

20- 40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 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.

 MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos.

 MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: POTENCIAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


b


e


f


g


h

 B2.6.  Potencias  de  números
enteiros  e  fraccionarios  con
expoñente  natural:  opera-
cións.

 B2.7.  Cadrados  perfectos.
Raíces cadradas.  Estimación
e obtención de raíces aproxi-
madas.

 B2.8.  Xerarquía  das  opera-
cións.

 B2.9.  Elaboración  e  utiliza-
ción de estratexias para o cál-
culo  mental,  para  o  cálculo
aproximado e para o cálculo
con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

 B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e
as súas propiedades, para recoller, transformar e inter-
cambiar información e resolver problemas relacionados
coa vida diaria.

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de
distintos tipos de números mediante as operacións ele-
mentais e as potencias de expoñente natural, aplican-
do correctamente a xerarquía das operacións.

20- 40

 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de núme-
ros e as súas operacións, para resolver problemas co-
tiáns contextualizados, representando e interpretando
mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario,
os resultados obtidos.

    10-30

e

f

g

h

 . B2.13. Potencias de 
números enteiros e 
fraccionarios con expoñente 
natural: operacións

 B2.14. Potencias de base 10. 
Utilización da notación 
científica para representar 
números grandes.

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

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

   20– 40

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

   10- 30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 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 sinxelos.

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

 MAB2.2.8. Utiliza a notación científica.

13



BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: DIVISIBILIDAD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


e


f


g


h

 B2.10. Divisibilidade dos nú-
meros naturais:  criterios de
divisibilidade.

 B2.11.  Números  primos  e
compostos.  Descomposi-
ción  dun  número  en  facto-
res. Descomposición en fac-
tores primos.

 B2.12. Múltiplos e divisores
comúns  a  varios  números.
Máximo común divisor e mí-
nimo  común  múltiplo  de
dous ou máis números na-
turais.

 B2.8.  Xerarquía das opera-
cións.

 B2.9.  Elaboración  e  utiliza-
ción  de  estratexias  para  o
cálculo  mental,  para  o  cál-
culo  aproximado  e  para  o
cálculo  con  calculadora  ou
outros medios tecnolóxicos.

 B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significa-
dos dos números en contextos de paridade, divisibilida-
de e operacións elementais, mellorando así a compren-
sión do concepto e dos tipos de números.

 MAB2.2.1. Recoñece novos significados e propieda-
des dos números en contextos de resolución de pro-
blemas  sobre  paridade,  divisibilidade  e  operacións
elementais.

20-40

 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, activi-
dades e problemas contextualizados.

30-40

▪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.

30-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

  MAB2.2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais.

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

 MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais e aplícao problemas sinxelos.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 4: NÚMEROS ENTEIROS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


b


e


f


g


h

 B2.1.  Números  negativos:
significado  e  utilización  en
contextos reais.

 B2.2.  Números  enteiros:  re-
presentación,  ordenación  na
recta numérica e operacións.
Operacións con calculadora.

 B2.6.  Potencias  de  números
enteiros  e  fraccionarios  con
expoñente  natural:  opera-
cións.

 B2.7.  Cadrados  perfectos.
Raíces cadradas.  Estimación
e obtención de raíces aproxi-
madas.

 B2.8.  Xerarquía  das  opera-
cións.

 B2.9.  Elaboración  e  utiliza-
ción de estratexias para o cál-
culo  mental,  para  o  cálculo
aproximado e para o cálculo
con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

 B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e de-
cimais,  e  porcentaxes  sinxelas,  as  súas  operacións  e  as
súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar
información e resolver problemas relacionados coa vida dia-
ria.

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (na-
turais,  enteiros,  fraccionarios  e  decimais)  e
utilízaos para representar, ordenar e interpre-
tar axeitadamente a información cuantitativa.

10-20

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións nu-
méricas  de  distintos  tipos  de  números  me-
diante as operacións elementais e as poten-
cias de expoñente natural, aplicando correcta-
mente a xerarquía das operacións.

20-30

 MAB2.1.3.  Emprega axeitadamente  os  tipos
de números e as súas operacións, para resol-
ver  problemas  cotiáns  contextualizados,  re-
presentando e interpretando mediante medios
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resul-
tados obtidos.

20-30

▪ e

▪ f

▪ B2.8. Xerarquía das operacións.

▪ B2.9.  Elaboración  e  utilización  de
estratexias  para  o  cálculo  mental,
para o cálculo aproximado e para o
cálculo  con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

▪ B2.3.  Desenvolver,  en casos sinxelos,  a  competencia no uso de
operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións
aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou
estratexias de cálculo mental.

 MAB2.3.1.  Realiza  operacións  combinadas
entre números enteiros, decimais e fracciona-
rios, 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.

20-40

▪ e

▪ f

▪ B2.9.  Elaboración  e  utilización  de
estratexias  para  o  cálculo  mental,
para o cálculo aproximado e para o
cálculo  con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

▪ . B2.13. Potencias de números 
enteiros e fraccionarios con 
expoñente natural: operacións

▪ B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con cal-
culadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as
operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcenta-
xes, e estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos.

▪ MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental
para realizar cálculos exactos ou aproximados, valo-
rando a precisión esixida na operación ou no proble-
ma.

5-15

▪ 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.

20-40
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Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

 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 sinxelas 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 sinxelos.

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios,  respectando a xerarquía das operacións.

 MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

 MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais de forma  coherente e precisa.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 5: FRACCIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


b


e


f


g


h

 B2.3.  Fraccións  en  ámbitos  cotiáns.  Frac-
cións  equivalentes.  Comparación  de  frac-
cións. Representación, ordenación e opera-
cións.

 B2.6. Potencias de números enteiros e frac-
cionarios con expoñente natural: operacións.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
para o cálculo mental, para o cálculo aproxi-
mado e para o cálculo con calculadora ou
outros medios tecnolóxicos.

 B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e
as súas  propiedades,  para recoller,  transformar e inter-
cambiar  información  e  resolver  problemas  relacionados
coa vida diaria.

 MAB2.1.1.  Identifica os tipos de números (naturais, enteiros,
fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar
e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

     10-20

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distin-
tos tipos de números mediante as operacións elementais e as
potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xe-
rarquía das operacións.

20-30

 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as
súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextuali-
zados, representando e interpretando mediante medios tecnol-
óxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

10-20

▪ e

▪ f

▪ B2.8. Xerarquía das operacións.

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
para o cálculo mental, para o cálculo aproxi-
mado e para o cálculo con calculadora ou
outros medios tecnolóxicos.

▪ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no
uso de operacións combinadas como síntese da secuen-
cia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo men-
tal.

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números en-
teiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálcu-
lo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios
tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectan-
do a xerarquía das operacións.

20-40

▪ e

▪ f

▪

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
para o cálculo mental, para o cálculo aproxi-
mado e para o cálculo con calculadora ou
outros medios tecnolóxicos.

▪ B2.13.  Potencias  de  números  enteiros  e
fraccionarios con expoñente natural:  opera-
cións

▪ B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita
ou  con  calculadora),  usando  diferentes  estratexias  que
permitan simplificar as operacións con números enteiros,
fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a cohe-
rencia e a precisión dos resultados obtidos.

▪ MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para reali-
zar  cálculos  exactos ou  aproximados,  valorando a  precisión
esixida na operación ou no problema.

5-15

▪ 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.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 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 sinxelos.

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, e respectando a xerarquía das operacións.

 MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

 MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 6: DECIMAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

 B2.4.  Números  decimais:  represen-
tación, ordenación e operacións.

 B2.5. Relación entre fraccións e de-
cimais. Conversión e operacións.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

 B2.9.  Elaboración  e  utilización  de
estratexias  para  o  cálculo  mental,
para o cálculo aproximado e para o
cálculo  con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

 B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e por-
centaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para reco-
ller, transformar e intercambiar información e resolver problemas relacio-
nados coa vida diaria.

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, entei-
ros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a información cuanti-
tativa.

10-20

▪ MAB2.1.2.  Calcula o valor  de expresións numéricas de
distintos tipos de números mediante as operacións ele-
mentais e as potencias de expoñente natural,  aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.

10-20

▪ 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.

10-20

▪ e 
▪ f
▪ g
▪ h

 B2.10.  Divisibilidade  dos  números
naturais: criterios de divisibilidade.

 B2.11.  Números  primos  e  compos-
tos. Descomposición dun número en
factores.  Descomposición  en  facto-
res primos.

 B2.12. Múltiplos e divisores comúns
a varios números. Máximo común di-
visor  e  mínimo  común  múltiplo  de
dous ou máis números naturais.

 B2.13. Potencias de números entei-
ros  e  fraccionarios  con  expoñente
natural: operacións.

 B2.14. Potencias de base 10. Utiliza-
ción da notación científica para  re-
presentar números grandes.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

 B2.9.  Elaboración  e  utilización  de
estratexias  para  o  cálculo  mental,
para o cálculo aproximado e para o
cálculo  con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

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

▪ MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamen-
to de números decimais, coñecendo o grao de aproxima-
ción, e aplícao a casos concretos.

10-20

▪ MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre núme-
ros decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes
e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de pro-
blemas.

10-20

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

10-20

 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 axeita-
da e respectando a xerarquía das operacións.

10-20

▪ MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para
realizar  cálculos  exactos  ou  aproximados,  valorando  a
precisión esixida na operación ou no problema.

10-20

▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, entei-
ros,  fraccionarios  e  decimais,  decidindo  a  forma  máis
axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e
precisa.

10-20
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Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 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 sinxelos.

 MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais,  e aplícao a casos sinxelos.

 MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións.

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

 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.

 MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

 MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 7: PROPORCIANALIDADE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f
▪ g
▪ h

▪ B2.15.  Cálculos  con  porcentaxes
(mental,  manual  e  con  calculado-
ra).  Aumentos  e  diminucións  por-
centuais.

▪ B2.16.  Razón,  proporción  e  taxa.
Taxa unitaria. Factores de conver-
sión. Magnitudes directamente pro-
porcionais.  Constante  de  propor-
cionalidade.

▪ B2.17.  Resolución  de  problemas
nos que interveña a proporcionali-
dade directa ou variacións porcen-
tuais.  Repartición  directamente
proporcional.

  

▪ B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da cons-
tante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñe-
cidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que
existan variacións porcentuais e magnitudes directamente proporcionais.

▪ MAB2.5.1.  Identifica  e  discrimina  relacións  de
proporcionalidade  numérica  (como  o  factor  de
conversión ou cálculo de porcentaxes) e empré-
gaas para resolver problemas en situacións co-
tiás.

100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 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 sinxelos.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 8: ÁLXEBRA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B2.18. Iniciación á linguaxe alxébri-
ca.

▪ B2.19.  Tradución  de  expresións  da
linguaxe  cotiá,  que  representen  si-
tuacións  reais,  á  alxébrica,  e  vice-
versa.

▪ B2.20.  Significados  e  propiedades
dos números en contextos diferentes
ao do cálculo: números triangulares,
cadrados, pentagonais, etc.

▪ B2.21. A linguaxe alxébrica para xe-
neralizar  propiedades  e  simbolizar
relacións.  Obtención  de  fórmulas  e
termos xerais baseada na observa-
ción de pautas e regularidades. Va-
lor numérico dunha expresión alxé-
brica.

▪ B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis
xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e
realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar
con expresións alxébricas.

▪ MAB2.6.1.  Describe  situacións  ou  enunciados
que dependen de cantidades variables ou desco-
ñecidas  e secuencias lóxicas ou regularidades,
mediante  expresións  alxébricas,  e  opera  con
elas.

20-30

▪ MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a
partir do estudo de procesos numéricos recorren-
tes ou cambiantes, exprésaas mediante a lingua-
xe alxébrica e utilízaas para facer predicións.

10-20

▪ f

▪ h

▪ B2.22.  Ecuacións  de  primeiro  grao
cunha incógnita  (métodos  alxébrico
e gráfico). Resolución. Interpretación
das solucións.  Ecuacións sen solu-
ción. Resolución de problemas.

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a
formulación de ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa resolución méto-
dos alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados obtidos.

▪ MAB2.7.1.  Comproba,  dada unha  ecuación,  se
un número é solución desta.

5-15

▪ MAB2.7.2.  Formula  alxebricamente  unha  situa-
ción da vida real mediante ecuacións de primeiro
grao, resólvea e interpreta o resultado obtido.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

 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.

 MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para 
facer predicións.

 MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta.

 MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido.
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BLOQUE 3: XEOMETRÍA Unidade 9: XEOMETRÍA PLANA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f

▪ h

▪ B3.1. Elementos básicos da xeome-
tría do plano. Relacións e propieda-
des de figuras no plano: paralelismo
e perpendicularidade.

▪ B3.2. Ángulos e as súas relación

▪ B3.3. Construcións xeométricas sin-
xelas:  mediatriz  e  bisectriz.  Propie-
dades

▪ B3.4.  Figuras  planas  elementais:
triángulo,  cadrado  e  figuras  poligo-
nais.

▪ B3.5.  Clasificación  de  triángulos.
Propiedades e relacións.

▪ B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as súas
propiedades características para clasificalas, identificar situacións, describir
o contexto físico e abordar problemas da vida cotiá.

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

10-20

▪ 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.

10-20

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

10-20

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

5-15

▪ e

▪ f

▪ B3.6.  Medida  e cálculo de ángulos
de figuras planas.

▪ B3.7. Cálculo de áreas e perímetros
de figuras planas. Cálculo de áreas
por descomposición en figuras sim-
ples.

▪ B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e
sectores circulares.

▪ B3.2.  Utilizar  estratexias,  ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da
xeometría analítica plana para a resolución de problemas de perímetros,
áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe matemática axeita-
da, e expresar o procedemento seguido na resolución.

▪ MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distan-
cias,  perímetros,  superficies e ángulos de figuras pla-
nas, en contextos da vida real, utilizando as ferramen-
tas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apro-
piadas.

20-40

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

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

 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.

 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.

 MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo e aplícaas para resolver problemas xeométricos sinxelos.
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BLOQUE 3: XEOMETRÍA Unidade 10: POLIEDROS E CORPOS DE REVOLUCIÓN

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ B3.9. Poliedros e corpos de revolu-
ción:  elementos  característicos  e
clasificación. Áreas e volumes.

▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros,
conos e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas,
caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos obtidos
mediante seccións, simetrías, etc.).

▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as características
de corpos xeométricos, utilizando a linguaxe xeo-
métrica axeitada.

10-20

▪ MAB3.3.2.  Constrúe seccións sinxelas dos cor-
pos xeométricos,  a partir  de cortes con planos,
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos
axeitados.

5-15

▪ MAB3.3.3.  Identifica  os  corpos  xeométricos  a
partir dos seus desenvolvementos planos e reci-
procamente.

10-20

▪ e

▪ f

▪ l

▪ n

▪ B3.10. Propiedades, regularidades e
relacións  dos  poliedros.  Cálculo de
lonxitudes, superficies e volumes do
mundo físico.

▪ B3.11. Uso de ferramentas informáti-
cas para estudar formas, configura-
cións e relacións xeométricas.

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

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

40-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 10

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

 MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.

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

 MAB3.4.1. Resolve problemas sinxelos da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica adecuadas.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 11: FUNCIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f ▪ B4.1.  Coordenadas cartesianas:  re-
presentación e identificación de pun-
tos nun sistema de eixes coordena-
dos.

▪ B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas carte-
sianas.

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

5-15

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

▪ B4.2. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual,
táboa numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras e
elixindo a mellor delas en función do contexto).

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

5-15

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

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

5-15

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.3.  Funcións  lineais.  Cálculo,  in-
terpretación e identificación da pen-
dente da recta. Representacións da
recta a partir  da ecuación e obten-
ción da ecuación a partir dunha rec-
ta.

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

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

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

20-40

▪ MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfi-
ca ou táboa de valores.

10-30

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

10-20

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

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 11

 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.

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

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

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

 MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e realiza 
predicións e simulacións sobre o seu comportamento.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 12: ESTATÍSTICA 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪ B5.1. Poboación e individuo. Mostra.
Variables estatísticas.

▪ B5.2. Variables cualitativas e cuanti-
tativas.

▪ B5.3.  Frecuencias  absolutas,  relati-
vas e acumuladas.

▪ B5.4. Organización en táboas de da-
tos recollidos nunha experiencia.

▪ B5.5. Diagramas de barras e de sec-
tores. Polígonos de frecuencias.

▪ B5.6. Medidas de tendencia central.

▪ B5.1.  Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese
dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para responde-
las, utilizando os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas adecuadas, or-
ganizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os parámetros re-
levantes e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos.

▪ MAB5.1.1.  Comprende  o  significado  de  pobo-
ación, mostra e individuo desde o punto de vista
da estatística, entende que as mostras se empre-
gan para obter información da poboación cando
son representativas, e aplícaos a casos concre-
tos.

5-15

▪ MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de dis-
tintos tipos de variables estatísticas, tanto cualita-
tivas como cuantitativas.

5-15

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

20-40

▪ 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 proble-
mas.

20-40

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

5-10

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B5.4. Organización en táboas de da-
tos recollidos nunha experiencia.

▪ B5.5. Diagramas de barras e de sec-
tores. Polígonos de frecuencias.

▪ B5.6. Medidas de tendencia central.

▪ B5.7.  Utilización  de  calculadoras  e
ferramentas tecnolóxicas para o tra-
tamento de datos,  creación e inter-
pretación de gráficos e elaboración
de informes.

▪ B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas estatís-
ticas, calcular parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos que res-
pondan ás preguntas formuladas previamente sobre a situación estudada. 

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

5-10

– MAB5.2.2.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  informa-
ción e da comunicación para comunicar infor-
mación resumida e relevante sobre unha varia-
ble estatística analizada.

5-10

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 12

 MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da estatística, entende que as mostras se empregan para obter información da 
poboación cando son representativas, e aplícaos a casos sinxelos.
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 MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.

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

 MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo modal).

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

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

 MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 13: ESTATÍSTICA 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B5.8.  Fenómenos  deterministas  e
aleatorios.

▪ B5.9.  Formulación  de  conxecturas
sobre o comportamento de fenóme-
nos aleatorios sinxelos e deseño de
experiencias para a súa comproba-
ción.

▪ B5.10. Frecuencia relativa dun suce-
so e a súa aproximación á probabili-
dade mediante a simulación ou ex-
perimentación.

▪ B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a posibili-
dade que ofrecen as matemáticas para analizar e facer predicións razoables acer-
ca do comportamento dos aleatorios a partir das regularidades obtidas ao repetir
un número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa pro-
babilidade.

▪ MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e
distíngueos dos deterministas.

5-15

▪ MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun su-
ceso mediante a experimentación.

10-20

▪ MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno
aleatorio a partir do cálculo exacto da súa proba-
bilidade ou a aproximación desta mediante a ex-
perimentación.

5-15

▪ b

▪ f

▪ h

▪ B5.11. Sucesos elementais equipro-
bables e non equiprobables.

▪ B5.12.  Espazo  mostral  en  experi-
mentos  sinxelos.  Táboas  e  diagra-
mas de árbore sinxelos.

▪ B5.13.  Cálculo  de  probabilidades
mediante a regra de Laplace en ex-
perimentos sinxelos.

▪ B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia relativa
e como medida de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non po-
sible a experimentación.

▪ MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sin-
xelos  e  enumera  todos  os  resultados  posibles,
apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en
árbore sinxelos.

10-30

▪ MAB5.4.2.  Distingue  entre  sucesos  elementais
equiprobables e non equiprobables.

5-15

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

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 13

 MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas.

 MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación.

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

 MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.

 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.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

▪ f

▪ h

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

▪ B1.1.  Expresar  verbalmente  e  de  forma  razoada  o
proceso seguido na resolución dun problema.

▪ MAB1.1.1.  Expresa  verbalmente  e  de  forma
razoada  o  proceso  seguido  na  resolución  dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos
en  práctica:  uso  da  linguaxe  apropiada
(gráfica,  numérica,  alxébrica,  etc.),
reformulación  do  problema,  resolución  de
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo
por casos particulares sinxelos, procura de
regularidades e leis, etc.

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:
revisión  das  operacións  utilizadas,
asignación  de  unidades  aos  resultados,
comprobación  e  interpretación  das
solucións no contexto da situación, procura
doutras formas de resolución, etc.

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

▪ MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos
problemas  (datos,  relacións  entre  os  datos,  e
contexto do problema).

▪ CMCCT

▪ MAB1.2.2.  Valora a información dun enunciado e
relaciónaa co número de solucións do problema.

▪ CMCCT

▪ MAB1.2.3.  Realiza  estimacións  e  elabora
conxecturas  sobre  os  resultados  dos  problemas
para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.

▪ CMCCT

▪ MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e
procesos  de  razoamento  na  resolución  de
problemas,  reflexionando  sobre  o  proceso  de
resolución.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos
en  práctica:  uso  da  linguaxe  apropiada
(gráfica,  numérica,  alxébrica,  etc.),
reformulación  do  problema,  resolución  de
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo
por casos particulares sinxelos, procura de
regularidades e leis, etc.

▪ B1.4.  Formulación  de  proxectos  e
investigacións  matemáticas  escolares,  en
contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
xeito individual e en equipo. Elaboración e
presentación  dos  informes
correspondentes.

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para
encontrar  patróns,  regularidades e leis  matemáticas,
en  contextos  numéricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade
para facer predicións.

▪ MAB1.3.1.  Identifica patróns,  regularidades e leis
matemáticas  en  situacións  de  cambio,  en
contextos  numéricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

▪ CMCCT

▪ CCEC

▪ MAB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas  achadas
para  realizar  simulacións  e  predicións  sobre  os
resultados esperables, valorando a súa eficacia e
idoneidade.

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:
revisión  das  operacións  utilizadas,
asignación  de  unidades  aos  resultados,
comprobación  e  interpretación  das
solucións no contexto da situación, procura
doutras formas de resolución, etc.

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

▪ MAB1.4.1.  Afonda  nos  problemas  logo  de
resolvelos, revisando o proceso de resolución e os
pasos  e  as  ideas  as  importantes,  analizando  a
coherencia  da  solución  ou  procurando  outras
formas de resolución.

▪ CMCCT

▪ MAB1.4.2.  Formúlase  novos  problemas  a  partir
dun  resolto,  variando  os  datos,  propondo  novas
preguntas, resolvendo outros problemas parecidos,
formulando casos particulares  ou  máis  xerais  de
interese,  e  establecendo  conexións  entre  o
problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA
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▪ b

▪ f

▪ h

▪ B1.4.  Formulación  de  proxectos  e
investigacións  matemáticas  escolares,  en
contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
xeito individual e en equipo. Elaboración e
presentación  dos  informes
correspondentes.

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

▪ MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido,
ademais  das  conclusións  obtidas,  utilizando
distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e
estatístico-probabilística).

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

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

▪ B1.6.  Desenvolver  procesos  de  matematización  en
contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
funcionais,  estatísticos ou probabilísticos) a partir  da
identificación  de  situacións  problemáticas  da
realidade.

▪ MAB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da
realidade  susceptibles  de  conter  problemas  de
interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema
do  mundo  real  e  o  mundo  matemático,
identificando  o  problema  ou  os  problemas
matemáticos que subxacen nel e os coñecementos
matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

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

▪ B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática  como  un
recurso  para  resolver  problemas  da  realidade  cotiá,
avaliando  a  eficacia  e  as  limitacións  dos  modelos
utilizados ou construídos.

▪ MAB1.7.1.  Reflexiona  sobre  o  proceso  e  obtén
conclusións  sobre  el  e  os  seus  resultados,
valorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

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

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

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC
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▪ o resolución de problemas.

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪  b

▪ g

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

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

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

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

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

▪ MAB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os  problemas
resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo
para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para:

– Recollida  ordenada  e  organización  de
datos.

– Elaboración  e  creación  de
representacións  gráficas  de  datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación  da  comprensión  de
conceptos e propiedades xeométricas ou
funcionais e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.

– Elaboración  de  informes  e  documentos
sobre os procesos levados a cabo e os
resultados e as conclusións obtidos.

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

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
axeitadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos
numéricos,  alxébricos  ou  estatísticos,  facendo
representacións  gráficas,  recreando  situacións
matemáticas mediante simulacións ou analizando con
sentido  crítico  situacións  diversas  que  axuden  á
comprensión  de  conceptos  matemáticos  ou  á
resolución de problemas.

▪ MAB1.11.1.  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.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer
representacións  gráficas  de  funcións  con
expresións  alxébricas  complexas  e  extraer
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

▪ CMCCT

▪ MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para
explicar  o  proceso  seguido  na  solución  de
problemas,  mediante  a  utilización  de  medios
tecnolóxicos.

▪ CMCCT

▪ MAB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos
xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas
interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender
propiedades xeométricas.

▪ CMCCT

▪ MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar
datos e gráficas estatísticas, extraer información e
elaborar conclusións.

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

▪ f

▪ h

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

▪ B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada o pro-
ceso seguido na resolución dun problema.

▪ MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoa-
da o proceso seguido na resolución dun problema,
coa precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT
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▪ b

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investiga-
cións matemáticas escolares, en contextos
numéricos, xeométricos, funcionais, estatís-
ticos e probabilísticos, de xeito individual e
en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso,
resultados e conclusións obtidas nos procesos de in-
vestigación.

▪ MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido,
ademais das conclusións obtidas, utilizando distin-
tas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e esta-
tístico-probabilística).

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida  ordenada  e  organización  de  da-
tos.

▪ Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico, al-
xébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións sobre situacións matemáticas di-
versas.

▪ Elaboración de informes e documentos so-
bre os procesos levados a cabo e os resul-
tados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación e compartición,  en
ámbitos  apropiados,  da  información  e das
ideas matemáticas.

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación de maneira habitual no proceso de aprendi-
zaxe, procurando, analizando e seleccionando informa-
ción salientable en internet ou noutras fontes, elaboran-
do documentos propios,  facendo exposicións e argu-
mentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apro-
piados para facilitar a interacción.

▪ MAB1.12.1.  Elabora  documentos  dixitais  propios
coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, pre-
sentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado
do proceso de procura, análise e selección de infor-
mación relevante, e compárteos para a súa discu-
sión ou difusión.

▪ CD

▪ CCL

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

▪ CCL

COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

– Recollida  ordenada e  organización  de  da-
tos.

– Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico, al-
xébrico ou estatístico.

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeita-
das, de forma autónoma, realizando cálculos numéri-
cos,  alxébricos ou estatísticos,  facendo representa-
cións gráficas, recreando situacións matemáticas me-
diante simulacións ou analizando con sentido crítico
situacións  diversas  que  axuden  á  comprensión  de
conceptos  matemáticos  ou  á  resolución  de  proble-
mas.

▪ MAB1.11.1.  Selecciona  ferramentas  tecnolóxicas
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos
numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a difi-
cultade destes impida ou non aconselle facelos ma-
nualmente.

▪ CMCCT

▪ CD
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– Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións sobre situacións matemáticas di-
versas.

– Elaboración de informes e documentos so-
bre os procesos levados a cabo e os resul-
tados e as conclusións obtidos.

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

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e organización de datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou es-
tatísticos.

▪ Facilitación  da comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais  e  a
realización de cálculos de tipo numérico, alxé-
brico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e elaboración de pre-
dicións  sobre  situacións  matemáticas  diver-
sas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo e os resultados e
as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación  e  compartición,  en
ámbitos  apropiados,  da  información  e  das
ideas matemáticas.

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación  de  maneira  habitual  no  proceso  de
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionan-
do información salientable en internet ou noutras fon-
tes, elaborando documentos propios, facendo exposi-
cións e argumentacións destes, e compartíndoos en
ámbitos apropiados para facilitar a interacción.

▪ MAB1.12.1.  Elabora  documentos  dixitais  propios
coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, pre-
sentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado
do proceso de procura, análise e selección de infor-
mación relevante, e compárteos para a súa discu-
sión ou difusión.

▪ CD

▪ CCL

▪ MAB1.12.3.  Usa axeitadamente os medios tecnol-
óxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, recollendo a información das activida-
des, analizando puntos fortes e débiles do seu pro-
ceso educativo e establecendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2.  Estratexias e procedementos postos en práctica:  uso
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), re-
formulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,  re-
conto  exhaustivo,  comezo  por  casos  particulares  sinxelos,
procura de regularidades e leis, etc.

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

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estra-
texias de resolución de problemas, realizando
os cálculos necesarios e comprobando as so-
lucións obtidas.

▪ .

▪ MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución.

▪ CMCCT

▪ CAA
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utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comproba-
ción e interpretación das solucións no contexto da situación,
procura doutras formas de resolución, etc.

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións
utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comproba-
ción e interpretación das solucións no contexto da situación,
procura doutras formas de resolución, etc.

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulan-
do pequenas variacións nos datos, outras pre-
guntas, outros contextos, etc.

– MAB1.4.2.  Formúlase  novos  problemas
a partir  dun resolto,  variando os datos,
propondo  novas  preguntas,  resolvendo
outros problemas parecidos, formulando
casos particulares ou máis xerais de in-
terese, e establecendo conexións entre o
problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver problemas da realida-
de cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións
dos modelos utilizados ou construídos.

▪ MAB1.7.1.  Reflexiona  sobre  o  proceso  e
obtén conclusións sobre el e os seus resul-
tados, valorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a, b, c

▪ d, e, f

▪ g, l, m

▪ n, ñ, o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

▪ MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curio-
sidade e indagación, xunto con hábitos de
formular e formularse preguntas e procurar
respostas axeitadas, tanto no estudo dos
conceptos como na resolución de proble-
mas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do tra-
ballo científico.

– B1.10. Reflexionar sobre as decisións toma-
das, e aprender diso para situacións simila-
res futuras.

▪ MAB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os  proble-
mas resoltos e os procesos desenvolvidos,
valorando  a  potencia  e  a  sinxeleza  das
ideas clave, e apréndeo para situacións fu-
turas similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre si-
tuacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no pro-
ceso de aprendizaxe, procurando, analizando
e seleccionando información salientable en in-
ternet ou noutras fontes, elaborando documen-
tos propios, facendo exposicións e argumenta-
cións  destes,  e  compartíndoos  en  ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

▪ MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios
tecnolóxicos  para  estruturar  e  mellorar  o
seu proceso de aprendizaxe, recollendo a
información  das  actividades,  analizando
puntos  fortes  e  débiles  do  seu  proceso
educativo e establecendo pautas de mello-
ra.

▪ CD

▪ CAA
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dos, da información e das ideas matemáticas.

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5.  Práctica dos procesos de matematiza-
ción e modelización, en contextos da realida-
de e en contextos matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.6.  Desenvolver  procesos  de  matematización  en
contextos  da  realidade  cotiá  (numéricos,  xeométri-
cos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a par-
tir  da  identificación  de  situacións  problemáticas  da
realidade.

▪ MAB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da
realidade susceptibles de conter problemas de inte-
rese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5.  Práctica dos procesos de matematiza-
ción e modelización, en contextos da realida-
de e en contextos matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un re-
curso  para  resolver  problemas  da  realidade  cotiá,
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos uti-
lizados ou construídos.

▪ MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén con-
clusións sobre el  e os seus resultados, valorando
outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ A, b,c

▪ d, e, f

▪ g, l, m

▪ n, ñ, o

▪ B1.5.  Práctica dos procesos de matematiza-
ción e modelización, en contextos da realida-
de e en contextos matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

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

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  co-
operación e traballo en equipo. 

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e organización de datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou es-
tatísticos.

▪ Facilitación  da comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais  e  a
realización de cálculos de tipo numérico, alxé-
brico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e elaboración de pre-
dicións  sobre  situacións  matemáticas  diver-

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación  de  maneira  habitual  no  proceso  de
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionan-
do información salientable en internet ou noutras fon-
tes, elaborando documentos propios, facendo exposi-
cións e argumentacións destes, e compartíndoos en
ámbitos apropiados para facilitar a interacción.

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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sas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo e os resultados e
as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación  e  compartición,  en
ámbitos  apropiados,  da  información  e  das
ideas matemáticas.

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mode-
lización, en contextos da realidade e en contextos mate-
máticos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6.  Desenvolver  procesos de matemati-
zación en contextos da realidade cotiá (nu-
méricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísti-
cos ou probabilísticos) a partir da identifica-
ción de situacións problemáticas da reali-
dade.

▪ MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema
do mundo real e o mundo matemático, identificando
o problema ou os problemas matemáticos que sub-
xacen nel e os coñecementos matemáticos necesa-
rios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mode-
lización, en contextos da realidade e en contextos mate-
máticos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes
persoais inherentes ao quefacer matemáti-
co.

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  co-
operación e traballo en equipo. 

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪  b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades pro-
pias do traballo científico.

▪ B1.9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades
ante a resolución de situacións descoñeci-
das.

▪ MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolu-
ción de problemas, de investigación e de matemati-
zación  ou  de  modelización,  valorando  as  conse-
cuencias destas e a súa conveniencia pola súa sin-
xeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE
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▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais e a realización de cálcu-
los de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e os resultados e as conclusións ob-
tidos.

▪ Consulta,  comunicación  e  compartición,  en  ámbitos
apropiados, da información e das ideas matemáticas.

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías  da  informa-
ción e da comunicación de maneira habi-
tual no proceso de aprendizaxe, procuran-
do,  analizando  e  seleccionando  informa-
ción salientable en internet ou noutras fon-
tes,  elaborando  documentos  propios,  fa-
cendo exposicións e argumentacións des-
tes,  e compartíndoos en ámbitos apropia-
dos para facilitar a interacción.

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en
práctica:  uso da linguaxe apropiada (gráfica,
numérica,  alxébrica,  etc.),  reformulación  do
problema, resolución de subproblemas, recon-
to exhaustivo, comezo por casos particulares
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.4.  Formulación  de proxectos e investiga-
cións  matemáticas  escolares,  en  contextos
numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísti-
cos e probabilísticos, de xeito individual e en
equipo. Elaboración e presentación dos infor-
mes correspondentes.

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para
encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas,
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, es-
tatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade
para facer predicións.

▪ MAB1.3.1.  Identifica  patróns,  regularidades  e  leis
matemáticas en situacións de cambio, en contextos
numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  e
probabilísticos.

▪ CMCCT

▪ CCEC

▪ a b  c

▪ d  e f

▪ g l m

▪ n ñ o

▪ B1.5.  Práctica dos procesos de matematiza-
ción e modelización, en contextos da realida-
de e en contextos matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

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

▪ MAB1.8.4.  Desenvolve actitudes  de curiosidade e
indagación, xunto con hábitos de formular e formu-
larse preguntas e procurar respostas axeitadas, tan-
to no estudo dos conceptos como na resolución de
problemas.

▪ CCEC
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III-C.2.2º ESO

Avaliación Unidades semanas

1 avaliación

NÚMEROS ENTEIROS 2
FRACCIÓNS 2
POTENCIAS E RAÍCES 2
DECIMAIS 1
PROPORCIONALIDE E PORCENTAXE 1
ÁLXEBRA 1
ECUACIÓNS DE 1º E 2º GRAO 2
Semanas de axustes desfasamentos e reforzos 1

2 avaliación

SISTEMAS DE ECUACIÓNS 3
FUNCIÓNS 1
PROPORCIONALIDADE XEOMÉTRICA 2
FIGURAS. TEOREMA DE PITÁGORAS 2
Semanas de axustes desfasamentos e reforzos 2

3 avaliación

CORPOS XEOMÉTRICOS 3
ESTATÍSTICA 3
PROBABILIDADE 3
Semanas de axustes desfasamentos e reforzos 2
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: NÚMEROS ENTEIROS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.1.  Números  enteiros:  repre-
sentación,  ordenación  na  recta
numérica  e  operacións.  Opera-
cións con calculadora ou outros
medios tecnolóxicos.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

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

 B2.1. Utilizar números naturais, enteiros,
as súas operacións e as súas propieda-
des,  para  recoller,  transformar  e  inter-
cambiar información, e resolver proble-
mas relacionados coa vida diaria.

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros,) e utilízaos para represen-
tar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

10%-30%

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números me-
diante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correc-
tamente a xerarquía das operacións.

10%-30%

 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para re-
solver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante me-
dios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

10%-30%

 e

 f

 g

 h

 B2.1.  Números  enteiros:  repre-
sentación,  ordenación  na  recta
numérica  e  operacións.  Opera-
cións  con  calculadora  ou  outros
medios tecnolóxicos.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

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

 B2.2.  Coñecer  e utilizar  propiedades e
novos significados dos números en con-
textos de paridade, divisibilidade e ope-
racións  elementais,  mellorando  así  a
comprensión do concepto e dos tipos de
números.

 MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e re-
presentar números moi grandes.

5%-20%

 e

 f

 B2.8. Xerarquía das operacións.

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

 B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a
competencia no uso de operacións com-
binadas como síntese da secuencia de
operacións  aritméticas,  aplicando  co-
rrectamente a xerarquía das operacións
ou estratexias de cálculo mental.

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros con eficacia, median-
te o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utili-
zando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións.

10%-30%

 e

 f

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

 B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada
(mental,  escrita  ou  con  calculadora),
usando estratexias que permitan simpli-
ficar as operacións con números entei-
ros, e estimando a coherencia e a preci-
sión dos resultados obtidos.

 MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou
aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

5%-10%

38



Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números así como 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. 

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: FRACCIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes.
Comparación  de  fraccións.  Representación,  ordenación  e
operacións.

 B2.4.  Relación  entre  fraccións  e  decimais.  Conversión  e
operacións.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con cal-
culadora.

 B2.1.  Utilizar  números,  fraccionarios  e
decimais,  e  as  súas  operacións  e  as
súas propiedades,  para recoller,  trans-
formar e intercambiar información, e re-
solver problemas relacionados coa vida
diaria.

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros,
fraccionarios) e utilízaos para representar,  ordenar  e inter-
pretar axeitadamente a información cuantitativa.

10%-30%

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de dis-
tintos tipos de números mediante as operacións elementais e
as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente
a xerarquía das operacións.

10%-30%

 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as
súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextuali-
zados, representando e interpretando mediante medios tec-
nolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

10%-30%

 e

 f

 g

 h

 B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes.
Comparación  de  fraccións.  Representación,  ordenación  e
operacións.

 B2.4.  Relación  entre  fraccións  e  decimais.  Conversión  e
operacións.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con cal-
culadora.

 B2.2.  Coñecer e utilizar  propiedades e
novos significados dos números en con-
textos de paridade, divisibilidade e ope-
racións  elementais,  mellorando  así  a
comprensión do concepto e dos tipos de
números.

▪ MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números
decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e sim-
plifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

10%-30%

 MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para
simplificar cálculos e representar números moi grandes.

5%-20%

 e

 f

 B2.8. Xerarquía das operacións.

 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con cal-
culadora.

 B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a
competencia no uso de operacións com-
binadas como síntese da secuencia de
operacións aritméticas, aplicando correc-
tamente a xerarquía das operacións ou
estratexias de cálculo mental.

 MAB2.3.1.  Realiza  operacións  combinadas  entre  números
enteiros,  e  fraccionarios,  con  eficacia,  mediante  o  cálculo
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios
tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respec-
tando a xerarquía das operacións.

10%-30%

 e

 f

 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con cal-
culadora.

 B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada
(mental,  escrita  ou  con  calculadora),
usando estratexias que permitan simpli-
ficar as operacións con números entei-
ros, fraccións, decimais e porcentaxes,
e estimando a coherencia e a precisión
dos resultados obtidos.

 MAB2.4.1.  Desenvolve  estratexias  de  cálculo  mental  para
realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a preci-
sión esixida na operación ou no problema.

5%-10%

▪ MAB2.4.2.  Realiza cálculos con números naturais, enteiros,
fraccionarios, decidindo a forma máis axeitada (mental, escri-
ta ou con calculadora), coherente e precisa.

10%-30%
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Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números así como 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. 

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros e fraccionarios.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: POTENCIAS E RAÍCES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.5. Potencias de números enteiros e fraccionarios
con expoñente natural: operacións.

 B2.6.  Potencias de base 10. Utilización da notación
científica para representar números grandes.

 B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estima-
ción e obtención de raíces aproximadas.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

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

 B2.1.  Utilizar  números naturais,  enteiros,
fraccionarios e decimais, e porcentaxes si-
nxelas, as súas operacións e as súas pro-
piedades, para recoller, transformar e in-
tercambiar información, e resolver proble-
mas relacionados coa vida diaria.

 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 opera-
cións.

10%-30%

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

10%-30%

 e

 f

 g

 h

 B2.5.  Potencias  de  números  enteiros  e  fraccionarios
con expoñente natural: operacións.

 B2.6.  Potencias  de  base  10.  Utilización  da  notación
científica para representar números grandes.



 B2.7.  Cadrados  perfectos.  Raíces  cadradas.  Estima-
ción e obtención de raíces aproximadas.

 B2.8. Xerarquía das operacións.

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

 B2.2.  Coñecer  e  utilizar  propiedades  e
novos significados dos números en con-
textos de paridade, divisibilidade e opera-
cións elementais, mellorando así a com-
prensión do concepto e dos tipos de nú-
meros.

▪ MAB2.2.1.  Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expo-
ñente natural e aplica as regras básicas das operacións con poten-
cias.

10%-30%

 MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simpli-
ficar cálculos e representar números moi grandes.

5%-20%

 e

 f

 B2.8. Xerarquía das operacións.

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

 B2.3.  Desenvolver,  en  casos  sinxelos,  a
competencia no uso de operacións combi-
nadas como síntese da secuencia de ope-
racións  aritméticas,  aplicando  correcta-
mente a xerarquía das operacións ou es-
tratexias de cálculo mental.

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros,
decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, al-
goritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utili-
zando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das ope-
racións.

10%-30%


e


f

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

 B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada
(mental, escrita ou con calculadora), usan-
do estratexias que permitan simplificar as
operacións  con  números  enteiros,  frac-
cións, decimais e porcentaxes, e estiman-
do a coherencia e a precisión dos resulta-
dos obtidos.

 MAB2.4.1.  Desenvolve  estratexias  de cálculo  mental  para  realizar
cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na
operación ou no problema.

5%-10%
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Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números así como 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.

 MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural.

43



BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 4: DECIMAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• e

• f

• g

• h

• B2.3. Números decimais: representación, ordenación e opera-
cións.

• B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e opera-
cións.

• B2.8. Xerarquía das operacións.

• B2.9.  Elaboración  e  utilización  de  estratexias  para  o  cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calcula-
dora.

• B2.1.  Utilizar  números  naturais,  enteiros,
fraccionarios  e  decimais,  ,  as  súas  opera-
cións e as súas propiedades, para recoller,
transformar e intercambiar información, e re-
solver problemas relacionados coa vida dia-
ria.

• MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, entei-
ros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantita-
tiva.

10%-30%

• MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de dis-
tintos tipos de números mediante as operacións elementais
e as potencias de  expoñente natural,  aplicando correcta-
mente a xerarquía das operacións.

10%-30%

• MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e
as súas operacións, para resolver problemas cotiáns con-
textualizados, representando e interpretando mediante me-
dios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obti-
dos.

10%-30%

• e

• f

• g

• h

• B2.3. Números decimais: representación, ordenación e opera-
cións.

• B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e opera-
cións.

• B2.8. Xerarquía das operacións.

• B2.9.  Elaboración  e  utilización  de  estratexias  para  o  cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calcula-
dora.

• B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos
significados  dos  números  en  contextos  de
paridade, divisibilidade e operacións elemen-
tais, mellorando así a comprensión do con-
cepto e dos tipos de números.

• MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números
decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e sim-
plifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

10%-30%

• MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso
para simplificar cálculos e representar números moi gran-
des.

10%-30%

• e

• f

• B2.8. Xerarquía das operacións.

• B2.9.  Elaboración  e  utilización  de  estratexias  para  o  cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calcula-
dora.

• B2.3.  Desenvolver,  en  casos  sinxelos,  a
competencia no uso de operacións combina-
das  como síntese  da  secuencia  de  opera-
cións aritméticas, aplicando correctamente a
xerarquía das operacións ou estratexias de
cálculo mental.

• 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.

10%-30%

• e

• f

• B2.9.  Elaboración  e  utilización  de  estratexias  para  o  cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calcula-
dora.

• B2.4.  Elixir  a  forma  de  cálculo  apropiada
(mental, escrita ou con calculadora), usando
estratexias que permitan simplificar as ope-
racións con números enteiros, fraccións, de-
cimais e porcentaxes, e estimando a cohe-
rencia e a precisión dos resultados obtidos.

• MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para
realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a pre-
cisión esixida na operación ou no problema.

5%-10%
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Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións e resolve problemas cos números decimais.

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica para representar números moi grandes.

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 5: PROPORCIONALIDE E PORCENTAXE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B2.10. Cálculos con porcentaxes (mental, manual
e con calculadora). Aumentos e diminucións por-
centuais.

▪ B2.11.  Razón,  proporción  e  taxa.Taxa  unitaria.
Factores de conversión. Magnitudes directa e in-
versamente  proporcionais.  Constante  de  propor-
cionalidade.

▪ B2.12. Resolución de problemas nos que interve-
ña a proporcionalidade directa ou inversa, ou va-
riacións porcentuais. Reparticións directa e inver-
samente proporcionais

▪ B2.5. Utilizar diferentes estratexias (empre-
go de táboas, obtención e uso da constante
de proporcionalidade,  redución  á  unidade,
etc.)  para  obter  elementos  descoñecidos
nun problema a partir doutros coñecidos en
situacións da vida real nas que existan va-
riacións  porcentuais  e  magnitudes  directa
ou inversamente proporcionais.

▪ MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade nu-
mérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e
emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.

70%-80%

▪ MAB2.5.2.  Analiza  situacións  sinxelas  e  recoñece  que  interveñen
magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais.

20%-30%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 MAB2.5.1. Realiza cálculos 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.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 6: ÁLXEBRA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ E

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B2.13. Tradución de expresións da linguaxe cotiá que re-
presenten situacións reais, á alxébrica, e viceversa.

▪ B2.14. Significados e propiedades dos números en con-
textos  diferentes  ao  do  cálculo  (números  triangulares,
cadrados, pentagonais, etc.).

▪ B2.15. Linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades
e simbolizar relacións. Obtención de fórmulas e termos
xerais baseada na observación de pautas e regularida-
des. Valor numérico dunha expresión alxébrica.

▪ B2.16.  Operacións con expresións alxébricas sinxelas.
Transformación  e  equivalencias.  Identidades.  Opera-
cións con polinomios en casos sinxelos.

▪ B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando
os patróns e leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe al-
xébrica  para  expresalos,  comunicalos  e  realizar  predicións
sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e ope-
rar con expresións alxébricas.

▪ MAB2.6.1.  Describe  situacións  ou
enunciados que dependen de cantida-
des variables ou descoñecidas e se-
cuencias  lóxicas  ou  regularidades,
mediante  expresións  alxébricas,  e
opera con elas.

10%-40%

▪ MAB2.6.2.  Identifica  propiedades  e
leis xerais a partir do estudo de proce-
sos  numéricos  recorrentes  ou  cam-
biantes, exprésaas mediante a lingua-
xe alxébrica e utilízaas para facer pre-
dicións.

10%-40%

▪ MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxé-
bricas notables e as propiedades das
operacións  para  transformar  expre-
sións alxébricas.

10%-40%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas utilizando expresións alxébricas, e opera con elas.

 MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis recorrentes e exprésaas mediante a linguaxe alxébrica.

 MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións alxébricas.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 7: ECUACIÓNS DE 1º E 2º GRAO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f

▪ h

▪ B2.17. Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e de segundo
grao cunha incógnita. Resolución por distintos métodos. Interpre-
tación das solucións. Ecuacións sen solución. Resolución de pro-
blemas.

▪

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e
resolver  problemas  mediante  a  formulación  de
ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas
de ecuacións, aplicando para a súa resolución mé-
todos alxébricos ou gráficos, e contrastando os re-
sultados obtidos.

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

10%-20%

▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situa-
ción da vida real mediante ecuacións de primei-
ro e segundo grao, e sistemas de ecuacións li-
neais con dúas incógnitas, resólveas e interpre-
ta o resultado obtido.

80%-90%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, resólveas e interpreta o resultado obtido.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 8: SISTEMAS DE ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f

▪ h

▪ B2.18. Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.
Métodos alxébricos de resolución e método gráfico. Resolución
de problemas.

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e
resolver  problemas  mediante  a  formulación  de
ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas
de ecuacións, aplicando para a súa resolución mé-
todos alxébricos ou gráficos, e contrastando os re-
sultados obtidos.

▪ MAB2.7.1.  Comproba, dado un sistema, se un
número ou uns números é ou son solución des-
ta.

10%-20%

▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situa-
ción da vida real mediante ecuacións de primei-
ro e segundo grao, e sistemas de ecuacións li-
neais con dúas incógnitas, resólveas e interpre-
ta o resultado obtido.

80%-90%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante  sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveos e interpreta o resultado obtido.

49



BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 9: FUNCIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f ▪ B4.1. Concepto de función: variable dependente e indepen-
dente; formas de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfi-
ca e fórmula);  crecemento e decrecemento;  continuidade e
descontinuidade; cortes cos eixes; máximos e mínimos relati-
vos. Análise e comparación de gráficas.

▪ B4.1.  Manexar  as  formas  de  presentar  unha
función (linguaxe habitual, táboa numérica, grá-
fica e ecuación), pasando dunhas formas a ou-
tras e elixindo a mellor delas en función do con-
texto.

▪ MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación
dunha función a outras, e elixe a máis adecuada
en función do contexto.

5%-10%

▪ f ▪ B4.1. Concepto de función: variable dependente e indepen-
dente; formas de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfi-
ca e fórmula);  crecemento e decrecemento;  continuidade e
descontinuidade; cortes cos eixes; máximos e mínimos relati-
vos. Análise e comparación de gráficas.

▪ B4.2. Comprender o concepto de función, e re-
coñecer,  interpretar e analizar as gráficas fun-
cionais.

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

10%-20%

▪ MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, reco-
ñecendo as súas propiedades máis características.

10%-30%

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.2. Funcións lineais. Cálculo, interpretación e identificación
da pendente da recta. Representacións da recta a partir da
ecuación e obtención da ecuación a partir dunha recta.

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software específi-
co para a construción e interpretación de gráficas.

▪ B4.3. Recoñecer, representar e analizar as fun-
cións lineais,  e  utilizalas  para resolver  proble-
mas.

▪ MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función li-
neal a partir da ecuación ou dunha táboa de valo-
res, e obtén a pendente da recta correspondente.

20%-40%

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

10%-30%

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

10%-30%

▪ MAB4.3.4.  Estuda  situacións  reais  sinxelas  e,
apoiándose en recursos tecnolóxicos,  identifica o
modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis
axeitado para explicalas, e realiza predicións e si-
mulacións sobre o seu comportamento.

10%-30%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

 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.
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BLOQUE 3: XEOMETRÍA Unidade 10: PROPORCIONALIDADE XEOMÉTRICA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ B3.2. Semellanza: figuras semellantes. Criterios de semellanza.
Razón de semellanza e escala. Razón entre lonxitudes, áreas e
volumes de corpos semellantes.

▪ B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, cal-
culando a escala ou razón de semellanza e a ra-
zón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos
semellantes.

▪ MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e cal-
cula a razón de semellanza e a razón de super-
ficies e volumes de figuras semellantes.

70%-80%

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

20%-30%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 10

 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 e o concepto de semellanza para resolver problemas da vida cotiá.
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BLOQUE 3: XEOMETRÍA Unidade 11: FIGURAS. TEOREMA DE PITÁGORAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f

▪ h

▪ B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. Xustifica-
ción xeométrica e aplicacións.

▪ B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teore-
ma de Pitágoras (cadrados de números e ternas
pitagóricas)  e o significado xeométrico (áreas de
cadrados construídos sobre os lados), e empregalo
para resolver problemas xeométricos.

▪ MAB3.1.1. Comprende os significados aritméti-
co e xeométrico do teorema de Pitágoras e uti-
lízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a
comprobación do teorema, construíndo outros
polígonos sobre os lados do triángulo rectángu-
lo.

20%-80%

▪ 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

20%-80%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 11

 MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras.

 MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras en contextos reais.
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BLOQUE 4: XEOMETRÍA Unidade 12: CORPOS XEOMÉTRICOS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ B3.3. Poliedros e corpos de revolución: elementos caracte-
rísticos; clasificación. Áreas e volumes.

▪ B3.3.  Analizar  corpos  xeométricos  (cu-
bos, ortoedros, prismas, pirámides, cilin-
dros,  conos  e  esferas)  e  identificar  os
seus elementos característicos (vértices,
arestas,  caras,  desenvolvementos  pla-
nos, seccións ao cortar con planos, cor-
pos  obtidos  mediante  seccións,  sime-
trías, etc.).

▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeo-
métricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.

10%-30%

▪ MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a
partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios
tecnolóxicos axeitados.

10%-30%

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

10%-30%

▪ e

▪ f

▪ l

▪ n

▪ B3.4. Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros.
Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físi-
co.

▪ B3.5. Uso de ferramentas informáticas para estudar formas,
configuracións e relacións xeométricas.

▪ B3.4.  Resolver  problemas  que  leven
consigo o cálculo de lonxitudes, superfi-
cies e volumes do mundo físico, utilizan-
do  propiedades,  regularidades  e  rela-
cións dos poliedros.

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

10%-30%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 12

 MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos.

 MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 13: ESTATÍSTICA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪ B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.

▪ B5.2.  Organización  en  táboas  de  datos  recollidos  nunha
experiencia.

▪ B5.3.  Diagramas  de  barras  e  de  sectores.  Polígonos  de
frecuencias; diagramas de caixa e bigotes

▪ B5.4. Medidas de tendencia central.

▪ B5.5. Medidas de dispersión.

▪ B5.1.  Formular  preguntas  axeitadas  para
coñecer  as  características  de  interese  dunha
poboación  e  recoller,  organizar  e  presentar
datos relevantes para respondelas, utilizando os
métodos  estatísticos  apropiados  e  as
ferramentas axeitadas, organizando os datos en
táboas  e  construíndo  gráficas,  calculando  os
parámetros  relevantes,  e  obtendo  conclusións
razoables a partir dos resultados obtidos.

▪ 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.

10%-30%

▪ 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.

10%-30%

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

10%-30%

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B5.2.  Organización  en  táboas  de  datos  recollidos  nunha
experiencia.

▪ B5.3.  Diagramas  de  barras  e  de  sectores.  Polígonos  de
frecuencias, diagramas de caixa e bigotes

▪ B5.4. Medidas de tendencia central.

▪ B5.5.  Medidas  de  dispersión:  rango  e  cuartís,  percorrido
intercuarílico, varianza e desviación típica.

▪ B5.6. Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas
para  o  tratamento  de  datos,  creación  e  interpretación  de
gráficos e elaboración de informes.

▪ B5.2.  Utilizar  ferramentas  tecnolóxicas  para
organizar  datos,  xerar  gráficas  estatísticas,
calcular parámetros relevantes e comunicar os
resultados obtidos que respondan ás preguntas
formuladas  previamente  sobre  a  situación
estudada.

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

10%-30%

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

10%-30%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 13

 MAB5.1.1. Calcula e interpreta as frecuencias absolutas, relativas e acumuladas dun grupo de datos, e represéntaos graficamente.

 MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís na resolución de problemas.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 14 PROBABILIDADE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B5.7. Fenómenos deterministas e aleatorios.

▪ B5.8. Formulación de conxecturas sobre o comportamento de
fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias para
a súa comprobación.

▪ B5.9. Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á
probabilidade mediante a simulación ou experimentación.

▪ B5.3.  Diferenciar  os  fenómenos  deterministas
dos  aleatorios,  valorando  a  posibilidade  que
ofrecen as  matemáticas  para  analizar  e  facer
predicións razoables acerca do comportamento
dos aleatorios a partir das regularidades obtidas
ao repetir  un  número  significativo  de veces  a
experiencia  aleatoria,  ou  o  cálculo  da  súa
probabilidade.

▪ MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e
distíngueos dos deterministas.

10%-30%

▪ MAB5.3.2.  Calcula  a  frecuencia  relativa  dun
suceso mediante a experimentación.

10%-30%

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

10%-30%

▪ b

▪ f

▪ h

▪ B5.10.  Sucesos  elementais  equiprobables  e  non
equiprobables.

▪ B5.11. Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e
diagramas de árbore sinxelos.

▪ B5.12.  Cálculo  de  probabilidades  mediante  a  regra  de
Laplace en experimentos sinxelos.

▪ B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir
do  concepto  de  frecuencia  relativa  e  como
medida de incerteza  asociada aos fenómenos
aleatorios,  sexa  ou  non  posible  a
experimentación.

▪ MAB5.4.1.  Describe  experimentos  aleatorios
sinxelos e enumera todos os resultados posibles,
apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en
árbore sinxelos.

10%-30%

▪ MAB5.4.2.  Distingue  entre  sucesos  elementais
equiprobables e non equiprobables.

10%-20%

▪ 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.

10%-30%

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 14

 MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio.

 MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles.

 MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

• f

• h

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de reso-
lución de problemas.

▪ B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada,
o proceso seguido na resolución dun problema.

▪ MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma ra-
zoada,  o  proceso seguido  na  resolución  dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso
da linguaxe apropiada (gráfica,  numérica,  alxébrica, etc.),
reformulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,
reconto exhaustivo,  comezo por casos particulares sinxe-
los, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:  revisión  das  opera-
cións  utilizadas,  asignación  de  unidades  aos  resultados,
comprobación e interpretación  das solucións  no contexto
da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estrate-
xias de resolución de problemas, realizando os
cálculos necesarios e comprobando as solucións
obtidas.

▪ MAB1.2.1.  Analiza e comprende o enunciado
dos problemas (datos, relacións entre os datos,
e contexto do problema).

▪ CMCCT

▪ MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado
e relaciónaa co número de solucións do proble-
ma.

▪ CMCCT

▪ MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora con-
xecturas  sobre  os  resultados  dos  problemas
para resolver, valorando a súa utilidade e efica-
cia.

▪ CMCCT

– MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e
procesos  de  razoamento  na  resolución  de
problemas, reflexionando sobre o proceso de
resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso
da linguaxe apropiada (gráfica,  numérica,  alxébrica, etc.),
reformulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,
reconto exhaustivo,  comezo por casos particulares sinxe-
los, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáti-
cas escolares,  en contextos numéricos,  xeométricos,  fun-
cionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e
en equipo. Elaboración e presentación dos informes corres-
pondentes.

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio,
para encontrar patróns, regularidades e leis ma-
temáticas, en contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos, valoran-
do a súa utilidade para facer predicións.

▪ MAB1.3.1.  Identifica  patróns,  regularidades  e
leis matemáticas en situacións de cambio, en
contextos  numéricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

▪ CMCCT

▪ CCEC

▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas
para realizar simulacións e predicións sobre os
resultados esperables,  valorando a súa efica-
cia e idoneidade.

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:  revisión  das  opera-
cións  utilizadas,  asignación  de  unidades  aos  resultados,
comprobación e interpretación  das solucións  no contexto
da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando
pequenas variacións nos datos,  outras pregun-
tas, outros contextos, etc.

▪ MAB1.4.1.  Afonda nos problemas logo de re-
solvelos, revisando o proceso de resolución e
os pasos e as ideas importantes, analizando a
coherencia  da solución ou procurando outras
formas de resolución.

▪ CMCCT

56



COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a par-
tir de un resolto, variando os datos, propondo
novas preguntas, resolvendo outros problemas
parecidos,  formulando  casos  particulares  ou
máis xerais de interese, e establecendo cone-
xións entre o problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáti-
cas escolares,  en contextos numéricos,  xeométricos,  fun-
cionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e
en equipo. Elaboración e presentación dos informes corres-
pondentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro-
ceso, resultados e conclusións obtidas nos pro-
cesos de investigación.

– MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso se-
guido ademais das conclusións obtidas, utili-
zando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística).

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de situacións pro-
blemáticas da realidade.

▪ MAB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MAB1.6.2.  Establece conexións entre un pro-
blema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas ma-
temáticos que subxacen nel e os coñecemen-
tos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

– B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática
como un recurso para resolver problemas da
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limi-
tacións dos modelos utilizados ou construídos.

▪ MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén
conclusións sobre el e os seus resultados, va-
lorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

– MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais
de cooperación e traballo en equipo. 

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪  b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do tra-
ballo científico.

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

▪ MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de re-
solución de problemas, de investigación e de
matematización ou de modelización, valorando
as consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do tra-
ballo científico.

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

▪ MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas re-
soltos e os procesos desenvolvidos, valorando
a potencia e sinxeleza das ideas claves, apren-
dendo para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de da-

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
axeitadas, de forma autónoma, realizando cálcu-
los numéricos, alxébricos ou estatísticos, facen-
do  representacións  gráficas,  recreando  situa-
cións  matemáticas  mediante  simulacións  ou

▪ MAB1.11.1.  Selecciona ferramentas tecnolóxi-
cas axeitadas e utilízaas para a realización de
cálculos  numéricos,  alxébricos ou estatísticos
cando a dificultade destes impida ou non acon-
selle facelos manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ g tos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión  de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais  e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e  elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación e compartición,  en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

analizando con sentido crítico situacións  diver-
sas  que  axuden  á  comprensión  de  conceptos
matemáticos ou á resolución de problemas.

▪ MAB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para
facer representacións gráficas de funcións con
expresións alxébricas complexas e extraer in-
formación cualitativa e cuantitativa sobre elas.

▪ CMCCT

▪ MAB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas
para explicar o proceso seguido na solución de
problemas,  mediante  a  utilización  de  medios
tecnolóxicos.

▪ CMCCT

▪ MAB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeo-
métricos con ferramentas tecnolóxicas interac-
tivas para amosar, analizar e comprender pro-
piedades xeométricas.

▪ CMCCT

▪ MAB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para
tratar datos e gráficas estatísticas, extraer in-
formación e elaborar conclusións.

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

• f

• h

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de reso-
lución de problemas.

▪ B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada,
o proceso seguido na resolución dun problema.

▪ MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma ra-
zoada,  o  proceso seguido  na  resolución  dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ b

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáti-
cas escolares,  en contextos numéricos,  xeométricos,  fun-
cionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e
en equipo. Elaboración e presentación dos informes corres-
pondentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro-
ceso, resultados e conclusións obtidas nos pro-
cesos de investigación.

– MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso se-
guido ademais das conclusións obtidas, utili-
zando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística).

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de da-
tos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e

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

▪ CD

▪ CCL
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ g ▪ Facilitación da comprensión  de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais  e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e  elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación e compartición,  en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

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

▪ CCL

COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de da-
tos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión  de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais  e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e  elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación e compartición,  en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
axeitadas, de forma autónoma, realizando cálcu-
los numéricos, alxébricos ou estatísticos, facen-
do  representacións  gráficas,  recreando  situa-
cións  matemáticas  mediante  simulacións  ou
analizando con sentido crítico situacións  diver-
sas  que  axuden  á  comprensión  de  conceptos
matemáticos ou á resolución de problemas.

▪ MAB1.11.1.  Selecciona ferramentas tecnolóxi-
cas axeitadas e utilízaas para a realización de
cálculos  numéricos,  alxébricos ou estatísticos
cando a dificultade destes impida ou non acon-
selle facelos manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ a

▪ b

▪ e

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou

▪ MAB1.12.1.  Elabora  documentos  dixitais  pro-
pios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son,
etc.),  como resultado do proceso de procura,
análise  e selección  de  información  relevante,

▪ CD

▪ CCL
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COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ f

▪ g

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de da-
tos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión  de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais  e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e  elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación e compartición,  en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

coa  ferramenta  tecnolóxica  axeitada,  e  com-
párteos para a súa discusión ou difusión.

▪ MAB1.12.3.  Usa  adecuadamente  os  medios
tecnolóxicos  para estruturar  e  mellorar  o  seu
proceso de aprendizaxe, recollendo a informa-
ción das actividades, analizando puntos fortes
e débiles do seu proceso educativo e estable-
cendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso
da linguaxe apropiada (gráfica,  numérica,  alxébrica, etc.),
reformulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,
reconto exhaustivo,  comezo por casos particulares sinxe-
los, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:  revisión  das  opera-
cións  utilizadas,  asignación  de  unidades  aos  resultados,
comprobación e interpretación  das solucións  no contexto
da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estrate-
xias de resolución de problemas, realizando os
cálculos necesarios e comprobando as solucións
obtidas.

– MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e
procesos  de  razoamento  na  resolución  de
problemas, reflexionando sobre o proceso de
resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:  revisión  das  opera-
cións  utilizadas,  asignación  de  unidades  aos  resultados,
comprobación e interpretación  das solucións  no contexto
da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando
pequenas variacións nos datos,  outras pregun-
tas, outros contextos, etc.

▪ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a par-
tir de un resolto, variando os datos, propondo
novas preguntas, resolvendo outros problemas
parecidos,  formulando  casos  particulares  ou
máis xerais de interese, e establecendo cone-
xións entre o problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

– B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática
como un recurso para resolver problemas da
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limi-
tacións dos modelos utilizados ou construídos.

▪ MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén
conclusións sobre el e os seus resultados, va-
lorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC
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APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ a,
b,c

▪ d,e,f

▪ g,l,
m

▪ n,ñ,
o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do tra-
ballo científico.

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

▪ MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas re-
soltos e os procesos desenvolvidos, valorando
a potencia e sinxeleza das ideas claves, apren-
dendo para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de da-
tos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión  de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais  e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e  elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación e compartición,  en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

▪ MAB1.12.3.  Usa  adecuadamente  os  medios
tecnolóxicos  para estruturar  e  mellorar  o  seu
proceso de aprendizaxe, recollendo a informa-
ción das actividades, analizando puntos fortes
e débiles do seu proceso educativo e estable-
cendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de situacións pro-

▪ MAB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC
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COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

blemáticas da realidade.

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

– B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática
como un recurso para resolver problemas da
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limi-
tacións dos modelos utilizados ou construídos.

▪ MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén
conclusións sobre el e os seus resultados, va-
lorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

– MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais
de cooperación e traballo en equipo. 

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de da-
tos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión  de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais  e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e  elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ Consulta,  comunicación e compartición,  en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de situacións pro-
blemáticas da realidade.

▪ MAB1.6.2.  Establece conexións entre un pro-
blema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas ma-
temáticos que subxacen nel e os coñecemen-
tos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a,b,
c

▪ d,e,f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

– MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais
de cooperación e traballo en equipo. 

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪  b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do tra-
ballo científico.

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

▪ MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de re-
solución de problemas, de investigación e de
matematización ou de modelización, valorando
as consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de da-
tos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ g ▪ Facilitación da comprensión  de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais  e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e  elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación e compartición,  en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.
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CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso
da linguaxe apropiada (gráfica,  numérica,  alxébrica, etc.),
reformulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,
reconto exhaustivo,  comezo por casos particulares sinxe-
los, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáti-
cas escolares,  en contextos numéricos,  xeométricos,  fun-
cionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e
en equipo. Elaboración e presentación dos informes corres-
pondentes.

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio,
para encontrar patróns, regularidades e leis ma-
temáticas, en contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos, valoran-
do a súa utilidade para facer predicións.

▪ MAB1.3.1.  Identifica  patróns,  regularidades  e
leis matemáticas en situacións de cambio, en
contextos  numéricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

▪ CMCCT

▪ CCEC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e en contextos matemáti-
cos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC
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III-C.3.3º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS

Avaliación Tema Título Semanas

PRIMEIRA

1 Números Racionais. 2
2 Potencias e raíces. 2
3 Polinomios. 2
4 Ecuación de Segundo grado e grado superior. 2
5 Sistemas de Ecuaciónes. 2

Repasarase o tema de Proporcionalidade e Porcentaxes 
de segundo da ESO, xa que non se viu debido o 
confinamento.

1

Semanas axustes desfasamentos e reforzos 1

SEGUNDA

6 Sucesión e progresións. 3
7 Xeometría do plano. 2
8 Movementos no plano. 1
9 Xeometría no espazo. 2
10 Funcións e gráficas. 2

Semanas axustes desfasamentos e reforzos
.

1

TERCEIRA

11 Funcións lineais. 2
12 Funcións  cuadráticas. 2
13 Táboas e gráficos estatísticos. 2
14 Parámetros estatísticos. 2
15  Probabilidade. 2

Semanas axustes desfasamentos e reforzos 1
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: NÚMEROS RACIONAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• f

 B2.1.  Números  racionais.
Transformación  de  fraccións  en
decimais  e  viceversa.  Números
decimais  exactos  e  periódicos.
Fracción xeratriz.

 B2.2.  Operacións  con  fraccións  e
decimais.  Cálculo  aproximado  e
redondeo.  Cifras  significativas.  Erro
absoluto e relativo. 

 B2.6. Xerarquía de operacións.

 B2.1.  Utilizar  as  propiedades
dos  números  racionais,  as
raíces  e  outros  números
radicais  para operar  con eles,
utilizando a forma de cálculo e
notación  adecuada,  para
resolver  problemas  da  vida
cotiá, e presentar os resultados
coa precisión requirida.

 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.

5-15

 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.

5-15

 MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 5-15

 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.

5-15

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

5-15

 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.

5-15

 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.

40-60

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

10-20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 MACB2.1.1.   Recoñecer distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais).

 MACB2.1.2.   Distinguir , 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.

 MACB2.1.3.   Achala fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico.

 MACB2.1.5.   Realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número.

 MACB2.1.6.   Aplicar técnicas de truncamento e redondeo, recoñecendo os erros de aproximación.

 MACB2.1.7.   Expresalo resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada redondeándoo se é necesario.

 MACB2.1.8.   Calculalo valor de expresións numéricas de números decimais mediante as operacións elementais.

 MACB2.1.8.   Calcular o valor de expresións numéricas de números fraccionarios mediante as operacións elementais.

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

68



BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: POTENCIAS E RAÍCES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b
 f

 B2.3. Potencias de números racionais con expoñente enteiro.
Significado e uso.

 B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a expresión de
números  moi  pequenos.  Operacións  con  números
expresados en notación científica.

 B2.5.  Raíces  cadradas.  Raíces  non  exactas.  Expresión
decimal. Expresións radicais: transformación e operacións.

 B2.6. Xerarquía de operacións.

 B2.1.  Utilizar  as  propiedades  dos
números racionais, as raíces e outros
números  radicais  para  operar  con
eles, utilizando a forma de cálculo e
notación  adecuada,  para  resolver
problemas da vida cotiá, e presentar
os resultados coa precisión requirida.

 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.

20-40

 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.

40-60

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

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 MACB2.1.4.   Expresar números moi grandes e moi pequenos en notación científica.

  MACB2.1.8.   Calculalo valor de expresións numéricas mediante as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

 MACB2.1.10.   Factorizar expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas simplificando os resultados.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: POLINOMIOS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b
 f

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

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

 MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos
da vida cotiá. 

20-40

 MACB2.3.2.  Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes
ao cadrado dun binomio  e  unha suma por  diferenza,  e  aplícaas  nun
contexto axeitado.

20-40

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

30-50

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MACB2.3.1.   Realizar operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 

 MACB2.3.2.   Coñecer e utiliza as identidades notables.

 MACB2.3.3.   Factorizar polinomios de grao 4 con raíces enteiras. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 4: ECUACIÓNS DE  SEGUNDO GRAO e GRAO SUPERIOR

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b
 f

 B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución
por distintos métodos.

 B2.11.  Resolución  de  ecuacións  sinxelas  de  grao  superior  a
dous.

 B2.13.  Resolución  de  problemas  mediante  a  utilización  de
ecuacións e sistemas de ecuacións.

 B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se
precise a formulación e a resolución de ecuacións
de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de
grao maior que dous e sistemas de dúas ecuacións
lineais con dúas incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación  alxébricas,  gráficas  ou  recursos
tecnolóxicos,  valorando  e  contrastando  os
resultados obtidos.

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

100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

 MACB2.4.1.    Formular alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• f

• B2.12.  Resolución  de  sistemas  de  dúas  ecuacións
lineais con dúas incógnitas

• B2.13. Resolución de problemas mediante a utilización
de ecuacións e sistemas de ecuacións.

• B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a
formulación  e  a  resolución  de  ecuacións  de  primeiro  e
segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e
sistemas  de  dúas  ecuacións  lineais  con  dúas  incógnitas,
aplicando  técnicas  de  manipulación  alxébricas,  gráficas  ou
recursos  tecnolóxicos,  valorando  e  contrastando  os
resultados obtidos.

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

100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 MACB2.4.1.   Formular alxebricamente unha situación da vida cotiá sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 6: SUCESIÓNS E PROGRESIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• f

• B2.7.  Investigación  de  regularidades,  relacións  e
propiedades  que  aparecen  en  conxuntos  de
números. Expresión usando linguaxe alxébrica. 

• B2.8.  Sucesións  numéricas.  Sucesións  recorrentes
Progresións aritméticas e xeométricas.

• B2.2.  Obter  e  manipular
expresións  simbólicas  que
describan  sucesións  numéricas,
observando  regularidades  en
casos  sinxelos  que  inclúan
patróns recursivos.

• MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei
de formación a partir de termos anteriores.

10-20

• MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha
sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.

10-20

• 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.

40-60

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

10-20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 MACB2.2.1.   Calcular termos dunha sucesión numérica recorrente.

 MACB2.2.2.   Obter o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.

 MACB2.2.3.   Identificar progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos.

 MACB2.2.4.   Resolver problemas da vida cotiá nos que aparecen sucesións.
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BLOQUE 3: Xeometría Unidade 7: Xeometría do plano.

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• e

• f 

• g

• l 

• n

•

• B3.3. Xeometría do plano. 

• B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento
en partes proporcionais. Aplicación á resolución
de problemas. 

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

•

• B3.2.  Utilizar  o  teorema  de  Tales  e  as
fórmulas  usuais  para  realizar  medidas
indirectas  de  elementos  inaccesibles  e
para  obter  as  medidas  de  lonxitudes,
áreas e volumes dos corpos elementais,
de  exemplos  tomados  da  vida  real,
representacións artísticas como pintura ou
arquitectura,  ou  da  resolución  de
problemas xeométricos.

 MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun
segmento  e  da  bisectriz  dun  ángulo,  e  utilízaas  para  resolver
problemas xeométricos sinxelos.

5-15

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas
que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve
problemas xeométricos sinxelos.

10-20

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

30-50

 MACB3.2.2.  Divide  un  segmento  en  partes  proporcionais  a  outros
dados, e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos
homólogos de dous polígonos semellantes.

10-20

 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.

20-40

• b

• e

• f

• g

• l

• n

• B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento
en partes proporcionais. Aplicación á resolución
de problemas.

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

• MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e
de superficies en situacións de semellanza:  planos,  mapas,  fotos
aéreas, etc.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MACB3.1.1.    Coñecer as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos.
 MACB3.1.2.    Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante.
 MACB3.2.1.   Calcular o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares.
 MACB3.2.2.   Dividir un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.
 MACB3.2.3.   Recoñecer triángulos semellantes e utilizar o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.
 MACB3.3.1.   Calcular dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza.
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BLOQUE 3: Xeometría Unidade 8: Movementos no plano

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• e

• f

• g

• l

• n

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

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

• B3.4. Recoñecer as transformacións 
que levan dunha figura a outra mediante 
movemento no plano, aplicar eses 
movementos e analizar deseños cotiáns, 
obras de arte e configuracións presentes 
na natureza.

• MACB3.4.1.  Identifica  os  elementos  máis  característicos
dos  movementos  no  plano  presentes  na  natureza,  en
deseños cotiáns ou en obras de arte.

20-60

• MACB3.4.2.  Xera  creacións  propias  mediante  a
composición  de  movementos,  empregando  ferramentas
tecnolóxicas cando sexa necesario.

20-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

 MACB3.4.1.   Identificar movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte.

 MACB3.4.2.   Xerar creacións propias mediante a composición de movementos.
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BLOQUE 3: Xeometría Unidade 9: Xeometría do espazo   

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• e 

• f 

• l 

• n

• B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de revolución.

•

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

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

10-20

• f 

• l 

• n

•

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

•

• B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar
medidas  indirectas  de  elementos  inaccesibles  e  para  obter  as
medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos elementais,
de  exemplos  tomados  da  vida  real,  representacións  artísticas
como  pintura  ou  arquitectura,  ou  da  resolución  de  problemas
xeométricos.

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

40-60

• b 

• e

• f

•

•  B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos poliedros
e corpos de revolución.

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

•  B3.5.  Identificar  centros,eixes  e  planos  de  simetría  de  figuras
planas, poliedros e corpos de revolución.

•  MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de
revolución,  utilizando  a  linguaxe  con  propiedade  para
referirse aos elementos principais. 

10-20

• MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría
en figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas
construcións humanas.

10-20

• b

• f

•

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

• B3.8. A esfera. Interseccións de planos e esferas.

• B3.9.  O  globo  terráqueo.  Coordenadas  xeográficas  e  fusos
horarios. Latitude e lonxitude dun punto.

• B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa
aplicación na localización de puntos.

•

• 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

10-20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

MACB3.1.3.    Identifica e describe os elementos dos poliedros e os corpos de revolución principais.

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

MACB3.5.1.   Identificalos principais poliedros e corpos de revolución.  

MACB3.5.2.   Identificar centros, eixes e planos de simetría en poliedros.

MACB3.6.1.   Situar sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e ser capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 10: Funcións e gráficas.

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• f

• g

• B4.1.  Análise  e  descrición  cualitativa  de  gráficas  que  representan
fenómenos do ámbito cotián e doutras materias. 

• B4.2.  Análise dunha situación a partir  do estudo das características
locais e globais da gráfica correspondente.

• B4.3. Análise e comparación de situacións de dependencia funcional
dadas mediante táboas e enunciados. 

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

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

• MACB4.1.1.  Interpreta  o  comportamento  dunha  función  dada
graficamente  e  asocia  enunciados  de  problemas
contextualizados a gráficas.

10-30

• MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha
gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 

10-20

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

20-40

• MACB4.1.4.  Asocia  razoadamente  expresións  analíticas  a
funcións dadas graficamente. 

10-20

• MACB4.1.5.  Formula  conxecturas  sobre  o  comportamento  do
fenómeno  que  representa  unha  gráfica  e  a  súa  expresión
alxébrica

10-20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 10

MACB4.1.1.   Interpretalo comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

MAB B4.1.2.   Identificar e interpretar as características dunha gráfica. 

MACB41.3.    Construír unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado.

MACB4.1.4.   Asociar expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 

MACB4.1.5.   Formular conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 11: Funcións lineais

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• f

• B4.5. Utilización de modelos lineais para estudar situacións
provenientes de diferentes ámbitos de coñecemento e da
vida  cotiá,  mediante  a  confección  da  táboa,  a
representación  gráfica  e  a  obtención  da  expresión
alxébrica. 

• B4.6. Expresións da ecuación da recta.

• B4.2.  Identificar  relacións  da  vida  cotiá  e  doutras
materias  que  poden  modelizarse  mediante  unha
función  lineal,  valorando  a  utilidade da  descrición
deste modelo e dos seus parámetros, para describir
o fenómeno analizado.

• 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. 

50-70

• MACB4.2.2.  Obtén  a  expresión  analítica  da
función  lineal  asociada  a  un  enunciado  e
represéntaa.

30-50

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 

MACB4.2.1.   Determinalas formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada. Identificar puntos de corte e pendente, e represéntala graficamente. 

MACB4.2.2.   Obter a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 12: Funcións cuadráticas

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• f

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

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

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

30-60

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

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 

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

 MACB4.3.2.   Identifica e describe situacións da vida cotiá mediante funcións cuadráticas.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 13: Táboas e gráficos estatísticos

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


b


f

 B5.1.  Fases  e  tarefas  dun  estudo  estatístico.
Poboación e mostra. Variables estatísticas: cualitativas,
discretas e continuas.

 B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística.
Representatividade dunha mostra.

 B5.3.  Frecuencias absolutas,  relativas e acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.

 B5.4. Gráficas estatísticas.

 B5.1.  Elaborar  informacións
estatísticas  para  describir  un
conxunto de datos mediante táboas e
gráficas  adecuadas  á  situación
analizada,  xustificando  se  as
conclusións son representativas para
a poboación estudada.

 MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas
en problemas contextualizados.

5-15

 MACB5.1.2.  Valora a representatividade dunha mostra a través do
procedemento de selección, en casos sinxelos.

5-15

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

5-15

 MACB5.1.4.  Elabora  táboas  de  frecuencias,  relaciona  os  tipos  de
frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

20-40

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

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 13

MACB5.1.1.   Distinguir entre poboación e mostra.

MACB5.1.2.   Valorar a representatividade dunha mostra.

MACB5.1.3.   Distinguir entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua.

MACB5.1.4.   Elaborar táboas de frecuencias e obtén información da táboa.

MACB5.1.5.   Construír gráficos estatístico adecuado segundo o tipo de variable.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 14: Parámetros estatísticos

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• e

• f

• B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación e
propiedades.

• B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación
e propiedades.

• B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

• B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación
típica.

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

• MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda,
mediana  e  cuartís) dunha  variable  estatística  para  proporcionar  un
resumo dos datos.

20-40

• 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.

40-60

• b

• e

• f

• B5.9.  Identificación  das  fases  e  tarefas  dun  estudo
estatístico.  Análise  e  descrición  de  traballos
relacionados  coa  estatística,  con  interpretación  da
información e detección de erros e manipulacións.

• B5.10.  Utilización  de  calculadora  e  outros  medios
tecnolóxicos axeitados para a análise, a elaboración e a
presentación  de  informes  e  documentos  sobre
informacións estatísticas nos medios de comunicación.

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

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

5-15

• MACB5.3.2.  Emprega  a  calculadora  e  medios  tecnolóxicos  para
organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de
tendencia central e dispersión.

5-15

• MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 14

 MACB5.2.1.   Calcular e interpreta las medidas de posición: media, moda, mediana e cuartís

 MACB5.2.2.   Calcular e interpreta los parámetros de dispersión: Rango, percorrido intercuartílico e desviación típica.

 MACB5.3.1.   Utilizalo vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estatística.

 MACB5.3.2.   Empregalas TIC para organizar datos e obter parámetros e gráficos.

 MACB5.3.3.   Interpretalos datos obtidos da variable analizada.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 15: Probabilidade

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• f

• g

• B5.11.  Experiencias  aleatorias.  Sucesos  e
espazo mostral.

• B5.12.  Cálculo de probabilidades mediante a
regra  de  Laplace.  Diagramas  de  árbore
sinxelos. Permutacións; factorial dun número.

• B5.13. Utilización da probabilidade para tomar
decisións  fundamentadas  en  diferentes
contextos.

• B5.4.  Estimar  a  posibilidade  de  que
aconteza  un  suceso  asociado  a  un
experimento aleatorio sinxelo, calculando a
súa probabilidade a partir da súa frecuencia
relativa,  a  regra  de  Laplace  ou  os
diagramas  de  árbore,  e  identificando  os
elementos asociados ao experimento.

• MACB5.4.1.  Identifica  os  experimentos  aleatorios  e  distíngueos  dos
deterministas.

5-15

• MACB5.4.2.  Utiliza  o  vocabulario  axeitado  para  describir  e  cuantificar
situacións relacionadas co azar. 

5-15

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

40-60

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

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 15

MACB5.4.1.   Distinguir experimentos aleatorios de deterministas.

MACB5.4.2.   Utilizalo vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar.

MACB5.4.3.   Calculalo espazo mostral. Asigna probabilidades a cada un dos elementos do espazo mostral mediante diversas estratexias.

MACB5.4.4.   Tomala decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situacións de incerteza.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

 f

 h

 B1.1. Planificación do proceso de resolución de
problemas.

 B1.1. Expresar verbalmente, de xeito ra-
zoado,  o  proceso seguido na  resolución
dun problema.

▪ MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito ra-
zoado,  o  proceso  seguido  na  resolución  dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica,
etc.),  reformulación  do  problema,  resolver  subproble-
mas, reconto exhaustivo, empezar por casos particula-
res sinxelos, buscar regularidades e leis, etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das opera-
cións utilizadas, asignación de unidades aos resultados,
comprobación e interpretación das solucións no contex-
to da situación, procura doutras formas de resolución,
etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estrate-
xias de resolución de problemas, realizando os
cálculos necesarios e comprobando as solucións
obtidas.

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

▪ CMCCT

▪ MACB1.2.2. Valora a información dun enuncia-
do  e  relaciónaa  co  número  de  solucións  do
problema.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica,
etc.), reformulación do problema, resolución de subpro-
blemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particu-
lares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións mate-
máticas  escolares,  en contextos  numéricos,  xeométri-
cos,  funcionais,  estatísticos e probabilísticos,  de xeito
individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio,
para atopar patróns, regularidades e leis mate-
máticas,  en  contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos, valoran-
do a súa utilidade para facer predicións.

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das opera-
cións utilizadas, asignación de unidades aos resultados,
comprobación e interpretación das solucións no contex-
to da situación, procura doutras formas de resolución,
etc. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando
pequenas variacións nos datos,  outras pregun-
tas, outros contextos, etc. 

▪ MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de re-
solvelos, revisando o proceso de resolución, e
os pasos e as ideas importantes, analizando a
coherencia da solución  ou procurando outras
formas de resolución.

▪ CMCCT
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ MACB1.4.2.  Formúlase  novos  problemas,  a
partir de un resolto, variando os datos, propon-
do novas preguntas, resolvendo outros proble-
mas parecidos, formulando casos particulares
ou máis xerais de interese, e establecendo co-
nexións entre o problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións mate-
máticas  escolares,  en contextos  numéricos,  xeométri-
cos,  funcionais,  estatísticos e probabilísticos,  de xeito
individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro-
ceso, resultados e conclusións obtidas nos pro-
cesos de investigación.

▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso segui-
do ademais das conclusións obtidas, utilizando
as  linguaxes  alxébrica,  gráfica,  xeométrica  e
estatístico-probabilística.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de problemas en si-
tuacións problemáticas da realidade.

▪ MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un pro-
blema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas ma-
temáticos que subxacen nel, e os coñecemen-
tos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver problemas da realidade
cotiá,  avaliando a eficacia e as limitacións dos
modelos utilizados ou construídos.

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e ob-
tén conclusións sobre el e os seus resultados,
valorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a ▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo- ▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per- ▪ MACB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  adecuadas ▪ CMCCT
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

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

soais inherentes ao quefacer matemático. para o traballo en matemáticas (esforzo, perse-
veranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada).

▪ CSIEE

▪ CSC

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ MACB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de  curiosi-
dade e indagación, xunto con hábitos de for-
mular e formularse preguntas, e procurar res-
postas  adecuadas,  tanto no  estudo dos  con-
ceptos como na resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver  actitudes  adecuadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico. 

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

▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e de
matematización ou de modelización, valorando
as consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver  actitudes  adecuadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico. 

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

▪ MACB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os  problemas
resoltos e os procesos desenvolvidos, valoran-
do a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálcu-
los numéricos, alxébricos ou estatísticos, facen-
do  representacións  gráficas,  recreando  situa-
cións  matemáticas  mediante  simulacións  ou
analizando con sentido  crítico  situacións  diver-
sas  que  axuden  á  comprensión  de  conceptos
matemáticos ou á resolución de problemas.

▪ MACB1.11.1.  Selecciona  ferramentas  tecnol-
óxicas axeitadas e utilízaas para a realización
de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísti-
cos cando a dificultade destes impida ou non
aconselle facelos manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

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

▪ CMCCT
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados ob-
tidos.

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

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

▪ CMCCT

▪ MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeo-
métricos con ferramentas tecnolóxicas interac-
tivas para amosar, analizar e comprender pro-
piedades xeométricas.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

 f

 h

 B1.1. Planificación do proceso de resolución de
problemas.

 B1.1. Expresar verbalmente, de xeito ra-
zoado,  o  proceso seguido na  resolución
dun problema.

▪ MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito ra-
zoado,  o  proceso  seguido  na  resolución  dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións mate-
máticas  escolares,  en contextos  numéricos,  xeométri-
cos,  funcionais,  estatísticos e probabilísticos,  de xeito
individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro-
ceso, resultados e conclusións obtidas nos pro-
cesos de investigación.

▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso segui-
do ademais das conclusións obtidas, utilizando
as  linguaxes  alxébrica,  gráfica,  xeométrica  e
estatístico-probabilística.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ B1.12.  Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e

▪ MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais pro-
pios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son,
etc.),  como resultado do proceso de procura,
análise  e  selección  de información  relevante,
coa  ferramenta  tecnolóxica  axeitada,  e  com-
párteos para a súa discusión ou difusión.

▪ CCL

▪ CD
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ e ▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados ob-
tidos.

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

compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

▪ MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
apoiar a exposición oral dos contidos traballa-
dos na aula.

▪ CCL
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COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados ob-
tidos.

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

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálcu-
los numéricos, alxébricos ou estatísticos, facen-
do  representacións  gráficas,  recreando  situa-
cións  matemáticas  mediante  simulacións  ou
analizando con sentido  crítico  situacións  diver-
sas  que  axuden  á  comprensión  de  conceptos
matemáticos ou á resolución de problemas.

▪ MACB1.11.1.  Selecciona  ferramentas  tecnol-
óxicas axeitadas e utilízaas para a realización
de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísti-
cos cando a dificultade destes impida ou non
aconselle facelos manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados ob-
tidos.

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

▪ B1.12.  Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

▪ MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais pro-
pios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son,
etc.),  como resultado do proceso de procura,
análise  e  selección  de información  relevante,
coa  ferramenta  tecnolóxica  axeitada,  e  com-
párteos para a súa discusión ou difusión.

▪ CCL

▪ CD

▪ MACB1.12.3.  Usa  axeitadamente  os  medios
tecnolóxicos para estruturar  e  mellorar  o  seu
proceso de aprendizaxe, recollendo a informa-
ción das actividades, analizando puntos fortes
e débiles de seu proceso educativo e estable-
cendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica,
etc.),  reformulación  do  problema,  resolver  subproble-
mas, reconto exhaustivo, empezar por casos particula-
res sinxelos, buscar regularidades e leis, etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das opera-
cións utilizadas, asignación de unidades aos resultados,
comprobación e interpretación das solucións no contex-
to da situación, procura doutras formas de resolución,
etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estrate-
xias de resolución de problemas, realizando os
cálculos necesarios e comprobando as solucións
obtidas.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das opera-
cións utilizadas, asignación de unidades aos resultados,
comprobación e interpretación das solucións no contex-
to da situación, procura doutras formas de resolución,
etc. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando
pequenas variacións nos datos,  outras pregun-
tas, outros contextos, etc. 

▪ MACB1.4.2.  Formúlase  novos  problemas,  a
partir de un resolto, variando os datos, propon-
do novas preguntas, resolvendo outros proble-
mas parecidos, formulando casos particulares
ou máis xerais de interese, e establecendo co-
nexións entre o problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver problemas da realidade
cotiá,  avaliando a eficacia e as limitacións dos
modelos utilizados ou construídos.

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e ob-
tén conclusións sobre el e os seus resultados,
valorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a,b,c

▪ d,e,f

▪ g,l,m

▪ n,ñ,o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

▪ MACB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de  curiosi-
dade e indagación, xunto con hábitos de for-
mular e formularse preguntas, e procurar res-
postas  adecuadas,  tanto no  estudo dos  con-
ceptos como na resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver  actitudes  adecuadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico. 

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

▪ MACB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os  problemas
resoltos e os procesos desenvolvidos, valoran-
do a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-

▪ B1.12.  Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-

▪ MACB1.12.3.  Usa  axeitadamente  os  medios
tecnolóxicos para estruturar  e  mellorar  o  seu
proceso de aprendizaxe, recollendo a informa-
ción das actividades, analizando puntos fortes
e débiles de seu proceso educativo e estable-
cendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA
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APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

des xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados ob-
tidos.

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

litar a interacción.

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de problemas en si-
tuacións problemáticas da realidade.

▪ MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver problemas da realidade
cotiá,  avaliando a eficacia e as limitacións dos
modelos utilizados ou construídos.

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e ob-
tén conclusións sobre el e os seus resultados,
valorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

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

▪ CSC

▪ CSIEE
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COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados ob-
tidos.

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

▪ B1.12.  Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de problemas en si-
tuacións problemáticas da realidade.

▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un pro-
blema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas ma-
temáticos que subxacen nel, e os coñecemen-
tos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a,b,c

▪ d,e,f

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

▪ MACB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  adecuadas
para o traballo en matemáticas (esforzo, perse-
veranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica

▪ CMCCT

▪ CSIEE
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

razoada). ▪ CSC

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

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver  actitudes  adecuadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico. 

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

▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e de
matematización ou de modelización, valorando
as consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados ob-
tidos.

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

▪ B1.12.  Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes, e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

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

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

▪ MACB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de  curiosi-
dade e indagación, xunto con hábitos de for-
mular e formularse preguntas, e procurar res-
postas  adecuadas,  tanto no  estudo dos  con-
ceptos como na resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC
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CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. C.Clave

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

III-C.4.3º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS

Avaliación Tema Título Semanas

PRIMEIRA

1 Números Racionais. 2
2 Potencias e raíces. 2
3 Polinomios. 2
4 Ecuacións 2
5 Sistemas de Ecuaciónes. 3

Semanas axustes desfasamentos e reforzos 1/2

SEGUNDA

6 Sucesións numéricas 2
7 Xeometría do plano. 2
8 Movementos no plano. Semellanza 2
9 Corpos xeométricos 2

Semanas axustes desfasamentos e reforzos
.

2/3

TERCEIRA

10 Funcións e gráficas 2
11 Funcións  lineais 2
12 Funcións cuadráticas 2
13 Estadística 3

Semanas axustes desfasamentos e reforzos 1/2
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: NÚMEROS RACIONAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 e

 f

 g

 B2.2. Xerarquía de operacións.

 B2.3. Números decimais e racio-
nais. Transformación de fraccións
en decimais e viceversa. Núme-
ros decimais exactos e periódi-
cos.

 B2.4. Operacións con fraccións e 
decimais. Cálculo aproximado e 
redondeo. Erro cometido.

 B2.5. Elaboración e utilización de
estratexias para o cálculo mental,
para o cálculo aproximado e para
o cálculo con calculadora ou 
outros medios tecnolóxicos.

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

 MAPB2.1.2.  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.

10-20

 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.

10-20

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

10-20

 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.

5-15

 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

10-20

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

40-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 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.

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

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

 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.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: POTENCIAS E RAÍCES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 e

 f

 g

 B2.1.  Potencias  de números  naturais  con expoñente
enteiro. Significado e uso. Potencias de base 10. Apli-
cación  para a expresión  de  números  moi  pequenos.
Operacións con números expresados en notación cien-
tífica. Aplicación a problemas extraídos do ámbito so-
cial e físico.

 B2.2. Xerarquía de operacións.

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

 MAPB2.1.1.  Aplica  as  propiedades  das  potencias  para
simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores
son produtos de potencias.

40-60

 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.

10-20

 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.

40-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son produtos de potencias.

 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.

 MAPB2.1.7. 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.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: POLINOMIOS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


b


f

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

 B2.3. Utilizar a linguaxe alxé-
brica para expresar unha pro-
piedade ou relación dada me-
diante un enunciado, extraen-
do  a  información  relevante  e
transformándoa.

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

80-100

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

80-100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado 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.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 4: ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

c)
f

d)
g

e)
h

f) B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita.
Resolución por distintos métodos.

g) B2.11. Resolución de problemas mediante a utiliza-
ción de ecuacións e sistemas.

B2.4.  Resolver  problemas  da  vida  cotiá  nos  que  se
precise a formulación e a resolución de ecuacións de
primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas
ecuacións con dúas incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación  alxébricas,  gráficas  ou  recursos
tecnolóxicos,  e  valorar  e  contrastar  os  resultados
obtidos.

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

80-100

 ▪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.

80-100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

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

 MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 f
 g
 h

▪ B2.10. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas
incógnitas. Resolución.

▪ B2.11.  Resolución  de  problemas  mediante  a
utilización de ecuacións e sistemas.

▪B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a
formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e segundo
grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas,
aplicando  técnicas  de  manipulación  alxébricas,  gráficas  ou
recursos  tecnolóxicos,  e  valorar  e  contrastar  os  resultados
obtidos.

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

80-100

 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.

80-100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 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.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 6: SUCESIÓNS NUMÉRICAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 f

 B2.6. Investigación de regularidades, relacións e propie-
dades que aparecen en conxuntos de números. Expre-
sión usando linguaxe alxébrica. 

 B2.7. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes. Pro-
gresións aritméticas e xeométricas.

 B2.2. Obter e manipular expresións simbóli-
cas que describan sucesións numéricas, ob-
servando  regularidades  en  casos  sinxelos
que inclúan patróns recursivos.

 MAPB2.2.1. Calcula termos dunha suce-
sión numérica recorrente usando a lei de
formación a partir de termos anteriores.

30-40

 MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación
ou fórmula para o termo xeral dunha su-
cesión  sinxela  de  números  enteiros  ou
fraccionarios.

30-40

 MAPB2.2.3. Valora e identifica a presen-
za recorrente das sucesións na natureza
e resolve problemas asociados a estas.

20-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores.

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

 MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas.
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BLOQUE 3: Xeometría Unidade 7: XEOMETRÍA NO PLANO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ l

▪ n

▪ B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e
bisectriz  dun  ángulo;  ángulos  e as súas relacións;
perímetros e áreas de polígonos; lonxitude e área de
figuras circulares. Propiedades.

▪ B3.5.  Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas,
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, con-
figuracións e relacións xeométricas.

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

▪ MAPB3.1.1.  Coñece as propiedades  dos puntos da mediatriz  dun
segmento e da bisectriz dun ángulo.

20-30

▪ MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para re-
solver problemas xeométricos sinxelos.

20-30

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

20-30

▪ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circun-
ferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

40-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo.

 MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos.

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

 MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas.
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BLOQUE 3: Xeometría Unidade 8: MOVEMENTOS NO PLANO. SEMELLANZA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f

▪ l

▪ n

▪ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en partes pro-
porcionais. Aplicación á resolución de problemas.

▪ B3.2.  Utilizar  o  teorema de  Tales  e  as  fórmulas
usuais para realizar medidas indirectas de elemen-
tos inaccesibles e para obter medidas de lonxitu-
des, de exemplos tomados da vida real, de repre-
sentacións artísticas como pintura ou arquitectura,
ou da resolución de problemas xeométricos.

▪ MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes pro-
porcionais a outros dados e establece relacións
de proporcionalidade entre os elementos homó-
logos de dous polígonos semellantes.

40-50

▪ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e,
en situacións de semellanza, utiliza o teorema
de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.

5-15

▪ f

▪ l

▪ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en partes pro-
porcionais. Aplicación á resolución de problemas.

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

▪ MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medi-
das de lonxitudes en situacións de semellanza
(planos, mapas, fotos aéreas, etc.).

20-30

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ n

▪ B3.4. Translacións, xiros e simetrías no plano.

▪ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas
as  tecnolóxicas,  para  estudar  formas,  configuracións  e  rela-
cións xeométricas.

▪ B3.4.  Recoñecer  as  transformacións  que  levan
dunha figura a outra mediante movemento no pla-
no,  aplicar  os  referidos  movementos  e  analizar
deseños  cotiáns,  obras  de  arte  e  configuracións
presentes na natureza.

▪ MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis carac-
terísticos dos movementos no plano presentes
na natureza,  en deseños cotiáns ou obras de
arte.

5-15

▪ MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a
composición  de movementos,  empregando fe-
rramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

5-15

▪ f

▪ l

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

▪ B3.5. Interpretar o sentido das coordenadas xeo-
gráficas e a súa aplicación na localización de pun-
tos.

▪ MAPB3.5.1.  Sitúa  sobre  o  globo  terráqueo  o
Ecuador, os polos, os meridianos e os parale-
los, e é capaz de situar un punto sobre o globo
terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lon-
xitude.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

 MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes.

 MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.

 MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.).

 MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.

 MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

 MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a 
súa lonxitude.
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BLOQUE 3: Xeometría Unidade 9: CORPOS XEOMÉTRICOS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ l

▪ n

▪ B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes.

▪ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas,
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, con-
figuracións e relacións xeométricas.

▪ B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as pro-
piedades características das figuras planas, os cor-
pos xeométricos elementais e as súas configura-
cións xeométricas.

▪ MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de polie-
dros regulares e corpos de revolución en pro-
blemas contextualizados, aplicando fórmulas e
técnicas adecuadas.

100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

 MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 10: FUNCIÓNS E GRÁFICAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que re-
presentan fenómenos do ámbito cotián e doutras materias.

▪ B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das carac-
terísticas locais e globais da gráfica correspondente.

▪ B4.3. Análise e comparación de situacións de dependencia
funcional dadas mediante táboas e enunciados.

▪ B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software espe-
cífico para a construción e interpretación de gráficas.

▪ B4.1.  Coñecer  os  elementos
que interveñen no estudo das
funcións e a súa representa-
ción gráfica.

▪ MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada gra-
ficamente, e asocia enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.

20-30

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

20-30

▪ MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado con-
textualizado, e describe o fenómeno exposto.

20-30

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

20-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 10

 MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

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

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

 MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 11: FUNCIÓNS LINEAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ b

▪ f

▪ h

▪ B4.4. Utilización de modelos lineais para estudar si-
tuacións provenientes de diferentes ámbitos de co-
ñecemento e da vida cotiá, mediante a confección
da táboa, a representación gráfica e a obtención da
expresión alxébrica. 

▪ B4.5. Expresións da ecuación da recta.

▪ B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e dou-
tras materias que poden modelizarse mediante
unha  función  lineal,  valorando  a  utilidade  da
descrición deste modelo e dos seus parámetros,
para describir o fenómeno analizado.

▪ MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da
ecuación da recta a partir  dunha dada (ecuación
punto-pendente,  xeral,  explícita  e  por  dous  pun-
tos), identifica puntos de corte e pendente, e repre-
séntaas graficamente.

40-50

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

50-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 11

 MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte 
e pendente, e represéntaas graficamente.

 MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 12: FUNCIÓNS CUADRÁTICAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.6. Funcións cuadráticas. Representación gráfi-
ca. Utilización para representar situacións da vida
cotiá.

▪ B4.7.  Utilización  de  calculadoras  gráficas  e  so-
ftware específico para a construción e a interpre-
tación de gráficas.

▪ B4.3. Recoñecer situacións de relación
funcional  que  necesitan  ser  descritas
mediante  funcións  cuadráticas,  calcu-
lando os seus parámetros e as súas ca-
racterísticas.

▪ MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómi-
ca de grao 2 e describe as súas características.

70-80

▪ MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que
poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estú-
daas  e  represéntaas  utilizando  medios  tecnolóxicos  cando
sexa necesario.

10-20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 12

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

 MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos 
cando sexa necesario.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 13: ESTATÍSTICA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ a

▪ b

▪ c

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪ B5.1.  Fases e tarefas dun estudo estatístico.  Pobo-
ación e mostra. Variables estatísticas: cualitativas, dis-
cretas e continuas.

▪ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística.
Representatividade dunha mostra.

▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.

▪ B5.4.  Gráficas  estatísticas:  construción  e  interpreta-
ción.

▪ B5.1. Elaborar informacións estatísticas
para describir un conxunto de datos me-
diante  táboas  e  gráficas  adecuadas  á
situación  analizada,  e  xustificar  se  as
conclusións son representativas para a
poboación estudada.

▪ MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en pro-
blemas contextualizados. 

10-20

▪ MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procede-
mento de selección, en casos sinxelos.

10-20

▪ MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuanti-
tativa continua, e pon exemplos.

20-30

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

50-60

▪ MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser nece-
sario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con
variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá.

10-20

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

10-20

▪ e

▪ f

▪ B5.5. Parámetros de posición: media, moda, mediana
e cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades.

▪ B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido in-
tercuartílico e desviación típica. Cálculo e interpreta-
ción.

▪ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

▪ B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación
típica.

▪ B5.9.  Aplicacións  informáticas  que  faciliten  o  trata-
mento de datos estatísticos.

▪ B5.2. Calcular e interpretar os paráme-
tros de posición e de dispersión dunha
variable estatística para resumir os da-
tos  e  comparar  distribucións  estatísti-
cas.

▪ MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable esta-
tística para proporcionar un resumo dos datos. 

50-60

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ B5.1.  Fases e tarefas dun estudo estatístico.  Pobo-
ación e mostra. Variables estatísticas: cualitativas, dis-
cretas e continuas.

▪ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística.
Representatividade dunha mostra.

▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.

▪ B5.3.  Analizar  e  interpretar  a  informa-
ción estatística que aparece nos medios
de comunicación, e valorar a súa repre-
sentatividade e fiabilidade.

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

5-15

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

5-15
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▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

Agrupación de datos en intervalos.

▪ B5.4.  Gráficas  estatísticas:  construción  e  interpreta-
ción.

▪ B5.5. Parámetros de posición: media, moda, mediana
e cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades.

▪ B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido in-
tercuartílico e desviación típica. Cálculo e interpreta-
ción.

▪ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

▪ B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación
típica.

▪ B5.9.  Aplicacións  informáticas  que  faciliten  o  trata-
mento de datos estatísticos.

▪ MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resu-
mida e relevante sobre unha variable estatística que analizase.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 13

 MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 

 MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos.

 MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos.

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

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

 MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual ou en grupo.

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

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

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

 MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística que analizase.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ f

▪ h

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolu-
ción de problemas.

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

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

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), re-
formulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,  re-
conto  exhaustivo,  comezo  por  casos  particulares  sinxelos,
procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións
utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comproba-
ción e interpretación das solucións no contexto da situación,
procura doutras formas de resolución, etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estrate-
xias de resolución de problemas, realizando os
cálculos necesarios e comprobando as solucións
obtidas.

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

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.2. Valora a información dun enuncia-
do  e  relaciónaa  co  número  de  solucións  do
problema.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e
procesos de razoamento na resolución de pro-
blemas, reflexionando sobre o proceso de re-
solución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), re-
formulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,  re-
conto  exhaustivo,  comezo  por  casos  particulares  sinxelos,
procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.4.  Formulación de proxectos e investigacións matemáti-
cas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcio-
nais,  estatísticos  e probabilísticos,  de xeito  individual  e  en
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspon-
dentes.

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio,
para atopar patróns, regularidades e leis mate-
máticas,  en  contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos, valoran-
do a súa utilidade para facer predicións.

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopa-
das para realizar simulacións e predicións so-
bre os resultados esperables,  e  valora a súa
eficacia e a súa idoneidade.

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións
utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comproba-
ción e interpretación das solucións no contexto da situación,

– B1.4. Afondar en problemas resoltos formulan-
do pequenas variacións nos datos, outras pre-
guntas, outros contextos, etc.

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de re-
solvelos, revisando o proceso de resolución e
os pasos e as ideas importantes, analizando a

▪ CMCCT
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ f procura doutras formas de resolución, etc. coherencia  da solución ou procurando outras
formas de resolución.

▪ MAPB1.4.2.  Formúlase  novos  problemas,  a
partir de un resolto, variando os datos, propon-
do novas preguntas, resolvendo outros proble-
mas parecidos, formulando casos particulares
ou máis xerais de interese, e establecendo co-
nexións entre o problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ f

▪ h

▪ B1.4.  Formulación de proxectos e investigacións matemáti-
cas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcio-
nais,  estatísticos  e probabilísticos,  de xeito  individual  e  en
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspon-
dentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro-
ceso, os resultados e as conclusións obtidas nos
procesos de investigación.

▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso se-
guido  ademais  das  conclusións  obtidas,  utili-
zando  distintas  linguaxes:  alxébrica,  gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de situacións pro-
blemáticas da realidade.

▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un pro-
blema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas ma-
temáticos que subxacen nel e os coñecemen-
tos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.6.5.  Realiza simulacións e predicións,
en contexto real, para valorar a adecuación e
as limitacións dos modelos, e propón melloras
que aumenten a súa eficacia.

▪ CMCCT

110



COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver problemas da realidade
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos
modelos utilizados ou construídos.

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén
conclusións sobre el e os seus resultados, va-
lorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exer-
cicios, e adopta a actitude axeitada para cada
caso.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪  b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do tra-
ballo científico.

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

▪ MAPB1.9.1.  Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e de
matematización  ou de modelización,  e  valora
as consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do tra-
ballo científico.

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

▪ MAPB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os  problemas
resoltos e os procesos desenvolvidos, valoran-
do a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b ▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ MAPB1.11.1.  Selecciona  ferramentas  tecnol-
óxicas axeitadas e utilízaas para a realización

▪ CMCCT
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ e

▪ f

▪ g

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre si-
tuacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-
dos, da información e as ideas matemáticas.

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálcu-
los numéricos, alxébricos ou estatísticos, facen-
do  representacións  gráficas,  recreando  situa-
cións  matemáticas  mediante  simulacións  ou
analizando con sentido crítico situacións  diver-
sas  que  axuden  á  comprensión  de  conceptos
matemáticos ou á resolución de problemas.

de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísti-
cos cando a dificultade destes impida ou non
aconselle facelos manualmente.

▪ CD

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeo-
métricos con ferramentas tecnolóxicas interac-
tivas para amosar, analizar e comprender pro-
piedades xeométricas.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ f

▪ h

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolu-
ción de problemas.

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

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

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), re-
formulación  do  problema,  resolución  de  subproblemas,  re-
conto  exhaustivo,  comezo  por  casos  particulares  sinxelos,
procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións
utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comproba-

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estrate-
xias de resolución de problemas, realizando os
cálculos necesarios e comprobando as solucións
obtidas.

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

▪ CCL

▪ CMCCT
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

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

▪ f

▪ h

▪ B1.4.  Formulación de proxectos e investigacións matemáti-
cas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcio-
nais,  estatísticos  e probabilísticos,  de xeito  individual  e  en
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspon-
dentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o pro-
ceso, os resultados e as conclusións obtidas nos
procesos de investigación.

▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso se-
guido  ademais  das  conclusións  obtidas,  utili-
zando  distintas  linguaxes:  alxébrica,  gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística.

▪ CCL

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ f

▪ h

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

▪ B1.1.  Expresar  verbalmente e de xeito
razoado o  proceso  seguido  na  resolu-
ción dun problema.

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

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da lingua-
xe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do pro-
blema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por
casos particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utiliza-
das, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpre-
tación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas
de resolución, etc.

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

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

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escola-
res, en contextos numéricos,  xeométricos,  funcionais, estatísticos e
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e presen-
tación dos informes correspondentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes so-
bre o proceso, os resultados e as con-
clusións obtidas nos procesos de inves-
tigación.

▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso se-
guido  ademais  das  conclusións  obtidas,  utili-
zando  distintas  linguaxes:  alxébrica,  gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéri-
cos, funcionais ou estatísticos.

▪ B1.12.  Utilizar  as  tecnoloxías  da infor-
mación e da comunicación de maneira
habitual  no  proceso  de  aprendizaxe,
procurando, analizando e seleccionando
información  salientable  en  internet  ou
noutras fontes, elaborando documentos

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais pro-
pios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son,
etc.),  como resultado do proceso de procura,
análise e selección de información salientable,
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compár-
teos para a súa discusión ou difusión.

▪ CCL

▪ CD
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas
ou funcionais, e realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou
estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións
matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a
cabo e as conclusións e os resultados obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da in-
formación e as ideas matemáticas.

propios,  facendo  exposicións  e  argu-
mentacións destes e compartíndoos en
ámbitos apropiados para facilitar a inte-
racción.

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

▪ CCL

COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre si-
tuacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-
dos, da información e as ideas matemáticas.

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálcu-
los numéricos, alxébricos ou estatísticos, facen-
do  representacións  gráficas,  recreando  situa-
cións  matemáticas  mediante  simulacións  ou
analizando con sentido crítico situacións  diver-
sas  que  axuden  á  comprensión  de  conceptos
matemáticos ou á resolución de problemas.

▪ MAPB1.11.1.  Selecciona  ferramentas  tecnol-
óxicas axeitadas e utilízaas para a realización
de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísti-
cos cando a dificultade destes impida ou non
aconselle facelos manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais pro-
pios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son,
etc.),  como resultado do proceso de procura,
análise e selección de información salientable,
coa  ferramenta  tecnolóxica  axeitada,  e  com-
párteos para a súa discusión ou difusión.

▪ CCL

▪ CD

▪ MAPB1.12.3.  Usa  axeitadamente  os  medios ▪ CD
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COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre si-
tuacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-
dos, da información e as ideas matemáticas.

tecnolóxicos  para estruturar  e  mellorar  o  seu
proceso de aprendizaxe, recollendo a informa-
ción das actividades, analizando puntos fortes
e débiles do seu proceso educativo e estable-
cendo pautas de mellora.

▪ CAA

▪ MAPB1.12.4.  Emprega ferramentas  tecnolóxi-
cas para compartir ideas e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ f

▪ h

▪ B1.2.  Estratexias  e procedementos postos en práctica:  uso da linguaxe
apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema,
resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos parti-
culares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:  revisión  das  operacións  utilizadas,
asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das
solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución,
etc.

▪ B1.2.  Utilizar  procesos  de  ra-
zoamento e estratexias de re-
solución  de  problemas,  reali-
zando os cálculos necesarios e
comprobando as solucións ob-
tidas.

▪ MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e
procesos de razoamento na resolución de pro-
blemas, reflexionando sobre o proceso de re-
solución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os  resultados:  revisión  das  operacións  utilizadas,
asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das
solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución,
etc.

– B1.4.  Afondar  en problemas
resoltos  formulando  peque-
nas variacións nos datos, ou-
tras  preguntas,  outros  con-
textos, etc.

▪ MAPB1.4.2.  Formúlase  novos  problemas,  a
partir de un resolto, variando os datos, propon-
do novas preguntas, resolvendo outros proble-
mas parecidos, formulando casos particulares
ou máis xerais de interese, e establecendo co-
nexións entre o problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contex-
tos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7.  Valorar  a  modelización
matemática  como  un  recurso
para  resolver  problemas  da
realidade cotiá, avaliando a efi-

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén
conclusións sobre el e os seus resultados, va-
lorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC
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APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

cacia e as limitacións dos mo-
delos utilizados ou construídos.

▪ a,b,c

▪ d,e,f

▪ g,l,m

▪ n,ñ,o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contex-
tos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

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

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axei-
tadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.

▪ B1.10. Reflexionar sobre as de-
cisións  tomadas  e  aprender
diso  para  situacións  similares
futuras.

▪ MAPB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os  problemas
resoltos e os procesos desenvolvidos, valoran-
do a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e
aprende para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos,
funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou
funcionais, e realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatís-
tico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións mate-
máticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo
e as conclusións e os resultados obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da infor-
mación e as ideas matemáticas.

▪ B1.12.  Utilizar  as  tecnoloxías
da información e da comunica-
ción  de  maneira  habitual  no
proceso de aprendizaxe, procu-
rando,  analizando  e  seleccio-
nando  información  salientable
en  internet  ou  noutras  fontes,
elaborando  documentos  pro-
pios, facendo exposicións e ar-
gumentacións  destes  e  com-
partíndoos en ámbitos apropia-
dos para facilitar a interacción.

▪ MAPB1.12.3.  Usa  axeitadamente  os  medios
tecnolóxicos  para estruturar  e  mellorar  o  seu
proceso de aprendizaxe, recollendo a informa-
ción das actividades, analizando puntos fortes
e débiles do seu proceso educativo e estable-
cendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de situacións pro-
blemáticas da realidade.

▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
da realidade susceptibles de conter problemas
de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC
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COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ e

▪ f

▪ g

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver problemas da realidade
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos
modelos utilizados ou construídos.

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén
conclusións sobre el e os seus resultados, va-
lorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

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

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre si-
tuacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

▪ MAPB1.12.4.  Emprega ferramentas  tecnolóxi-
cas para compartir ideas e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

dos, da información e as ideas matemáticas.

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de situacións pro-
blemáticas da realidade.

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un pro-
blema do mundo real e o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas ma-
temáticos que subxacen nel e os coñecemen-
tos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

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

▪ CSIEE

▪ CSC

▪  b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do tra-
ballo científico.

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

▪ MAPB1.9.1.  Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e de
matematización  ou de modelización,  e  valora
as consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a ▪ B1.7.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ B1.12.  Utilizar  as tecnoloxías da información e ▪ MAPB1.12.4.  Emprega ferramentas  tecnolóxi-
cas para compartir ideas e tarefas.

▪ CD
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre si-
tuacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-
dos, da información e as ideas matemáticas.

da comunicación de maneira habitual no proceso
de aprendizaxe, procurando, analizando e selec-
cionando información salientable en internet ou
noutras fontes, elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes e
compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

▪ CSC

▪ CSIEE

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Obx. Contidos

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modeliza-
ción, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito indi-
vidual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC
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III-C.5.4º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS

Trimestre Tema Título Semanas

PRIMEIRO

1 NÚMEROS REAIS. PORCENTAXES 2

2 POTENCIAS E RAICES. LOGARITMOS 2

3 POLINOMIOS 2

4 ECUACIÓNS 2

5 SISTEMAS DE ECUACIÓNS 2

AJUSTES 2

SEGUNDO

6 ÁREAS E VOLUMES 3

7 TRIGONOMETRÍA 3

8 VECTORES 3

AJUSTES 1

TERCEIRO

9 FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 1

10 FUNCIÓNS ELEMENTAIS 3

11 COMBINATORIA 2

12 PROBABILIDADE 2

13 ESTATÍSTICA 2

AJUSTES 1
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: NÚMEROS REAIS. PORCENTAXES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 f

 l

 B2.1. Recoñecemento de números que
non  poden  expresarse  en  forma  de
fracción. Números irracionais.

 B2.2.  Representación  de  números  na
recta real. Intervalos.

 B2.1. Coñecer os tipos de
números  e  interpretar  o
significado dalgunhas das
súas  propiedades  máis
características  (divisibili-
dade, paridade, infinitude,
proximidade, etc.).

 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 informa-
ción cuantitativa.

5-15

 MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de re-
solución de problemas.

10-20

 b

 f

 B2.2.  Representación  de  números  na
recta real. Intervalos.

 B2.3.  Interpretación  e  utilización  dos
números reais, as operacións e as pro-
piedades  características  en  diferentes
contextos, elixindo a notación e a preci-
sión máis axeitadas en cada caso.

 B2.6. Xerarquía de operacións.

 B2.7.  Cálculo  con  porcentaxes.  Xuro
simple e composto.

 B2.2.  Utilizar  os  tipos  de
números  e  operacións,
xunto coas súas propieda-
des,  para  recoller,  trans-
formar  e  intercambiar  in-
formación, e resolver pro-
blemas  relacionados  coa
vida  diaria  e  con  outras
materias  do  ámbito  edu-
cativo.

 MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, cal-
culadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.

10-30

 MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoa-
bles.

5-15

 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.

10-30

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

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1
• MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais)
• MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas
• MACB2.2.1. Opera con eficiencia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.
• MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente.
• MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros
• MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: POTENCIAS E RAÍCES. LOGARITMOS.

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 f

 B2.4. Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e
radicais sinxelos. Relación entre potencias e radicais.

 B2.5. Operacións e propiedades das potencias e dos
radicais.

 B2.6. Xerarquía de operacións.

 B2.8. Logaritmos: definición e propiedades. 

 B2.9.  Manipulación  de  expresións  alxébricas.  Utiliza-
ción de igualdades notables.

 B2.2. Utilizar os tipos de números e
operacións, xunto coas súas propie-
dades,  para  recoller,  transformar  e
intercambiar información, e resolver
problemas  relacionados  coa  vida
diaria e con outras materias do ám-
bito educativo.

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

20-40

 MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa
definición ou mediante a aplicación das súas propieda-
des, e resolve problemas sinxelos.

5-15

 MACB2.2.7.  Resolve problemas que requiran propie-
dades e conceptos específicos dos números.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias.

 MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos. 

 MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números.

122



BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: POLINOMIOS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 f

 B2.9. Manipulación de expresións alxébricas. Utili-
zación de igualdades notables.

 B2.10. Polinomios. Raíces e factorización.

 B2.12. Fraccións alxébricas. Simplificación e ope-
racións.

 B2.3. Construír e interpretar expre-
sións  alxébricas,  utilizando  con
destreza  a  linguaxe  alxébrica,  as
súas operacións e as súas propie-
dades.

 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxé-
brica. 

10-30

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

10-30

 MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades nota-
bles e fraccións alxébricas sinxelas.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 

 MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini.

 MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 4: ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 f

 B2.11. Ecuacións de grao superior a dous.  B2.3.  Construír  e  interpretar  expresións
alxébricas, utilizando con destreza a lin-
guaxe alxébrica, as súas operacións e as
súas propiedades.

 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso
da linguaxe alxébrica. 

5-15

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

10-30

 f

 g

 B2.13.  Resolución  de  problemas  cotiáns  e  doutras
áreas  de  coñecemento  mediante  ecuacións  e  siste-
mas.

 B2.14. Inecuacións de primeiro e segundo grao. Inter-
pretación gráfica. Resolución de problemas.

 B2.4. Representar e analizar situacións e
relacións matemáticas utilizando inecua-
cións, ecuacións e sistemas para resolver
problemas  matemáticos  e  de  contextos
reais.

 MACB2.4.1.  Formula  alxebricamente  as  restri-
cións indicadas nunha situación da vida real, es-
túdao  e  resolve,  mediante  inecuacións,  ecua-
cións ou sistemas, e interpreta os resultados ob-
tidos.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 

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

 MACB2.4.1. Resolve problemas mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 f

 g

 B2.13.  Resolución  de  problemas  cotiáns  e  doutras
áreas  de  coñecemento  mediante  ecuacións  e  siste-
mas.

 B2.4.  Representar  e  analizar  situacións  e  relacións
matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e siste-
mas para resolver problemas matemáticos e de con-
textos reais.

 MACB2.4.1. Formula alxebrica-
mente  as  restricións  indicadas
nunha  situación  da  vida  real,
estúdao  e  resolve,  mediante
inecuacións,  ecuacións  ou sis-
temas,  e  interpreta  os  resulta-
dos obtidos.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 6: ÁREAS E VOLUMES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• e

• f

• B3.3. Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución
de problemas métricos no mundo físico: medida de lonxitudes,
áreas e volumes

• B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas di-
rectas e indirectas a partir de situacións reais, em-
pregando os instrumentos, as técnicas ou as fór-
mulas máis adecuadas, e aplicando as unidades
de medida.

• MACB3.2.1.  Utiliza  as  ferramentas  tecnolóxi-
cas,  as  estratexias  e  as  fórmulas  apropiadas
para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volu-
mes de corpos e figuras xeométricas.

20-40

• 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 pro-
blemas  xeométricos,  asignando  as  unidades
apropiadas.

30-60

• e

• f

• B3.5. Semellanza. Figuras semellantes.  Razón entre lonxitu-
des, áreas e volumes de corpos semellantes.

• B3.6. Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que faci-
lite a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas.

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

• MACB3.3.6.  Utiliza recursos tecnolóxicos inte-
ractivos para crear figuras xeométricas e obser-
var as súas propiedades e as súas característi-
cas.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 MACB3.2.1. Utiliza as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.

 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.

 MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as súas propiedades e as súas características.
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BLOQUE 3: Xeometría Unidade 7: TRIGONOMETRÍA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 f

 l

 B3.1.  Medidas  de  ángulos  no  sistema  se-
saxesimal e en radiáns.

 B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións en-
tre elas. Relacións métricas nos triángulos.

 B3.1. Utilizar as unidades angulares
dos sistemas métrico sesaxesimal e
internacional, así como as relacións
e  as  razóns  da  trigonometría  ele-
mental,  para resolver problemas tri-
gonométricos en contextos reais.

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

20-40

 b

 e

 f

 . 

 B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións en-
tre elas. Relacións métricas nos triángulos.

 B3.2. Calcular magnitudes efectuan-
do  medidas  directas  e  indirectas  a
partir de situacións reais, empregan-
do os instrumentos,  as  técnicas ou
as fórmulas máis adecuadas, e apli-
cando as unidades de medida.

 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigo-
nométricas e as súas relacións.

30-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica.

 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións.
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BLOQUE 3: Xeometría Unidade 8: VECTORES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 e

 f

 B3.4. Iniciación á xeometría analítica no plano: co-
ordenadas. Vectores. Ecuacións da recta. Parale-
lismo; perpendicularidade.

 B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os
procedementos básicos da xeometría ana-
lítica  plana  para  representar,  describir  e
analizar formas e configuracións xeométri-
cas sinxelas.

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

10-30

 MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o mó-
dulo dun vector.

10-30

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

10-30

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

10-30

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

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

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

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

 MACB3.3.3. Calcula a pendente dunha recta.

 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.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 9: FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 a

 f

 g

 B4.3.  Recoñecemento  doutros  modelos
funcionais:  aplicacións a contextos e si-
tuacións reais. 

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

 B4.2. Analizar información proporcionada a
partir de táboas e gráficas que representen
relacións funcionais asociadas a situacións
reais  obtendo  información  sobre  o  seu
comportamento, a evolución e os posibles
resultados finais.

 MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre di-
versas situacións reais.

10-30

 MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando 
eixes e unidades axeitadas.

10-30

 MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se 
extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou intervalos da 
variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios 
tecnolóxicos.

10-30

 MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas 
correspondentes.

10-30

 a
 f
 g

 B4.1.  Interpretación  dun fenómeno des-
crito mediante un enunciado, unha táboa,
unha gráfica ou unha expresión analítica.
Análise de resultados.

 B4.3. Taxa de variación media como me-
dida da variación dunha función nun in-
tervalo. 

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

 B4.1.  Identificar  relacións  cuantitativas
nunha situación, determinar o tipo de fun-
ción que pode representalas, e aproximar e
interpretar a taxa de variación media a par-
tir dunha gráfica ou de datos numéricos, ou
mediante o estudo dos coeficientes da ex-
presión alxébrica.

 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

10-30

 MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a 
partir do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.

5-15

 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.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

 MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais.

 MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos.

 MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica.

 MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.

 MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación funcional.

 MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica.

 MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 10: FUNCIÓNS ELEMENTAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 a

 f

 g

 B4.2.  Funcións  elementais  (lineal,  cua-
drática, proporcionalidade inversa, expo-
nencial e logarítmica, e definidas en ana-
cos): características e parámetros.

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

 B4.1. Identificar relacións cuantita-
tivas  nunha situación,  determinar
o tipo de función que pode repre-
sentalas, e aproximar e interpretar
a taxa de variación media a partir
dunha gráfica ou de datos numéri-
cos, ou mediante o estudo dos co-
eficientes da expresión alxébrica.

 MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descri-
tas mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas corresponden-
tes expresións alxébricas.

10-30

 MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas
magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa,
exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso.

10-30

 MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións
elementais.

10-30

 MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais,
cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e lo-
garítmicas.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 10

 MACB4.1.1. Identifica relacións entre magnitudes, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas.

 MACB4.1.2. Representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e 
logarítmica.

 MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais.

 MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 11: COMBINATORIA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 f

 g

 B5.1. Introdución á combinatoria: combinacións, va-
riacións e permutacións.

 B5.1. Resolver situacións e problemas da
vida cotiá aplicando os conceptos do cál-
culo de probabilidades e técnicas de re-
conto axeitadas.

 MACB5.1.1. Aplica en problemas contextua-
lizados os conceptos de variación, permuta-
ción e combinación.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 

 MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 12: PROBABILIDADE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 b

 f

 g

 B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a regra de La-
place e outras técnicas de rconto

 B5.1.  Resolver  situacións  e problemas
da vida cotiá aplicando os conceptos do
cálculo de probabilidades e técnicas de
reconto axeitadas.

 MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos
de carácter  aleatorio,  utilizando  a  terminoloxía  axeitada
para describir sucesos.

5-15

 MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades
na resolución de situacións e problemas da vida cotiá.

10-30

 MACB5.1.4.  Formula e comproba conxecturas sobre os
resultados de experimentos aleatorios e simulacións.

5-15

 b

 e

 f

 B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a regra de La-
place e outras técnicas de reconto.

 B5.3.  Probabilidade  simple  e  composta.  Sucesos  de-
pendentes e independentes.

 B5.4. Experiencias aleatorias compostas. Utilización de
táboas de continxencia e diagramas de árbore para a
asignación de probabilidades.

 B5.5. Probabilidade condicionada.

 B5.2.  Calcular  probabilidades  simples
ou compostas aplicando a regra de La-
place,  os  diagramas de árbore,  as  tá-
boas de continxencia ou outras técnicas
combinatorias.

 MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias
de reconto sinxelas e técnicas combinatorias.

10-30

 MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compos-
tos sinxelos  utilizando,  especialmente,  os diagramas de
árbore ou as táboas de continxencia.

10-30

 MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á pro-
babilidade condicionada. 

10-30

 MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar
sinxelo,  comprendendo as súas  regras  e calculando as
probabilidades adecuadas.

5-15

 MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para descri-
bir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar.

CCL

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 

 MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio.

 MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades.

 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. 

 MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 

 MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo.

 MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 13: ESTATÍSTICA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 e

 f

 g

 h

 B5.6.  Utilización  do  vocabulario  adecuado
para describir  e cuantificar situacións rela-
cionadas co azar e a estatística.

 B5.3.  Utilizar  o  vocabulario  axeitado  para a
descrición de situacións relacionadas co azar
e a estatística, analizando e interpretando in-
formacións que aparecen nos medios de co-
municación  e  fontes  públicas  oficiais  (IGE,
INE, etc.).

 MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísti-
cos.

CSIEE

 b

 e

 f

 B5.7.  Identificación das fases e as tarefas
dun estudo estatístico.

 B5.8.  Gráficas  estatísticas:  tipos  de  gráfi-
cas. Análise crítica de táboas e gráficas es-
tatísticas nos medios de comunicación e en
fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). De-
tección de falacias.

 B5.9.  Medidas  de  centralización  e  disper-
sión: interpretación, análise e utilización.

 B5.10.  Comparación  de  distribucións  me-
diante o uso conxunto de medidas de posi-
ción e dispersión.

 B5.11. Construción e interpretación de dia-
gramas de dispersión. Introdución á correla-
ción.

 B5.12. Aplicacións informáticas que faciliten
o tratamento de datos estatísticos.

 B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos
estatísticos, así como os parámetros estatísti-
cos  máis  usuais,  en distribucións  unidimen-
sionais  e  bidimensionais,  utilizando  os  me-
dios máis axeitados (lapis e papel, calculado-
ra  ou  computador),  e  valorando  cualitativa-
mente a representatividade das mostras utili-
zadas.

 MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e
gráficas estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións.

5-15

 MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distri-
bución de datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, cal-
culadora ou computador).

20-40

 MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representativi-
dade de mostras pequenas.

5-15

 MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación
entre as variables. 

5-15

 MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións con-
cretas próximas.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade  13

 MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos.

  MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas.

 MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos.

 MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas.

 MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión. 

 MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ f

▪ h

▪ B1.1. Planificación do proceso de resolución de proble-
mas.

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

▪ MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso se-
guido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecua-
dos.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébri-
ca, etc.), reformulación do problema, resolución de su-
bproblemas,  reconto  exhaustivo,  comezo  por  casos
particulares sinxelos,  procura de regularidades e leis,
etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das ope-
racións utilizadas, asignación de unidades aos resulta-
dos,  comprobación  e interpretación  das  solucións  no
contexto da situación, procura doutras formas de reso-
lución, etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de re-
solución de problemas, realizando os cálculos necesarios
e comprobando as solucións obtidas.

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os re-
sultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utili-
dade e a súa eficacia.

▪ CMCCT

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamen-
to na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de re-
solución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébri-
ca, etc.), reformulación do problema, resolución de su-
bproblemas,  reconto  exhaustivo,  comezo  por  casos
particulares sinxelos,  procura de regularidades e leis,
etc.

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións mate-
máticas escolares,  en contextos numéricos, xeométri-
cos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito
individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para ato-
par patróns, regularidades e leis matemáticas, en contex-
tos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e pro-
babilísticos,  valorando  a  súa  utilidade  para  facer  predi-
cións.

▪ MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcio-
nais, estatísticos e probabilísticos.

▪ CMCCT

▪ MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar si-
mulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a
súa eficacia e a súa idoneidade.

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das ope-
racións utilizadas, asignación de unidades aos resulta-
dos,  comprobación  e interpretación  das  solucións  no
contexto da situación, procura doutras formas de reso-
lución, etc. 

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

▪ MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o
proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizan-
do a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolu-
ción.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións mate-
máticas escolares,  en contextos numéricos, xeométri-
cos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito
individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, re-
sultados e conclusións obtidas nos procesos de investiga-
ción.

▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das con-
clusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométri-
ca e estatístico-probabilística.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización,  en contextos da realidade e matemáticos,

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contex-
tos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais,

▪ MACB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade  sus-
ceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC
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▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

de xeito individual e en equipo. estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de
problemas en situacións problemáticas da realidade.

▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real
e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas
matemáticos  que subxacen nel  e  os  coñecementos  matemáticos
necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

▪ MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no con-
texto da realidade.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización,  en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso
para  resolver  problemas da  realidade cotiá,  avaliando a
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou cons-
truídos.

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre
el e os seus resultados, valorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización,  en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inheren-
tes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa pre-
cisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á difi-
cultade da situación.

▪ CMCCT

▪ MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a acti-
tude axeitada para cada caso.

▪ CMCCT

▪ MACB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar
respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na reso-
lución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver  actitudes  adecuadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico. 

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

▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de proble-
mas, de investigación e de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sin-
xeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver  actitudes  adecuadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico. 

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

▪ MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos
desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave,
e aprende para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas,
de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébri-
cos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, re-
creando situacións matemáticas mediante simulacións ou
analizando con sentido crítico situacións diversas que axu-

▪ MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilí-
zaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou esta-
tísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos
manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións ▪ CMCCT
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de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propie-
dades  xeométricas  ou  funcionais,  e  realización  de
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os pro-
cesos levados a cabo e as conclusións e os resulta-
dos obtidos.

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

den á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolu-
ción de problemas.

gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

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

▪ CMCCT

▪ MACB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferra-
mentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e compren-
der propiedades xeométricas.

▪ CMCCT

▪ MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de da-
tos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclu-
sións.

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

▪ f

▪ h

▪ B1.1. Planificación do proceso de resolución de pro-
blemas.

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

▪ MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións ma-
temáticas  escolares,  en  contextos  numéricos,  xeo-
métricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
xeito individual e en equipo. Elaboración e presenta-
ción dos informes correspondentes.

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

▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráfi-
cas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e pro-
piedades xeométricas ou funcionais, e realización
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatís-
tico. 

– Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predi-
cións sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e as conclusións e os re-
sultados obtidos.

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbi-
tos apropiados, da información e as ideas mate-
máticas.

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación
de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, ana-
lizando  e  seleccionando  información  salientable  en  internet  ou
noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposi-
cións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apro-
piados para facilitar a interacción.

▪ MACB1.12.1.  Elabora documentos dixitais  propios  (de  texto,
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do pro-
ceso de procura, análise e selección de información relevante,
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa
discusión ou difusión.

▪ CCL

▪ CD

▪ MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposi-
ción oral dos contidos traballados na aula.

▪ CCL
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COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propie-
dades  xeométricas  ou  funcionais,  e  realización  de
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os pro-
cesos levados a cabo e as conclusións e os resulta-
dos obtidos.

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

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas,  de
xeito autónomo,  realizando cálculos numéricos,  alxébricos  ou
estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situa-
cións  matemáticas  mediante  simulacións  ou  analizando  con
sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión
de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas.

▪ MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos
ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non acon-
selle facelos manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propie-
dades  xeométricas  ou  funcionais,  e  realización  de
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os pro-
cesos levados a cabo e as conclusións e os resulta-
dos obtidos.

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación
de maneira habitual  no proceso de aprendizaxe,  procurando,
analizando e seleccionando información salientable en internet
ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo ex-
posicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbi-
tos apropiados para facilitar a interacción.

▪ MACB1.12.1.  Elabora documentos dixitais  propios (de texto,
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do pro-
ceso de procura, análise e selección de información relevante,
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa
discusión ou difusión.

▪ CCL

▪ CD

▪ MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo
a información das actividades, analizando puntos fortes e débi-
les de seu proceso educativo e establecendo pautas de mello-
ra.

▪ CD

▪ CAA

▪ MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compar-
tir ficheiros e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébri-
ca, etc.), reformulación do problema, resolución de su-
bproblemas,  reconto  exhaustivo,  comezo  por  casos

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolu-
ción de problemas, realizando os cálculos necesarios e compro-
bando as solucións obtidas.

▪ MACB1.2.4.  Utiliza estratexias heurísticas e procesos de ra-
zoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o
proceso de resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA
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particulares sinxelos,  procura de regularidades e leis,
etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das ope-
racións utilizadas, asignación de unidades aos resulta-
dos,  comprobación  e  interpretación  das solucións  no
contexto da situación, procura doutras formas de reso-
lución, etc.

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das ope-
racións utilizadas, asignación de unidades aos resulta-
dos,  comprobación  e  interpretación  das solucións  no
contexto da situación, procura doutras formas de reso-
lución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas va-
riacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc. 

▪ MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resol-
to, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo
outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou
máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o pro-
blema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para
resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as
limitacións dos modelos utilizados ou construídos.

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións
sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a,b,c

▪ d,e,f

▪ g,l,m

▪ n,ñ,o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

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

▪ MACB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indaga-
ción, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e
procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos
como na resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver  actitudes  adecuadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico. 

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

▪ MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os pro-
cesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das
ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propie-
dades  xeométricas  ou  funcionais,  e  realización  de
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os pro-
cesos levados a cabo e as conclusións e os resulta-
dos obtidos.

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación
de maneira habitual  no proceso de aprendizaxe,  procurando,
analizando e seleccionando información salientable en internet
ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo ex-
posicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbi-
tos apropiados para facilitar a interacción.

▪ MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo
a información das actividades, analizando puntos fortes e débi-
les de seu proceso educativo e establecendo pautas de mello-
ra.

▪ CD

▪ CAA

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en si-
tuacións problemáticas da realidade.

▪ MACB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade
susceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para
resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as
limitacións dos modelos utilizados ou construídos.

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións
sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

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

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

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

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

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propie-
dades  xeométricas  ou  funcionais,  e  realización  de
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os pro-
cesos levados a cabo e as conclusións e os resulta-
dos obtidos.

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación
de maneira habitual  no proceso de aprendizaxe,  procurando,
analizando e seleccionando información salientable en internet
ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo ex-
posicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbi-
tos apropiados para facilitar a interacción.

▪ MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compar-
tir ficheiros e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

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

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en si-
tuacións problemáticas da realidade.

▪ MACB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade
susceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo
real e o mundo matemático,  identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos
matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

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

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

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

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

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver  actitudes  adecuadas  e  afrontar  as  dificultades
propias do traballo científico. 

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de si-
tuacións descoñecidas.

▪ MACB1.9.1.  Toma decisións  nos  procesos  de  resolución  de
problemas, de investigación e de matematización ou de mode-
lización, e valora as consecuencias destas e a súa convenien-
cia pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ e

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálcu-

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación
de  maneira  habitual  no  proceso  de  aprendizaxe,  procurando,
analizando e seleccionando información salientable en internet
ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo ex-
posicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados para facilitar a interacción.

▪ MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compar-
tir ficheiros e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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los de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os pro-
cesos levados a cabo e as conclusións e os resulta-
dos obtidos.

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

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

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

▪ MACB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indaga-
ción, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e
procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos
como na resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC
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III-C.6.4º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS

Trimestre Tema Título Semanas

PRIMEIRO

1 NÚMEROS REAIS. PORCENTAXES 3

2 PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA 2

3 POLINOMIOS 3

4 ECUACIÓNS 2

AJUSTES 2

SEGUNDO

5 SISTEMAS DE ECUACIÓNS 2

6 PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES 3

7 SEMELLANZA. APLICACIÓNS 2

8 FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 2

AJUSTES 1

TERCEIRO

9 FUNCIÓNS ELEMENTAIS 4

10 ESTATÍSTICA 3

11 PROBABILIDADE 2

AJUSTES 2
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: NÚMEROS REAIS. PORCENTAXES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• f

• e

• g

• B2.1. Recoñecemento de números que non poden
expresarse en forma de fracción. Números irracio-
nais.

• B2.2. Diferenciación de números racionais e irracio-
nais.  Expresión  decimal  e representación  na  recta
real.

• B2.3. Xerarquía das operacións.

• B2.4. Interpretación e utilización dos números reais e
as operacións en diferentes contextos, elixindo a no-
tación e precisión máis axeitadas en cada caso.

• B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas infor-
máticas para realizar operacións con calquera tipo
de expresión numérica. Cálculos aproximados.

• B2.6. Intervalos. Significado e diferentes formas de
expresión.

• B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e dimi-
nucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Intere-
se simple e composto.

• B2.1. Coñecer e utilizar os tipos
de números e operacións, xunto
coas súas propiedades e apro-
ximacións, para resolver proble-
mas relacionados coa vida dia-
ria e outras materias do ámbito
educativo,  recollendo,  transfor-
mando  e  intercambiando  infor-
mación.

• 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.

10-20

• 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.

20-40

• MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables. 5-15

• MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números moi grandes
ou moi pequenos.

5-15

• MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, intervalos e semirrectas, sobre a
recta numérica.

20-40

• 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.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais)

 MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia 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.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• b

• f

• e

• g

• B2.5.  Utilización  da  calculadora  e  ferramentas  informáticas  para  realizar
operacións con calquera tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados.

• B2.7. Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de proble-
mas da vida cotiá.

•

• B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e
operacións,  xunto  coas  súas  propiedades  e
aproximacións, para resolver problemas rela-
cionados coa vida diaria e outras materias do
ámbito educativo, recollendo, transformando e
intercambiando información.

• MAPB2.1.7.  Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magni-
tudes directa e inversamente proporcionais.

100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente proporcionais.

144



BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: POLINOMIOS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 f  B2.9. Polinomios: raíces e factorización. Utilización de
identidades notables.

▪ B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébri-
ca, as súas operacións e as súas propieda-
des.

▪ MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 10-20

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

30-60

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

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica.

 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.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 4: ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de dúas ecuacións lineais con
dúas incógnitas.

▪ B2.11. Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e sistemas.

▪ B2.3. Representar e analizar situacións e estrutu-
ras matemáticas, utilizando ecuacións de distintos
tipos para resolver problemas.

▪ MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida
real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao e siste-
mas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólve-
as e interpreta o resultado obtido. 

100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

 MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, resólveas e interpreta o resultado obtido. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de dúas ecuacións li-
neais con dúas incógnitas.

▪ B2.11. Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e sis-
temas.

▪ B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas, utilizan-
do ecuacións de distintos tipos para resolver problemas.

▪ MAPB2.3.1.  Formula  alxebricamente unha si-
tuación da vida real mediante ecuacións de pri-
meiro  e  segundo  grao  e  sistemas  de  dúas
ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólve-
as e interpreta o resultado obtido. 

100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 6: PERÍMETRO, ÁREAS E VOLUMES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a obten-
ción indirecta de medidas.

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálcu-
lo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos.

▪ B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indi-
rectas a partir de situacións reais, empregando os instrumen-
tos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuados, e aplicando a
unidade de medida máis acorde coa situación descrita.

▪ MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apro-
piados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de
corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas
de medidas.

5-20

▪ MAPB3.1.3.  Utiliza as fórmulas para calcular  perímetros,
áreas e volumes de triángulos, rectángulos, círculos, pris-
mas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para
resolver  problemas  xeométricos,  asignando  as  unidades
correctas.

40-80

▪ e

▪ f

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálcu-
lo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos.

▪ B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a
comprensión de conceptos e propiedades xeométricas.

▪ B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría dinámica,
representando corpos xeométricos e comprobando, mediante
interacción con ela, propiedades xeométricas.

▪ MAPB3.2.1.  Representa e estuda os corpos xeométricos
máis relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha aplicación in-
formática de xeometría dinámica, e comproba as súas pro-
piedades xeométricas.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 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.

 MAPB3.2.1. Representa e estuda e coñece as propiedades dos corpos xeométricos máis relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) 
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 7: SEMELLANZA. APLICACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B3.1. Figuras semellantes. 

▪ B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a obten-
ción indirecta de medidas.

▪ B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos semellan-
tes.

▪ B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indi-
rectas a partir de situacións reais, empregando os instrumen-
tos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuados, e aplicando a
unidade de medida máis acorde coa situación descrita.

▪ MAPB3.1.2.  Emprega as propiedades  das figuras e  dos
corpos (simetrías, descomposición en figuras máis coñeci-
das, etc.) e aplica o teorema de Tales, para estimar ou cal-
cular medidas indirectas.

20-40

▪ MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área
e volume mediante a aplicación do teorema de Pitágoras e
a semellanza de triángulos.

60-80

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e dos corpos (simetrías, descomposición en figuras máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, para estimar ou calcular medidas 
indirectas.

 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 Unidade 8: FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.1.  Interpretación  dun  fenómeno  descrito  mediante
un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expre-
sión analítica.

▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da varia-
ción dunha función nun intervalo.

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software es-
pecífico para a construción e a interpretación de gráfi-
cas.

▪ B4.1. Identificar relacións cuantitati-
vas  nunha  situación,  determinar  o
tipo de función que pode represen-
talas,  e  aproximar  e  interpretar  a
taxa  de  variación  media  a  partir
dunha gráfica,  de  datos  numéricos
ou mediante o estudo dos coeficien-
tes da expresión alxébrica.

▪ 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.

5-15

▪ MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións (cortes cos eixes, in -
tervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade).

30-60

▪ MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica que o
describe ou dunha táboa de valores.

5-15

▪ 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.

5-15

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.1.  Interpretación  dun  fenómeno  descrito  mediante
un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expre-
sión analítica.

▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático,
proporcionalidade  inversa  e  exponencial.  Descrición
das súas características, usando a linguaxe matemática
apropiada. Aplicación en contextos reais.

▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da varia-
ción dunha función nun intervalo.

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software es-
pecífico para a construción e a interpretación de gráfi-
cas.

▪ B4.2.  Analizar  información  propor-
cionada a partir de táboas e gráficas
que  representen  relacións  funcio-
nais  asociadas  a  situacións  reais,
obtendo  información  sobre  o  seu
comportamento,  a  súa  evolución  e
os posibles resultados finais.L

▪ MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 5-15

▪ MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 10-30

▪ 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 infor-
máticos.

20-40

▪ MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos sinxelos, e xustifi -
ca a decisión.

5-20

▪ MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas. 5-10

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

 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.

 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.

 MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos sinxelos.

 MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas.
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BLOQUE 4: FUNCIÓNS Unidade 9: FUNCIÓNS ELEMENTAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.1.  Interpretación  dun  fenómeno  descrito  me-
diante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou
unha expresión analítica.

▪ B4.2.  Estudo  de  modelos  funcionais:  lineal,  cua-
drático,  proporcionalidade  inversa  e  exponencial.
Descrición das súas características,  usando a lin-
guaxe matemática apropiada. Aplicación en contex-
tos reais.

▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da va-
riación dunha función nun intervalo.

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e softwa-
re específico para a construción e a interpretación
de gráficas.

▪ B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación,
determinar o tipo de función que pode representalas, e
aproximar e interpretar a taxa de variación media a par-
tir dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o es-
tudo dos coeficientes da expresión alxébrica.

▪ MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magni-
tudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial.

50-80

▪ MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráti-
cas, de proporcionalidade inversa e exponenciais.

20-50

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

 MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial.

 MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa e exponenciais.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 10: ESTATÍSTICA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ a

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos me-
dios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE,
etc.).

▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de cen-
tralización e dispersión. 

▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto
de medidas de posición e dispersión.

▪ B5.4. Construción e interpretación de diagramas de disper-
sión. Introdución á correlación.

▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio.

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a Regra de Lapla-
ce. 

▪ B5.7. Probabilidade simple e composta. Sucesos dependen-
tes e independentes. Diagrama en árbore.

▪ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de
datos estatísticos.

▪ B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para
a  descrición  de  situacións  relacionadas
co azar e a estatística, analizando e in-
terpretando  informacións  que  aparecen
nos  medios  de  comunicación  e  fontes
públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

▪ MAPB5.1.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir  situa-
cións relacionadas co azar e a estatística.

5-15

▪ MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados
de experimentos aleatorios e simulacións.

5-15

▪ MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e co-
mentar táboas de datos, gráficos estatísticos e parámetros estatísti-
cos.

5-20

▪ MAPB5.1.4.  Interpreta  un  estudo estatístico  a  partir  de  situacións
concretas próximas.

5-15

▪ b

▪ e

▪ g

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos me-
dios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE,
etc.).

▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de cen-
tralización e dispersión. 

▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto
de medidas de posición e dispersión.

▪ B5.4. Construción e interpretación de diagramas de disper-
sión. Introdución á correlación.

▪ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de
datos estatísticos.

▪ B5.2.  Elaborar  e  interpretar  táboas  e
gráficos  estatísticos,  así  como  os  pa-
rámetros estatísticos máis usuais, en dis-
tribucións unidimensionais, utilizando os
medios  máis  axeitados  (lapis  e  papel,
calculadora,  folla de cálculo),  valorando
cualitativamente  a  representatividade
das mostras utilizadas.

▪ MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico
corresponden a unha variable discreta ou continua.

5-15

▪ MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir  dos datos dun
estudo estatístico, con variables discretas e continuas.

20-40

▪ 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.

30-60

▪ MAPB5.2.4.  Representa  graficamente  datos  estatísticos  recollidos
en táboas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogra-
mas.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 10

 MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística.

 MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións.

 MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e comentar táboas de datos, gráficos estatísticos e parámetros estatísticos.

 MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.
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 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.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 11: PROBABILIDADE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ b

▪ f

▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleato-
rio. 

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a regra de La-
place. 

▪ B5.7.Probabilidade  simple  e  composta.  Sucesos  depen-
dentes e independentes. Diagrama en árbore.

▪ B5.3. Calcular probabilidades simples e
compostas para resolver problemas da
vida cotiá, utilizando a regra de Laplace
en combinación con técnicas de reconto
como os diagramas de árbore e as tábo-
as de continxencia.

▪ 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.

40-70

 MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos
sinxelos nos que interveñan dúas experiencias aleatorias si-
multáneas ou consecutivas.

30-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 11

 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.

 MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos nos que interveñan dúas experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ e

▪ f

▪ h

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

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

▪ MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso se-
guido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecua-
dos.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébri-
ca, etc.), reformulación do problema, resolución de su-
bproblemas,  reconto  exhaustivo,  comezo  por  casos
particulares sinxelos,  procura de regularidades e leis,
etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das ope-
racións utilizadas, asignación de unidades aos resulta-
dos,  comprobación  e  interpretación  das solucións  no
contexto da situación, procura doutras formas de reso-
lución, etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de re-
solución de problemas, realizando os cálculos necesarios
e comprobando as solucións obtidas.

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

▪ CCL

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os re-
sultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utili-
dade e a súa eficacia.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamen-
to na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de re-
solución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébri-
ca, etc.), reformulación do problema, resolución de su-
bproblemas,  reconto  exhaustivo,  comezo  por  casos
particulares sinxelos,  procura de regularidades e leis,
etc.

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións mate-
máticas escolares, en contextos numéricos,  xeométri-
cos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito
individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

▪ B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de  cambio,  para
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en con-
textos  numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  e
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predi-
cións.

▪ MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcio-
nais, estatísticos e probabilísticos.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das ope-
racións utilizadas, asignación de unidades aos resulta-
dos,  comprobación  e  interpretación  das solucións  no
contexto da situación, procura doutras formas de reso-
lución, etc.

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

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o
proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizan-
do a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolu-
ción.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.4.2.  Formúlanse novos problemas, a partir  de un resolto,
variando os datos,  propondo novas preguntas,  resolvendo outros
problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais
de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realida-
de.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións mate-
máticas escolares, en contextos numéricos,  xeométri-
cos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, re-
sultados e conclusións obtidas nos procesos de investiga-

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

▪ CCL

▪ CMCCT
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individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

ción. xeométrica e estatístico-probabilística.

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contex-
tos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de
situacións problemáticas da realidade.

▪ MAPB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade  sus-
ceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real
e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas
matemáticos  que  subxacen nel  e  os  coñecementos  matemáticos
necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no con-
texto da realidade.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón mello-
ras que aumenten a súa eficacia.

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso
para resolver  problemas da realidade cotiá,  avaliando a
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou cons-
truídos.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

– a

– b

– c

– d

– e

– f

– g

– l

– m

– n

– ñ

– o

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inheren-
tes ao quefacer matemático.

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en ma-
temáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da críti-
ca razoada).

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a acti-
tude axeitada para cada caso.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xun-
to con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar res-
postas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolu-
ción de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪  b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades pro-
pias do traballo científico.

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

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de proble-
mas, de investigación e de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sin-
xeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE
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▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades pro-
pias do traballo científico.

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

▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos
desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave,
e aprende para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálcu-
los de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados
obtidos.

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

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas,
de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébri-
cos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, re-
creando situacións matemáticas mediante simulacións ou
analizando con sentido crítico situacións diversas que axu-
den á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolu-
ción de problemas.

▪ MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e uti-
lízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou esta-
tísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos
manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ MAPB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferra-
mentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e compren-
der propiedades xeométricas.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de da-
tos e gráficas estatísticas,  extraer  información e elaborar  conclu-
sións.

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de re-
solución de problemas.

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

▪ MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso se-
guido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecua-
dos.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica,
etc.), reformulación do problema, resolución de subpro-
blemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particula-
res sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das opera-
cións utilizadas, asignación de unidades aos resultados,
comprobación e interpretación das solucións no contexto
da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de re-
solución de problemas, realizando os cálculos necesarios
e comprobando as solucións obtidas.

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

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións mate-
máticas escolares, en contextos numéricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito indivi-

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, re-
sultados e conclusións obtidas nos procesos de investiga-

▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfi-

▪ CCL

▪ CMCCT
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dual e en equipo. Elaboración e presentación dos infor-
mes correspondentes.

ción. ca, xeométrica e estatístico-probabilística.

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados  a  cabo e as  conclusións  e  os resultados
obtidos.

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comuni-
cación de maneira habitual  no proceso de aprendizaxe,
procurando,  analizando e seleccionando información sa-
lientable en internet ou noutras fontes, elaborando docu-
mentos  propios,  facendo  exposicións  e  argumentacións
destes e compartíndoos en ámbitos apropiados para facili-
tar a interacción.

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, pre-
sentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información salientable, coa ferra-
menta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou
difusión.

▪ CCL

▪ CD

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

▪ CCL

COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálcu-
los de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados
obtidos.

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

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas,
de  xeito  autónomo,  realizando  cálculos  numéricos,  al-
xébricos  ou  estatísticos,  facendo  representacións  gráfi-
cas, recreando situacións matemáticas mediante simula-
cións ou analizando con sentido crítico situacións diver-
sas que axuden á comprensión de conceptos matemáti-
cos ou á resolución de problemas.

▪ MAPB1.11.1.  Selecciona ferramentas tecnolóxicas  axeitadas e uti-
lízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou esta-
tísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos
manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ a

▪ b

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comuni-
cación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe,

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presen-
tación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procu-

▪ CCL

▪ CD
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▪ e

▪ f

▪ g

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálcu-
los de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados
obtidos.

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

procurando, analizando e seleccionando información sa-
lientable en internet ou noutras fontes, elaborando docu-
mentos propios,  facendo exposicións e  argumentacións
destes e compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

ra,  análise e selección de información salientable,  coa ferramenta
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.

▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estru-
turar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a informa-
ción das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu pro-
ceso educativo e establecendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

▪ MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ide-
as e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da lingua-
xe  apropiada  (gráfica,  numérica,  alxébrica,  etc.),  reformulación  do
problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo
por casos particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utiliza-
das, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpre-
tación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas
de resolución, etc.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e es-
tratexias  de  resolución  de  problemas,  reali-
zando os cálculos necesarios e comprobando
as solucións obtidas.

▪ MAPB1.2.4.  Utiliza estratexias heurísticas e  procesos de razoa-
mento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utiliza-
das, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpre-
tación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas
de resolución, etc.

▪ B1.4.  Afondar  en problemas resoltos formu-
lando pequenas variacións nos datos, outras
preguntas, outros contextos, etc.

▪ MAPB1.4.2. Formúlanse novos problemas, a partir de un resolto,
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros
problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xe-
rais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a
realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e

▪ f

▪ g

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

▪ B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática
como un recurso para resolver problemas da
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limi-
tacións  dos  modelos  utilizados  ou  cons-
truídos.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

– a,b,c

– d,e,f

– g,l,m

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

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC
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– n,ñ,o

▪ b

▪ g

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

▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións toma-
das e aprender diso para situacións similares
futuras.

▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os proce-
sos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas
clave, e aprende para situacións futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéri-
cos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas
ou funcionais, e realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou
estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións
matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a
cabo e as conclusións e os resultados obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da in-
formación e as ideas matemáticas.

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información
e  da  comunicación  de  maneira  habitual  no
proceso  de  aprendizaxe,  procurando,  anali-
zando e seleccionando información salienta-
ble en internet ou noutras fontes, elaborando
documentos propios,  facendo exposicións  e
argumentacións  destes  e  compartíndoos en
ámbitos  apropiados  para  facilitar  a  interac-
ción.

▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para es-
truturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a in-
formación das actividades, analizando puntos fortes e débiles do
seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos
da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, esta-
tísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de situa-
cións problemáticas da realidade.

▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade sus-
ceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática  como  un  recurso
para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a efica-
cia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

– a

– b

– c

– d

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

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

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ MAPB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais  de cooperación  e ▪ CSIEE
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– e

– f

– g

– l

– m

– n

– ñ

– o

traballo en equipo. ▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálcu-
los de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados
obtidos.

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunica-
ción de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procu-
rando, analizando e seleccionando información salientable en
internet  ou noutras fontes,  elaborando documentos propios,
facendo exposicións e argumentacións destes e compartíndo-
os en ámbitos apropiados para facilitar a interacción.

▪ MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir
ideas e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en con-
textos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcio-
nais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identifica-
ción de situacións problemáticas da realidade.

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e
o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas ma-
temáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos nece-
sarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

– a

– b

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inhe-
rentes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE
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– c

– d

– e

– f

– g

– l

– m

– n

– ñ

– o

▪ CSC

▪ MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traba-
llo en equipo. 

▪ CSIEE

▪ CSC

▪  b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades pro-
pias do traballo científico.

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

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de proble-
mas, de investigación e de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sin-
xeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propieda-
des xeométricas ou funcionais, e realización de cálcu-
los de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e as conclusións e os resultados
obtidos.

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comuni-
cación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe,
procurando, analizando e seleccionando información sa-
lientable en internet ou noutras fontes, elaborando docu-
mentos propios,  facendo exposicións e  argumentacións
destes e compartíndoos en ámbitos apropiados para faci-
litar a interacción.

▪ MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ide-
as e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

– a

– b

– c

– d

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e mo-
delización, en contextos da realidade e matemáticos,
de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inheren-
tes ao quefacer matemático.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC
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IV. MATEMÁTICAS EN BACHARELATO

IV-A. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO (LOMCE)

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  dende unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha  conciencia  cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución Española e do Estatuto de Autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e  resolver pacificamente resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.

c)  Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular,  a violencia  contra a muller, e
impulsar  a  igualdade real  e  a  non discriminación das persoas  por  calquera condición ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d)  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do
seu contorno social.

i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas
propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condición de
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo,
confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e
enriquecemento cultural.

ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer  o desenvolvemento persoal e social,  impulsar
condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuir á súa conservación
e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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IV-B. CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS DO BACHARELATO Á CONSECUCIÓN 
DAS COMPETENCIAS CLAVE

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas  especificacións  da lei,
son:
1º Comunicación lingüística.
2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3º Competencia dixital.
4º Aprender a aprender.
5º Competencias sociais e cívicas.
6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
7º Conciencia e expresións culturais.

No proxecto de Matemáticas en Bacharelato tal e como suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento
das competencias de comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía.

A materia de Matemáticas utiliza unha termoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta
linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos adecuados coa suficiente propiedade. Así mesmo, a
comunicación dos resultados das actividades e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o
desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.

A  competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  son  as
competencias  fundamentais  da  materia.  Para  desenvolver  esta  competencia,  o  alumnado  aplicará
estratexias  para  definir  problemas,  resolvelos,  deseñar  pequenas  investigacións,  elaborar  solucións,
analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, as máis traballadas na materia.

A  competencia  dixital  fomenta  a  capacidade  de  buscar,  seleccionar  e  utilizar  información  en
medios dixitais,  ademais  de permitir  que  o alumnado se familiarice  cos diferentes códigos,  formatos  e
linguaxes nos que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, modelos
xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias
para comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o
tratamento de datos, etc., é un recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a mostrar unha visión
actualizada da actividade científica.

A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter
instrumental  de  moitos  dos  coñecementos  científicos.  Ao  mesmo tempo,  operar  con  modelos  teóricos
fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o
que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva, o alumnado adquire a
capacidade  de  relacionar  os  contidos  apresos  durante  anteriores  etapas  co  que  vai  ver  na  etapa  do
bacharelato.

Esta materia favorece o traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como a
cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das
competencias  sociais  e  cívicas.  Así  mesmo,  o  coñecemento  científico  é  unha parte  fundamental  da
cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e a tecnoloxía e permite formarse unha opinión
fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance científico e tecnolóxico.

O  sentido de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  é básico  á  hora  de  levar  a  cabo  o método
científico de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación dunha hipótese
até a  obtención de conclusións.  É necesaria  a elección de recursos,  a planificación da metodoloxía,  a
resolución  de  problemas e  a  revisión  permanente  de  resultados.  Isto  fomenta  a  iniciativa  persoal  e  a
motivación por un traballo organizado e con iniciativas propias.

A achega  matemática  faise  presente  en  multitude  de  producións  artísticas,  así  como  as  súas
estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente o
alumno, mediante o traballo matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz
de utilizar os seus coñecementos matemáticos na creación das súas propias obras.
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IV-C. Obxectivos, contidos,criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias claves asociadas ás matemáticas no bacharelato

A continuación se presentan as táboas por unidades de cada curso, onde se reflexan os obxectivos,
contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, así como o peso (en %) de cada estándar. Ao 
final de cada táboa amósase o grao mínimo de consecución de cada estándar, e preséntase en negriña os 
estándatres mínimos imprescindibles de cada unidade para superar a materia.

Os contidos e estándares de aprendizaxe do bloque 1, abórdanse de maneira transversal durante 
todo o curso. Amósanse ao final de cada curso, distribuídos nas táboas das competencias clave.

Ao comezo de cada curso se presenta a táboa coa temporalización do curso.
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IV-C.1. 1º BACHARELATO: MATEMÁTICAS I

Trimestre Tema Título Semanas

PRIMEIRO

0 Conceptos matemáticos básicos para Física 1

1 NÚMEROS REALES 2

2 ECUACIÓNS E INECUACIÓNS 2

3 SISTEMAS DE ECUACIÓNS 2

4 TRIGONOMETRÍA 3

AJUSTES 1/2

SEGUNDO

5 NÚMEROS COMPLEXOS 2

6 XEOMETRÍA ANALÍTICA 3

7 LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS 1

8 FUNCIÓNS. 3

AJUSTES 1/2

TERCEIRO

9 LÍMITES E CONTINUIDADE 2

10 DERIVADA DUNHA FUNCIÓN 2

11 APLICACIÓNS DA DERIVADA. REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS. 2

12 DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 3

AJUSTES 2
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: NÚMEROS REALES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• g

• i

• B2.1.  Números  reais:
necesidade do seu estudo
e  das  súas  operacións
para  a  comprensión  da
realidade.  Valor  absoluto.
Desigualdades. Distancias
na recta real. Intervalos e
ámbitos.  Aproximación  e
erros. Notación científica.

• B2.1.  Utilizar  os  números  reais,  as  súas
operacións  e  as  súas  propiedades,  para
recoller,  transformar  e  intercambiar
información,  estimando,  valorando  e
representando os resultados en contextos de
resolución de problemas.

• MA1B2.1.1.  Recoñece  os  tipos  números  reais  e  complexos  e  utilízaos  para
representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

•

5-15

• MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental,
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas.

10-30

• MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a
súa idoneidade.

5-15

• MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza,
valorando e xustificando a necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas.

5-15

• MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e
manexar desigualdades.

5-15

• MA1B2.1.6.  Resolve  problemas  nos  que  interveñen  números  reais,  a  súa
representación e a interpretación na recta real, e as súas operacións.

10-30

• i • B2.4. Logaritmos decimais
e  neperianos.
Propiedades.  Ecuacións
logarítmicas  e
exponenciais.

•

• B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e
dos logaritmos utilizando as súas propiedades
na  resolución  de  problemas  extraídos  de
contextos reais.

• MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en
función doutros coñecidos.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e interpretar información.

 MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia.

 MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto.

 MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza.

 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.

 MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: ECUACIÓNS E INECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• i • B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, monotonía e anotación. Nú-
mero "e".

•

• B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas sinxelas

• B2.3.  Valorar  as  aplicacións  do
número  "e"  e  dos  logaritmos
utilizando as súas propiedades na
resolución de problemas extraídos
de contextos reais.

•     MA1B2.3.2.  Resolve  problemas  asociados  a
fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o
uso de logaritmos e as súas propiedades.

10-30

• i • B2.6.  Formulación  e  resolución  de  problemas  da  vida
cotiá  mediante  ecuacións  e  inecuacións.  Interpretación
gráfica.

•

• B2.4.  Analizar,  representar  e
resolver problemas formulados en
contextos  reais,  utilizando
recursos  alxébricos  (ecuacións,
inecuacións  e  sistemas)  e
interpretando  criticamente  os
resultados.

• 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.

70-90

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 MA1B2.3.2. Resolve problemas mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades.

 MA1B2.4.1. Estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais e resólveo mediante o método de Gauss (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas)

 MA1B2.4.2. Resolve problemas de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo grao).
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: SISTEMAS DE ECUACIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• i • B2.7.  Método  de  Gauss  para  a  resolución  e  a
interpretación de sistemas de ecuacións lineais.
Formulación e resolución de problemas da vida
cotiá utilizando o método de Gauss.

• B2.4.  Analizar,  representar  e
resolver  problemas  formulados  en
contextos reais, utilizando recursos
alxébricos  (ecuacións,  inecuacións
e  sistemas)  e  interpretando
criticamente os resultados.

•    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.

100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais e resólveo mediante o método de Gauss (como
máximo de tres ecuacións e tres incógnitas)
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BLOQUE 3: XEOMETRÍA Unidade 4: TRIGONOMETRÍA

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B4.1. Medida dun ángulo en radiáns.

▪ B4.2.  Razóns  trigonométricas  dun  ángulo
calquera.  Circunferencia  goniométrica.  Razóns
trigonométricas  dos  ángulos  suma,  diferenza
doutros  dous,  dobre  e  metade.  Fórmulas  de
transformacións trigonométricas.

▪ B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, manexando con
soltura  as  razóns  trigonométricas  dun  ángulo,  do  seu  dobre  e  a
metade, así como as transformacións trigonométricas usuais.

▪ MA1B4.1.1.  Coñece  e  utiliza  as
razóns trigonométricas dun ángulo, o
seu dobre e a metade, así como as
do ángulo suma e diferenza doutros
dous.

40-70

▪ i ▪ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calque-
ra. Circunferencia goniométrica. Razóns trigono-
métricas  dos  ángulos  suma,  diferenza  doutros
dous, dobre e metade. Fórmulas de transforma-
cións trigonométricas.

▪ B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións trigo-
nométricas sinxelas.

▪ B4.4.  Resolución  de  triángulos.  Resolución  de
problemas xeométricos diversos.

▪ B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas
trigonométricas  usuais  para  resolver  ecuacións  trigonométricas  e
aplicalas  na  resolución  de  triángulos  directamente  ou  como
consecuencia da resolución de problemas xeométricos do mundo
natural, xeométrico ou tecnolóxico.

▪ MA1B4.2.1.  Resolve  problemas
xeométricos  do  mundo  natural,
xeométrico ou tecnolóxico, utilizando
os  teoremas  do  seno,  coseno  e
tanxente,  e  as  fórmulas
trigonométricas  usuais,  e  aplica  a
trigonometría  a  outras  áreas  de
coñecemento, resolvendo problemas
contextualizados.

30-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

 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 utilizando os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 5: NÚMEROS COMPLEXOS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• i • B2.2.  Números  complexos.  Forma
binómica  e  polar.  Representacións
gráficas.  Operacións  elementais.
Fórmula de Moivre.

• .B2.2. Coñecer os números complexos
como extensión  dos  números  reais,  e
utilizalos  para  obter  solucións
dalgunhas ecuacións alxébricas.

• MA1B2.2.1. 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.

10-30

• 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.

70-90

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 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.
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BLOQUE 3: XEOMETRÍA Unidade 6: XEOMETRÍA ANALÍTICA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• i • B4.5.  Vectores  libres  no  plano.  Operacións
xeométricas.

• B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de
dous vectores.

• B4.7. Bases ortogonais e ortonormal.

• B4.3. Manexar a operación do produto
escalar  e  as  súas  consecuencias;
entender  os  conceptos  de  base
ortogonal  e  ortonormal;  e  distinguir  e
manexarse  con  precisión  no  plano
euclídeo e no plano métrico, utilizando
en ambos os casos as súas ferramentas
e propiedades.

• 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.

20-40

• MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar,
do módulo e do coseno do ángulo.

5-15

• i • B4.5.  Vectores  libres  no  plano.  Operacións
xeométricas.

• B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de
dous vectores.

• B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións da recta.
Posicións relativas de rectas. Distancias e ángulos.
Resolución de problemas.

• B4.4. Interpretar analiticamente distintas
situacións  da  xeometría  plana
elemental,  obtendo  as  ecuacións  de
rectas,  e  utilizalas  para  resolver
problemas  de  incidencia  e  cálculo  de
distancias.

• MA1B4.4.1.  Calcula  distancias  entre  puntos  e  dun  punto  a
unha recta, así como ángulos de dúas rectas.

5-15

• MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas
formas,  identificando  en  cada  caso  os  seus  elementos
característicos.

20-50

• MA1B4.4.3.  Recoñece  e  diferencia  analiticamente  as
posicións relativas das rectas.

10-20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano, utiliza a interpretación xeométrica das operacións. Emprega 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 diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas.
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BLOQUE 3: XEOMETRÍA Unidade 7: LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• i • B4.9. Lugares xeométricos do plano.

• B4.10.  Cónicas.  Circunferencia,  elipse,  hipérbole  e
parábola. Ecuación e elementos.

• B4.5.  Manexar  o  concepto  de  lugar  xeométrico  no
plano  e  identificar  as  formas  correspondentes  a
algúns  lugares  xeométricos  usuais,  estudando  as
súas  ecuacións  reducidas  e  analizando  as  súas
propiedades métricas.

• MA1B4.5.1.  Coñece  o  significado  de  lugar
xeométrico e identifica os lugares máis usuais
en  xeometría  plana,  así  como  as  súas
características.

70-90

• MA1B4.5.2.  Realiza  investigacións  utilizando
programas  informáticos  específicos  naquelas
hai  que  seleccionar,  que  estudar  posicións
relativas e realizar interseccións entre rectas e
as distintas cónicas estudadas.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así como as súas características.

 MA1B4.5.2. Estuda as posicións relativas e realiza interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas.
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BLOQUE 4: ANÁLISE Unidade 8: FUNCIÓNS.

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• g

• i

• B3.1. Funcións reais de variable real. Características das
funcións.

• B3.2. Funcións básicas: polinómicas, racionais sinxelas,
valor absoluto, raíz, trigonométricas e as súas inversas,
exponenciais, logarítmicas e funcións definidas a anacos.

• B3.3.  Operacións  e  composición  de  funcións.  Función
inversa. Funcións de oferta e demanda.

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

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

20-60

• 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.

10-30

• 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.

10-30

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

5-20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

 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. Calcula o dominio dunha función.

 MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións.

 MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos reais.
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BLOQUE 4: ANÁLISE Unidade 9: LÍMITES E CONTINUIDADE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• i • B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites laterais. Indeterminacións.

• B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de descontinuidades.

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

• 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.

20-40

• 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.

10-30

• MA1B3.2.3.  Coñece  as  propiedades  das
funcións continuas e representa a función nun
ámbito dos puntos de descontinuidade.

5-20

• MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros
para  que  se  verifiquen  as  condicións  de
continuidade  e  derivabilidade  dunha  función
nun punto.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

 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.
 MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.

 MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade dunha función nun punto.
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BLOQUE 4: ANÁLISE Unidade 10: DERIVADA DUNHA FUNCIÓN

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• g

• i

• B3.6.  Derivada  dunha  función  nun  punto.  Interpretación
xeométrica  da  derivada  da  función  nun  punto.  Medida  da
variación instantánea dunha magnitude con respecto a outra.
Recta tanxente e normal.

• B3.7.  Función  derivada.  Cálculo  de  derivadas.  Regra  da
cadea.

• B3.3. Aplicar o concepto de derivada
dunha  función  nun  punto,  a  súa
interpretación xeométrica e o cálculo
de  derivadas  ao  estudo  de
fenómenos  naturais,  sociais  ou
tecnolóxicos,  e  á  resolución  de
problemas xeométricos.

• MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os
métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións
reais e resolver problemas.

40-60

• MA1B3.3.2.  Deriva  funcións  que  son  composición  de
varias funcións elementais mediante a regra da cadea.

10-30

• MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que
se  verifiquen  as  condicións  de  continuidade  e
derivabilidade dunha función nun punto.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 10

 MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función.

 MA1B3.3.2. Deriva funcións mediante a regra da cadea.

 MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de derivabilidade dunha función nun punto.
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BLOQUE 4: ANÁLISE Unidade 11: APLICACIÓNS DA DERIVADA. REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS.

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ g

▪ i

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. Características das funcións.

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no infinito. Cálculo de límites.
Límites laterais. Indeterminacións.

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da cadea.

▪ B3.8. Utilización das ferramentas básicas da análise para o estudo das característi-
cas dunha función. Representación gráfica de funcións.

▪ B3.4. Estudar e representar graficamente fun-
cións obtendo información  a partir  das súas
propiedades e extraendo información sobre o
seu comportamento local ou global.

▪ MA1B3.4.1.  Representa graficamente funcións,  despois  dun estudo
completo das súas características mediante as ferramentas básicas
da análise.

10-30

▪ MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e
analizar o comportamento local e global das funcións.

70-90

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 11

 MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das súas características.

 MA1B3.4.2. Analizar o comportamento local e global das funcións.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 12: DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• d

• g

• i

• l

• B5.1.  Estatística  descritiva
bidimensional.

• B5.2. Táboas de continxencia.

• B5.3.  Distribución  conxunta  e
distribucións marxinais.

• B5.4.  Medias  e  desviacións  típicas
marxinais.

• B5.5. Distribucións condicionadas.

• B5.6.  Independencia  de  variables
estatísticas.

• B5.1. Describir e comparar conxuntos de
datos  de  distribucións  bidimensionais,
con  variables  discretas  ou  continuas,
procedentes  de  contextos  relacionados
co  mundo  científico,  e  obter  os
parámetros  estatísticos  máis  usuais,
mediante  os  medios  máis  adecuados
(lapis  e  papel,  calculadora  ou   folla  de
cálculo),  valorando a dependencia entre
as variables.

• MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun
estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas.

5-15

• MA1B5.1.2.  Calcula  e  interpreta  os  parámetros  estatísticos  máis  usuais  en
variables bidimensionais.

10-40

• 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).

5-20

• MA1B5.1.4.  Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a
partir das súas distribucións condicionadas e marxinais.

5-15

• MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos
sen agrupar  e  agrupados,  usando  adecuadamente  medios  tecnolóxicos  para
organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros
e xerar gráficos estatísticos.

5-10

• i

• l

• B5.6.  Independencia  de  variables
estatísticas.

• B5.7. Estudo da dependencia de dúas
variables estatísticas. Representación
gráfica: nube de puntos.

• B5.8.  Dependencia  lineal  de  dúas
variables  estatísticas.  Covarianza  e
correlación:  cálculo  e  interpretación
do coeficiente de correlación lineal.

• B5.9.  Regresión  lineal.  Estimación.
Predicións  estatísticas  e  fiabilidade
destas.

• B5.2. Interpretar a posible relación entre
dúas  variables  e  cuantificar  a  relación
lineal  entre  elas  mediante  o  coeficiente
de  correlación,  valorando  a  pertinencia
de axustar unha recta de regresión e, de
ser  o  caso,  a  conveniencia  de  realizar
predicións, avaliando a fiabilidade destas
nun contexto de resolución de problemas
relacionados con fenómenos científicos.

• 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.

5-10

• 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.

5-15

• MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables,  e
obtén predicións a partir delas.

5-20

• MA1B5.2.4.  Avalía  a  fiabilidade  das  predicións  obtidas  a  partir  da  recta  de
regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal.

5-10

b

d

e

i

l

m

• B5.10. Identificación das fases e das
tarefas dun estudo estatístico. Análise
e descrición de traballos relacionados
coa  estatística,  interpretando  a
información  e  detectando  erros  e
manipulacións.

• B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para
a  descrición  de  situacións  relacionadas
coa  estatística,  analizando  un  conxunto
de datos ou interpretando de forma crítica
informacións  estatísticas  presentes  nos
medios de comunicación, a publicidade e
outros ámbitos, detectando posibles erros
e  manipulacións  na  presentación  tanto
dos datos como das conclusións.

• MA1B5.3.1.  Describe  situacións  relacionadas  coa  estatística  utilizando  un
vocabulario  adecuado e elabora análises críticas sobre traballos relacionados
coa estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida
cotiá.

5-15
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Grao mínimo de consecución para superar a unidade 12

 MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico.

 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).

 MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais.

 MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados.

 MA1B5.2.1. Estima se dúas variables son ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos.

 MA1B5.2.2. 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.

 MA1B5.2.4. Cálculo e interpretación do coeficiente de determinación lineal.

 MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística e elabora análises críticas sobre traballos estatísticos.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

 e

 i

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

 B1.1.  Expresar  ver-
balmente,  de  forma
razoada,  o  proceso
seguido na resolución
dun problema.

 MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proce-
so seguido na resolución dun problema, coa precisión e o ri-
gor adecuados.

 CCL

 CMCCT

 i

 l

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

 B1.2.  Estratexias  e  procedementos  postos  en
práctica: relación con outros problemas coñecidos;
modificación de variables; suposición do problema
resolto.

 B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coheren-
cia das solucións coa situación, revisión sistemáti-
ca do proceso, outras formas de resolución, pro-
blemas parecidos, xeneralizacións e particulariza-
cións interesantes.

 B1.4.  Iniciación á demostración en matemáticas:
métodos, razoamentos, linguaxes, etc.

 B1.2.  Utilizar  proce-
sos de razoamento e
estratexias de resolu-
ción  de  problemas,
realizando  os  cálcu-
los necesarios e com-
probando  as  solu-
cións obtidas.

 MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver
ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hi-
pótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

 CMCCT

 MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa
co número de solucións do problema.

 CMCCT

 MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre
os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa
utilidade e a súa eficacia.

▪ CMCCT

 MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de ra-
zoamento na resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de pro-
blemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B1.4.  Iniciación á demostración en matemáticas:  méto-
dos, razoamentos, linguaxes, etc.

▪ B1.5.  Métodos  de  demostración:  redución  ao  absurdo,
método de indución, contraexemplos, razoamentos enca-
deados, etc.

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de re-
presentación de argumentos.

▪ B1.3.  Realizar  demostra-
cións sinxelas  de  propieda-
des ou teoremas relativos a
contidos alxébricos,  xeomé-
tricos,  funcionais,  estatísti-
cos e probabilísticos.

▪ MA1B1.3.1.  Utiliza  diferentes  métodos  de  demostración  en
función do contexto matemático e reflexiona sobre o proceso
de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pa-
sos clave, etc.).

▪ CMCCT

▪ g

▪ i

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de re-
presentación de argumentos.

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utili-
zando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas,  de  infor-
mes científicos sobre o proceso seguido na resolución
dun problema ou na demostración dun resultado mate-
mático.

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ B1.4.  Elaborar  un  informe
científico  escrito  que  sirva
para  comunicar  as  ideas
matemáticas xurdidas na re-
solución  dun  problema  ou
nunha  demostración,  coa
precisión  e  o  rigor  adecua-
dos.

▪ MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos mate-
máticos adecuados ao contexto e á situación.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e
razoamentos explícitos e coherentes.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas
ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou
teorema para demostrar, tanto na procura de resultados como
para a mellora da eficacia na comunicación das ideas mate-
máticas.

▪ CMCCT

▪ CD
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▪ Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas  de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e os resultados e as conclusións obti-
dos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e investi-
gacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en
equipo.

▪ B1.5.  Planificar  adecuada-
mente o proceso de investi-
gación,  tendo  en  conta  o
contexto  en  que  se  desen-
volve e o problema de inves-
tigación formulado.

▪ MA1B1.5.1.  Coñece a estrutura do  proceso de elaboración
dunha investigación matemática (problema de investigación,
estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resul-
tados, conclusións, etc.).

▪ CMCCT

▪ MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investiga-
ción, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o pro-
blema de investigación formulado.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formu-
lando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resul-
tados, etc.

▪ CMCCT

▪ b

▪ d

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ B1.4.  Iniciación á demostración en matemáticas:  méto-
dos, razoamentos, linguaxes, etc.

▪ B1.5.  Métodos  de  demostración:  redución  ao  absurdo,
método de indución, contraexemplos, razoamentos enca-
deados, etc.

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de re-
presentación de argumentos.

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e investi-
gacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou contextos do mundo das matemáticas, de xeito indivi-
dual e en equipo.

▪ B1.6.  Practicar  estratexias
para  a  xeración  de  investi-
gacións matemáticas, a par-
tir da resolución dun proble-
ma e o afondamento poste-
rior, a xeneralización de pro-
piedades  e  leis  matemáti-
cas,  e  o  afondamento  nal-
gún  momento  da  historia
das  matemáticas,  concre-
tando todo iso en contextos
numéricos,  alxébricos,  xeo-
métricos, funcionais, estatís-
ticos ou probabilísticos.

▪ MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos
matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e
do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a
historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e
matemáticas,  ciencias experimentais e matemáticas,  econo-
mía e matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos (nu-
méricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos
e probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos, etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de re-
presentación de argumentos.

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e investi-
gacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en
equipo.

▪ B1.7.  Elaborar  un  informe
científico escrito que recolla
o  proceso  de  investigación
realizado, coa precisión e o
rigor adecuados.

▪ MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao
problema de investigación.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos mate-
máticos adecuados ao contexto do problema de investigación.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e
razoamentos explícitos e coherentes.

▪ CCL

▪ CMCCT
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▪ B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico
sobre o proceso, os resultados e as conclusións do pro-
ceso de investigación desenvolvido,  utilizando as ferra-
mentas e os medios tecnolóxicos axeitados.

▪ MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas
ao tipo de problema de investigación.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ MA1B1.7.6.  Reflexiona  sobre  o proceso de  investigación  e
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema
de investigación e de consecución de obxectivos, e, así mes-
mo, formula posibles continuacións da investigación, analiza
os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas
impresións persoais sobre a experiencia.

▪ CMCCT

▪ i

▪ l

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e modeli-
zación, en contextos da realidade e matemáticos, de xei-
to individual e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver procesos
de  matematización  en  con-
textos  da  realidade  cotiá
(numéricos,  xeométricos,
funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos)  a  partir  da
identificación  de  problemas
en situacións da realidade.

▪ MA1B1.8.1.  Identifica situacións problemáticas  da realidade
susceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo
real e o matemático, identificando o problema ou os proble-
mas matemáticos  que subxacen nel,  así  como os  coñece-
mentos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos
axeitados que permitan a resolución do problema ou proble-
mas dentro do campo das matemáticas.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no
contexto da realidade.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.8.5.  Realiza  simulacións  e  predicións,  en  contexto
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos,
e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e modeli-
zación, en contextos da realidade e matemáticos, de xei-
to individual e en equipo.

▪ B1.9. Valorar a modelización
matemática como un recur-
so para  resolver  problemas
da realidade cotiá, avaliando
a  eficacia  e  as  limitacións
dos  modelos  utilizados  ou
construídos.

▪ MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións
sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impre-
sións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e investi-
gacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en
equipo.

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e modeli-
zación, en contextos da realidade e matemáticos, de xei-
to individual e en equipo.

▪ B1.10.  Desenvolver  e  culti-
var  as  actitudes  persoais
inherentes ao quefacer ma-
temático.

▪ MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a
aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tole-
rancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica cons-
tante, etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ MA1B1.10.2.  Formúlase a resolución de retos e problemas
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educati-
vo e á dificultade da situación.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indaga-
ción, xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar res-
postas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopa-
dos, etc

▪ CMCCT

▪ CAA
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▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ b

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades pro-
pias do traballo científico.

▪ B1.11.  Superar  bloqueos  e
inseguridades ante a resolu-
ción de situacións descoñe-
cidas.

▪ MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de
problemas, de investigación e de matematización ou de mo-
delización,  valorando  as  consecuencias  destas  e  a  conve-
niencia pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ b

▪ i

▪ l

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desen-
volver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades pro-
pias do traballo científico.

▪ B1.12. Reflexionar sobre as
decisións tomadas, valoran-
do  a  súa  eficacia  e  apren-
dendo delas para situacións
similares futuras.

▪ MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, to-
mando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia,
a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e
aprendendo diso para situacións futuras.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ g

▪ i

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de datos.

– Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitar  a  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os proce-
sos levados a cabo e os resultados e conclusións obti-
dos.

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

▪ B1.13.  Empregar  as  ferra-
mentas  tecnolóxicas axeita-
das,  de  forma  autónoma,
realizando  cálculos  numéri-
cos,  alxébricos  ou  estatísti-
cos,  facendo  representa-
cións gráficas, recreando si-
tuacións  matemáticas  me-
diante simulacións ou anali-
zando con sentido crítico si-
tuacións  diversas  que  axu-
den á comprensión de con-
ceptos matemáticos ou á re-
solución de problemas.

▪ MA1B1.13.1.  Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas
e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébri-
cos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non
aconselle facelos manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer represen-
tacións gráficas de funcións con expresións alxébricas com-
plexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre
elas.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utili-
zación de medios tecnolóxicos.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con fe-
rramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,  analizar  e
comprender propiedades xeométricas.

▪ CMCCT

▪ MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de
datos e gráficas estatísticas,  extraer información e elaborar
conclusións.

▪

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

• e

• i

• B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de re-
solución de problemas.

• B1.1. Expresar verbalmente,
de forma razoada, o proceso
seguido  na  resolución  dun
problema.

• MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proce-
so seguido na resolución dun problema, coa precisión e o ri-
gor adecuados.

• CCL

• CMCCT
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• e

• g

• i

• B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de re-
presentación de argumentos.

• B1.10. Planificación e realización de proxectos e investi-
gacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en
equipo.

• B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico
sobre o proceso, os resultados e as conclusións do pro-
ceso de investigación desenvolvido,  utilizando as ferra-
mentas e os medios tecnolóxicos axeitados.

• B1.7.  Elaborar  un  informe
científico escrito que recolla
o  proceso  de  investigación
realizado, coa precisión e o
rigor adecuados.

• MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e
razoamentos explícitos e coherentes.

• CCL

• CMCCT

• MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación
das ideas, así como dominio do tema de investigación.

• CCL

• e

• g

• i

• B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

• Recollida ordenada e a organización de datos.

• Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas  de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

• Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades xeo-
métricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.

• Deseño de simulacións e elaboración de predicións so-
bre situacións matemáticas diversas.

•
• Elaboración de informes e documentos sobre os proce-

sos levados a cabo e os resultados e conclusións obti-
dos.

• Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apro-
piados, da información e das ideas matemáticas.

• B1.14.  Utilizar  as  tecnolo-
xías da información e da co-
municación  de  maneira  ha-
bitual no proceso de apren-
dizaxe,  procurando,  anali-
zando e seleccionando infor-
mación salientable en inter-
net ou noutras fontes, elabo-
rando  documentos  propios,
facendo exposicións e argu-
mentacións  destes,  e  com-
partíndoos en ámbitos apro-
piados  para  facilitar  a  inte-
racción.

• MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a expo-
sición oral dos contidos traballados na aula.

• CCL

COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ g

▪ i

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación de argu-
mentos.

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando as ferramentas tec-
nolóxicas axeitadas, de informes científicos sobre o proceso seguido na resolu-
ción dun problema ou na demostración dun resultado matemático.

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcio-

▪ B1.4. Elaborar un informe científico es-
crito que sirva para comunicar as ideas
matemáticas  xurdidas  na  resolución
dun problema ou nunha demostración,
coa precisión e o rigor adecuados.

▪ MA1B1.4.3.  Emprega  as  fe-
rramentas  tecnolóxicas  ade-
cuadas ao tipo de problema,
situación  para  resolver  ou
propiedade  ou  teorema para
demostrar,  tanto  na  procura
de  resultados  como  para  a
mellora da eficacia na comu-
nicación das ideas matemáti-
cas.

▪ CMCCT

▪ CD
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nais ou estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcio-
nais e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas
diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os
resultados e as conclusións obtidos.

▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e
das ideas matemáticas.

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación de argu-
mentos.

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións matemáticas a
partir de contextos da realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito indivi-
dual e en equipo.

▪ B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico sobre o proceso, os re-
sultados e as conclusións do proceso de investigación desenvolvido, utilizando as
ferramentas e os medios tecnolóxicos axeitados.

▪ B1.7. Elaborar un informe científico es-
crito que recolla o proceso de investi-
gación realizado, coa precisión e o ri-
gor adecuados.

▪ MA1B1.7.4.  Emprega  as  fe-
rramentas  tecnolóxicas  ade-
cuadas  ao  tipo  de  problema
de investigación.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ g

▪ i

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de datos.

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcio-
nais ou estatísticos.

– Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais
e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáti-
cas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os
resultados e conclusións obtidos.

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

▪ B1.13.  Empregar  as  ferramentas  tec-
nolóxicas axeitadas, de forma autóno-
ma, realizando cálculos numéricos, al-
xébricos ou estatísticos, facendo repre-
sentacións  gráficas,  recreando  situa-
cións  matemáticas  mediante  simula-
cións ou analizando con sentido crítico
situacións diversas que axuden á com-
prensión de conceptos matemáticos ou
á resolución de problemas.

▪ MA1B1.13.1.  Selecciona  fe-
rramentas  tecnolóxicas  axei-
tadas e utilízaas para a reali-
zación de cálculos numéricos,
alxébricos ou estatísticos can-
do a dificultade destes impida
ou non aconselle facelos ma-
nualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcio-
nais ou estatísticos.

▪ Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e
a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas
diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os
resultados e conclusións obtidos.

▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías da infor-
mación e da comunicación de maneira
habitual  no  proceso  de  aprendizaxe,
procurando, analizando e seleccionan-
do información  salientable  en  internet
ou  noutras  fontes,  elaborando  docu-
mentos propios, facendo exposicións e
argumentacións  destes,  e  compartín-
doos en ámbitos apropiados para facili-
tar a interacción.

▪ MA1B1.14.1.  Elabora  docu-
mentos  dixitais  propios  (de
texto, presentación, imaxe, ví-
deo, son, etc.), como resulta-
do  do  proceso  de  procura,
análise  e  selección  de  infor-
mación  relevante,  coa  ferra-
menta tecnolóxica axeitada, e
compárteos para a súa discu-
sión ou difusión.

▪ CD

▪ MA1B1.14.3.  Usa  axeitada-
mente os medios tecnolóxicos
para  estruturar  e  mellorar  o

▪ CD

▪ CAA
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▪ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e
das ideas matemáticas.

seu proceso de aprendizaxe,
recollendo a información  das
actividades,  analizando  pun-
tos  fortes  e  débiles  do  seu
proceso educativo, e estable-
cendo pautas de mellora.

▪ MA1B1.14.4.  Emprega  ferra-
mentas  tecnolóxicas  para
compartir ideas e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

• i

• l

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

• B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  relación con outros
problemas  coñecidos;  modificación  de  variables;  suposición  do  problema
resolto.

• B1.3.  Solucións  e/ou  resultados  obtidos:  coherencia  das  solucións  coa
situación,  revisión  sistemática  do  proceso,  outras  formas  de  resolución,
problemas parecidos, xeneralizacións e particularizacións interesantes.

• B1.4.  Iniciación  á  demostración  en  matemáticas:  métodos,  razoamentos,
linguaxes, etc.

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

• MA1B1.2.4.  Utiliza  estratexias
heurísticas  e  procesos  de
razoamento  na  resolución  de
problemas.

• CMCCT

• CAA

• MA1B1.2.5.  Reflexiona  sobre  o
proceso de resolución de problemas.

• CMCCT

• CAA

• a,b,c

• d,e,f

• g,h,i

• l,m,n

• ñ,o

• B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións matemáticas
a partir de contextos da realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
individual e en equipo.

• B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en contextos
da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

• B1.10.  Desenvolver  e  cultivar  as
actitudes  persoais  inherentes  ao
quefacer matemático.

• MA1B1.10.3.  Desenvolve  actitudes
de  curiosidade  e  indagación,  xunto
con hábitos de formularse preguntas
e buscar respostas axeitadas, revisar
de  forma  crítica  os  resultados
atopados, etc

• CMCCT

• CAA

• b

• i

• l

• B1.13.  Confianza  nas  propias  capacidades  para  desenvolver  actitudes
axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.

• B1.12.  Reflexionar  sobre  as
decisións  tomadas,  valorando  a
súa  eficacia  e  aprendendo  delas
para situacións similares futuras.

• MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os
procesos  desenvolvidos,  tomando
conciencia  das  súas  estruturas,
valorando a potencia, a sinxeleza e a
beleza  das  ideas  e  dos  métodos
utilizados,  e  aprendendo  diso  para
situacións futuras.

• CMCCT

• CAA

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas  de  datos  numéricos,
funcionais ou estatísticos.

▪ B1.14.  Utilizar  as tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación
de  maneira  habitual  no  proceso
de  aprendizaxe,  procurando,
analizando  e  seleccionando

▪ MA1B1.14.3.  Usa axeitadamente os
medios  tecnolóxicos  para  estruturar
e  mellorar  o  seu  proceso  de
aprendizaxe,  recollendo  a
información  das  actividades,

▪ CD

▪ CAA
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▪ Facilitar  a  comprensión  de  conceptos  e  propiedades  xeométricas  ou
funcionais  e  a  realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,  alxébrico  ou
estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre  situacións
matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e
os resultados e conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación  e  compartición,  en  ámbitos  apropiados,  da
información e das ideas matemáticas.

información  salientable  en
internet  ou  noutras  fontes,
elaborando  documentos  propios,
facendo  exposicións  e
argumentacións  destes,  e
compartíndoos  en  ámbitos
apropiados  para  facilitar  a
interacción.

analizando puntos fortes e débiles do
seu  proceso  educativo,  e
establecendo pautas de mellora.

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ b

▪ d

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ B1.4.  Iniciación  á  demostración  en  matemáticas:  métodos,
razoamentos, linguaxes, etc.

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo, método
de indución, contraexemplos, razoamentos encadeados, etc.

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e  outras  formas  de
representación de argumentos.

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e
investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou contextos do mundo das matemáticas, de xeito individual e
en equipo.

▪ B1.6. Practicar estratexias para a xeración
de investigacións matemáticas, a partir da
resolución dun problema e o afondamento
posterior, a xeneralización de propiedades
e  leis  matemáticas,  e  o  afondamento
nalgún  momento  da  historia  das
matemáticas,  concretando  todo  iso  en
contextos  numéricos,  alxébricos,
xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos.

▪ MA1B1.6.2.  Procura  conexións  entre
contextos  da  realidade  e  do  mundo das
matemáticas (a historia da humanidade e
a  historia  das  matemáticas;  arte  e
matemáticas;  tecnoloxías e matemáticas,
ciencias  experimentais  e  matemáticas,
economía  e  matemáticas,  etc.)  e  entre
contextos  matemáticos  (numéricos  e
xeométricos,  xeométricos  e  funcionais,
xeométricos e probabilísticos, discretos e
continuos, finitos e infinitos, etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC

▪ i

▪ l

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e
modelización,  en  contextos  da realidade e  matemáticos,  de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  procesos  de
matematización en contextos da realidade
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a partir  da
identificación de problemas en situacións
da realidade.

▪ MA1B1.8.1.  Identifica  situacións
problemáticas  da  realidade  susceptibles
de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ a,b,c

▪ d,e,f

▪ g,h,i

▪ l,m,n

▪ ñ,o

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e
investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e
modelización,  en  contextos  da realidade e  matemáticos,  de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes
persoais  inherentes  ao  quefacer
matemático.

▪ 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.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ MA1B1.10.4.  Desenvolve  habilidades
sociais  de  cooperación  e  traballo  en
equipo.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ e

▪ g

▪ B1.9.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ B1.14.  Utilizar  as  tecnoloxías  da
información e da comunicación de maneira

▪ MA1B1.14.4.  Emprega  ferramentas
tecnolóxicas  para  compartir  ideas  e

▪ CD

▪ CSC
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▪ i ▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitar  a  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración  de  informes  e  documentos  sobre  os  procesos
levados a cabo e os resultados e conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación  e  compartición,  en  ámbitos
apropiados, da información e das ideas matemáticas.

habitual  no  proceso  de  aprendizaxe,
procurando,  analizando  e  seleccionando
información  salientable  en  internet  ou
noutras  fontes,  elaborando  documentos
propios,  facendo  exposicións  e
argumentacións  destes,  e  compartíndoos
en  ámbitos  apropiados  para  facilitar  a
interacción.

tarefas. ▪ CSIEE

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e  investigacións
matemáticas  a  partir  de  contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.5.  Planificar  adecuadamente  o
proceso de investigación, tendo en
conta  o  contexto  en  que  se
desenvolve  e  o  problema  de
investigación formulado.

▪ MA1B1.5.2.  Planifica  axeitadamente
o proceso de investigación, tendo en
conta  o  contexto  en  que  se
desenvolve  e  o  problema  de
investigación formulado.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a,b,c

▪ d,e,f

▪ g,h,i

▪ l,m,n

▪ ñ,o

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e  investigacións
matemáticas  a  partir  de  contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e  modelización,  en
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.10.  Desenvolver  e  cultivar  as
actitudes  persoais  inherentes  ao
quefacer matemático.

▪ 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.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades
sociais de cooperación e traballo en
equipo.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ b

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.13.  Confianza  nas  propias  capacidades  para  desenvolver  actitudes
axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.

▪ B1.11.  Superar  bloqueos  e
inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

▪ MA1B1.11.1.  Toma  decisións  nos
procesos  de  resolución  de
problemas,  de  investigación  e  de
matematización ou de modelización,
valorando  as  consecuencias  destas
e a conveniencia pola súa sinxeleza
e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE
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▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos,
funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitar  a  comprensión  de  conceptos  e  propiedades  xeométricas  ou
funcionais  e  a  realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,  alxébrico  ou
estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre  situacións
matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo
e os resultados e conclusións obtidos.

▪ Consulta,  comunicación  e  compartición,  en  ámbitos  apropiados,  da
información e das ideas matemáticas.

▪ B1.14.  Utilizar  as  tecnoloxías  da
información e da comunicación de
maneira  habitual  no  proceso  de
aprendizaxe,  procurando,
analizando  e  seleccionando
información  salientable  en internet
ou  noutras  fontes,  elaborando
documentos  propios,  facendo
exposicións  e  argumentacións
destes,  e  compartíndoos  en
ámbitos apropiados para facilitar a
interacción.

▪ MA1B1.14.4.  Emprega  ferramentas
tecnolóxicas  para compartir  ideas e
tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ b

▪ d

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, razoamentos,
linguaxes, etc.

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo, método de indución,
contraexemplos, razoamentos encadeados, etc.

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación de
argumentos.

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e  investigacións
matemáticas a partir de contextos da realidade ou contextos do mundo das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.6.  Practicar  estratexias  para  a
xeración  de  investigacións
matemáticas, a partir da resolución
dun  problema  e  o  afondamento
posterior,  a  xeneralización  de
propiedades e leis matemáticas,  e
o afondamento nalgún momento da
historia  das  matemáticas,
concretando todo iso en contextos
numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos.

▪ MA1B1.6.2. Procura conexións entre
contextos da realidade e do mundo
das  matemáticas  (a  historia  da
humanidade  e  a  historia  das
matemáticas;  arte  e  matemáticas;
tecnoloxías e matemáticas,  ciencias
experimentais  e  matemáticas,
economía  e  matemáticas,  etc.)  e
entre  contextos  matemáticos
(numéricos  e  xeométricos,
xeométricos  e  funcionais,
xeométricos  e  probabilísticos,
discretos  e  continuos,  finitos  e
infinitos, etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC
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IV-C.2. 1º BACHARELATO: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS I

Trimestre Tema Título Semanas

1 NÚMEROS REALES 3

2 ARITMÉTICA DA ECONOMÍA 3

3 ECUACIÓNS E SISTEMAS 4

AJUSTES 1/2

SEGUNDO

4 FUNCIÓNS 2

5 LÍMITES E CONTINUIDADE 3

6 DERIVADAS. APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 4

AJUSTES 1/2

TERCEIRO

9 ESTATÍSTICA 3

10 PROBABILIDADE 3

11 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL E NORMAL 3

AJUSTES 2
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: NÚMEROS REAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B2.1. Números racionais e
irracionais.  Número  real.
Representación  na  recta
real. Intervalos.

▪ B2.2.  Aproximación  deci-
mal dun número real. Esti-
mación, redondeo e erros.

▪ B2.3.  Operacións  con  nú-
meros  reais.  Potencias  e
radicais.  Notación  científi-
ca.

▪ B2.1. Utilizar os números reais e as súas ope-
racións para presentar e intercambiar informa-
ción, controlando e axustando a marxe de erro
esixible  en  cada  situación,  en  contextos  da
vida real.

▪ MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos
para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

5-15

▪ MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante interva-
los de números reais.

5-15

▪ MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera núme-
ro real.

5-15

▪ MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo men-
tal, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, utilizando a
notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais)
 MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais.
 MACS1B2.1.3. Compara, ordena e clasifica calquera número real.
 MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas.
 MACS1B2.1.4. Calcula o erro absoluto e relativo cando realiza aproximacións
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: ARITMÉTICA DA ECONOMÍA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B2.4.  Operacións  con  capitais  financeiros.  Aumentos  e  diminucións
porcentuais.  Taxas  e  xuros  bancarios.  Capitalización  e  amortización
simple e composta.

▪ B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos para a realización de cálcu-
los financeiros e mercantís.

▪ B2.2. Resolver problemas de capi-
talización e amortización simple e
composta utilizando parámetros de
aritmética  mercantil,  empregando
métodos de cálculo ou os recursos
tecnolóxicos máis axeitados.

▪ MACS1B2.2.1.  Interpreta  e  contextualiza  correctamente
parámetros de aritmética mercantil para resolver proble-
mas do ámbito da matemática financeira (capitalización e
amortización simple e composta)  mediante os métodos
de cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados.

40-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 MACS1B2.2.1. Resolve problemas do ámbito da matemática financeira (capitalización e amortización simple e composta)
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: ECUACIÓNS E SISTEMAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B2.6. Polinomios. Operacións. Descomposición en factores.

▪ B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e reducibles a elas, expo-
nenciais e logarítmicas. Aplicacións.

▪ B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro e segundo grao con
dúas incógnitas. Clasificación. Aplicacións. Interpretación xeo-
métrica.

▪ B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas: méto-
do de Gauss.

▪ B2.10.  Formulación e  resolución de problemas das ciencias
sociais mediante sistemas de ecuacións lineais.

▪ B2.3. Transcribir a linguaxe alxébri-
ca ou gráfica situacións relativas ás
ciencias sociais, e utilizar técnicas
matemáticas e ferramentas tecnol-
óxicas  apropiadas  para  resolver
problemas reais, dando unha inter-
pretación das solucións obtidas en
contextos particulares.

▪ MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para repre-
sentar situacións formuladas en contextos reais.

10-30

▪ MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais me-
diante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.

10-30

▪ MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resul-
tados obtidos e exponos con claridade.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MACS1B2.3.1. Utiliza a linguaxe alxébrica para representar situacións reais.

 MACS1B2.3.2. Resolve ecuacións e sistemas de ecuacións

 MACS1B2.3.2. Resolve problemas mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.

 MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade.
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 4: FUNCIÓNS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B3.1. Resolución de problemas e interpretación de fe-
nómenos sociais e económicos mediante funcións.

▪ B3.2. Funcións reais de variable real. Expresión dunha
función en forma alxébrica, por medio de táboas ou de
gráficas. Características dunha función.

▪ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das
funcións reais de variable real (polinómicas, exponen-
cial e logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racio-
nais e irracionais sinxelas) a partir das súas caracterís-
ticas. Funcións definidas a anacos.

▪ B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en
conta as súas características e a súa relación con fenómenos so-
ciais.

▪ MACS1B3.1.1.  Analiza funcións ex-
presadas  en  forma  alxébrica,  por
medio de táboas ou graficamente, e
relaciónaas con fenómenos cotiáns,
económicos,  sociais  e  científicos,
extraendo e replicando modelos.

10-30

▪ MACS1B3.1.2.  Selecciona  adecua-
damente e razoadamente eixes, uni-
dades  e  escalas,  recoñecendo  e
identificando os erros de interpreta-
ción derivados dunha mala elección,
para  realizar  representacións  gráfi-
cas de funcións.

5-15

▪ MACS1B3.1.3.  Estuda  e  interpreta
graficamente  as  características
dunha función, comprobando os re-
sultados coa axuda de medios tec-
nolóxicos en actividades abstractas
e problemas contextualizados.

10-30

▪ i ▪ B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e cuadrática.
Aplicación a problemas reais.

▪ B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a partir de táboas,
e coñecer a utilidade en casos reais.

▪ MACS1B3.2.1.  Obtén  valores  des-
coñecidos mediante interpolación ou
extrapolación a partir  de táboas ou
datos, e interprétaos nun contexto.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

 MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica.

 MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas.

 MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función.

 MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos.
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 5: LÍMITE DUNHA FUNCIÓN. CONTINUIDADE.

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das
funcións reais de variable real (polinómicas, exponen-
cial e logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racio-
nais e irracionais sinxelas) a partir das súas caracterís-
ticas. As funcións definidas a anacos.

▪ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto.
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta
para o estudo da continuidade dunha función. Aplica-
ción ao estudo das asíntotas.

▪ B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou
no infinito, para estimar as tendencias.

▪ MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos
e infinitos dunha función nun punto
ou no  infinito  para  estimar  as  ten-
dencias dunha función.

10-30

▪ MACS1B3.3.2.  Calcula,  representa
e interpreta as asíntotas dunha fun-
ción en problemas das ciencias so-
ciais.

10-30

▪ i ▪ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto.
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta
para o estudo da continuidade dunha función. Aplica-
ción ao estudo das asíntotas.

▪ B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar a continuidade
nun punto en funcións polinómicas, racionais, logarítmicas e expo-
nenciais.

▪ MACS1B3.4.1.  Examina,  analiza  e
determina a continuidade da función
nun punto para extraer conclusións
en situacións reais.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito.

 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.
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 6: DERIVADAS.APLICACIÓN DAS DERIVADAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B3.6.  Taxa  de  variación  media  e  taxa  de  variación
instantánea.  Aplicación  ao  estudo  de  fenómenos
económicos  e  sociais.  Derivada  dunha  función  nun
punto.  Interpretación  xeométrica.  Recta  tanxente  a
unha función nun punto.

▪ B3.7.  Función  derivada.  Regras  de  derivación  de
funcións  elementais  sinxelas  que  sexan  suma,
produto, cociente e composición de funcións
polinómicas, exponenciais e logarítmicas.

▪ B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de variación
media nun intervalo e nun punto como aproximación ao concepto
de derivada, e utilizar as regra de derivación para obter a función
derivada de funcións sinxelas e das súas operacións.

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

10-20

▪ 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. 

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea.

 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. 
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BLOQUE 4: ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADE

Unidade 7: ESTATÍSTICA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i

▪ l

▪ B4.1.  Estatística  descritiva  bidimen-
sional: táboas de continxencia.

▪ B4.2.  Distribución  conxunta  e  distri-
bucións marxinais.

▪ B4.3. Distribucións condicionadas.

▪ B4.4.  Medias  e  desviacións  típicas
marxinais e condicionadas.

▪ B4.5. Independencia de variables es-
tatísticas.

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

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

10-30

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

10-30

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

10-30

▪ MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente de-
pendentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais, para poder formu-
lar conxecturas.

10-30

▪ MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de
datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios tecnolóxicos para organi-
zar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráfi-
cos estatísticos.

10-30

▪ i

▪ l

▪ B4.6. Dependencia de dúas variables
estatísticas.  Representación  gráfica:
nube de puntos.

▪ B4.7. Dependencia lineal de dúas va-
riables estatísticas. Covarianza e co-
rrelación: cálculo e interpretación do
coeficiente de correlación lineal.

▪ B4.8. Regresión lineal. Predicións es-
tatísticas e fiabilidade destas. Coefi-
ciente de determinación

▪ B4.2.  Interpretar  a  posible  relación entre
dúas variables e cuantificar a relación li-
neal entre elas mediante o coeficiente de
correlación,  valorando  a  pertinencia  de
axustar unha recta de regresión e de reali-
zar  predicións  a  partir  dela,  avaliando a
fiabilidade destas nun contexto de resolu-
ción de problemas relacionados con fenó-
menos económicos e sociais.

▪ 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.

10-30

▪ 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 ob-
ter conclusións.

10-30

▪ MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén
predicións a partir delas.

10-30

▪ MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión
mediante o coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con fenóme-
nos económicos e sociais.

10-30

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MACS1B4.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias

 MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais.

 MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia.

 MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais, para poder formular 
conxecturas.
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 MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados

 MACS1B4.2.1. 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.

 MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas.

 MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión.
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BLOQUE 4: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 8: PROBABILIDADE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i

▪ l

▪ B4.9.  Sucesos.  Asignación  de  probabilidades  a  sucesos
mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia
relativa. Axiomática de Kolmogorov.

▪ B4.10. Aplicación da combinatoria ao cálculo de probabili-
dades.

▪ B4.11.  Experimentos simples e compostos.  Probabilidade
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.

▪ B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de proba-
bilidade. Media, varianza e desviación típica.

▪ B4.13.  Distribución  binomial.  Caracterización  e  identifica-
ción do modelo. Cálculo de probabilidades.

▪ B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densida-
de e de distribución. Interpretación da media,  varianza e
desviación típica.

▪ B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución nor-
mal. Asignación de probabilidades nunha distribución nor-
mal.

▪ B4.3.  Asignar  probabilidades  a  sucesos
aleatorios  en  experimentos  simples  e
compostos, utilizando a regra de Laplace
en  combinación  con  diferentes  técnicas
de reconto e a axiomática da probabilida-
de, empregando os resultados numéricos
obtidos na toma de decisións en contex-
tos relacionados coas ciencias sociais.

▪ MACS1B4.3.1.  Calcula a probabilidade de sucesos en experi-
mentos simples e compostos, condicionada ou non, mediante a
regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kol-
mogorov e diferentes técnicas de reconto.

20-40

• 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.

5-15

• MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable
continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus 
parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

 MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace.

 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.

 MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas.
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BLOQUE 4: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 9: DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i

▪ l

▪ B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabi-
lidade. Media, varianza e desviación típica.

▪ B4.13. Distribución binomial. Caracterización e identificación
do modelo. Cálculo de probabilidades.

▪ B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade
e de distribución. Interpretación da media, varianza e desvia-
ción típica.

▪ B4.15.  Distribución normal.  Tipificación da distribución nor-
mal. Asignación de probabilidades nunha distribución normal.

▪ B4.16. Cálculo de probabilidades mediante aproximación da
distribución binomial pola normal.

▪ B4.4.  Identificar  os  fenómenos  que
poden modelizarse mediante as dis-
tribucións  de probabilidade binomial
e normal,  calculando os seus pará-
metros e determinando a probabilida-
de de sucesos asociados.

▪ MACS1B4.4.1.  Identifica fenómenos que poden modelizarse  me-
diante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a
súa media e a desviación típica.

10-30

▪ MACS1B4.4.2.  Calcula probabilidades asociadas a unha distribu-
ción 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.

10-30

▪ MACS1B4.4.3.  Distingue fenómenos que poden modelizarse me-
diante  unha distribución  normal,  e  valora  a  súa importancia  nas
ciencias sociais.

10-30

▪ MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fe-
nómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a
partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cál-
culo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situa-
cións.

10-30

▪ MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fe-
nómenos 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.

10-30

▪ e

▪ i

▪ B4.17. Identificación das fases e as tarefas dun estudo esta-
tístico. Análise e descrición de traballos relacionados coa es-
tatística, interpretando a información, e detectando erros e
manipulacións.

▪ B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado
para a descrición de situacións rela-
cionadas co azar e a estatística, ana-
lizando un conxunto de datos ou in-
terpretando de xeito crítico informa-
cións estatísticas presentes nos me-
dios de comunicación, a publicidade
e outros ámbitos, e detectar posibles
erros e manipulacións tanto na pre-
sentación dos datos coma das con-
clusións.

▪ MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situa-
cións relacionadas co azar e a estatística.

5-15

▪ MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións
estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

 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.

 MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución normal.

 MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal.
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 MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa aproximación pola normal.

 MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística.

 MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CM
CC
T

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

 e

 i

 B1.1.  Planificación  e expresión verbal
do  proceso  de  resolución  de  proble-
mas.

 B1.1. Expresar verbalmente, de forma ra-
zoada,  o  proceso seguido na  resolución
dun problema.

 MACS1B1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma
razoada,  o  proceso  seguido  na  resolución  dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

• CCL

• CMCCT

 i

 l

 B1.3.  Análise  dos  resultados  obtidos:
revisión das operacións utilizadas, co-
herencia  das  solucións  coa  situación,
revisión sistemática do proceso, procu-
ra doutras formas de resolución e iden-
tificación de problemas parecidos.

 B1.2.  Estratexias  e  procedementos
postos en práctica: relación con outros
problemas coñecidos,  modificación de
variables e suposición do problema re-
solto.

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

 MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado
que  cumpra  resolver  (datos,  relacións  entre  os
datos,  condicións,  coñecementos  matemáticos
necesarios, etc.).

• CMCCT

 MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora co-
nxecturas sobre os resultados dos problemas que
cumpra resolver, contrastando a súa validez e va-
lorando a súa utilidade e eficacia.

• CMCCT

 MACS1B1.2.3.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e
procesos de razoamento na resolución de proble-
mas, reflexionando sobre o proceso seguido.

• CMCCT

• CAA

 g

 i

 B1.4.  Elaboración  e presentación  oral
e/ou escrita de informes científicos so-
bre  o  proceso  seguido  na  resolución
dun problema, utilizando as ferramen-
tas tecnolóxicas axeitadas.

 B1.5.  Utilización  de medios  tecnolóxi-
cos no proceso de aprendizaxe para:

 Recollida  ordenada  e  a  organización
de datos. 

 Elaboración e creación de representa-
cións gráficas de datos numéricos, fun-
cionais ou estatísticos.

 Facilitación  da  comprensión  de  con-
ceptos  e  propiedades  xeométricas  ou
funcionais  e a realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatísti-
co. 

 Deseño de  simulacións  e elaboración
de  predicións  sobre  situacións  mate-

 B1.3.  Elaborar un informe científico es-
crito que sirva para comunicar as ideas
matemáticas xurdidas na resolución dun
problema,  coa precisión  e  o rigor  ade-
cuados.

 MACS1B1.3.1.  Usa a linguaxe, a notación e os
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e
á situación.

• CMCCT

▪ MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, expli-
cacións e razoamentos explícitos e coherentes.

• CMCCT

▪ MACS1B1.3.3.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra
resolver ou á propiedade ou o teorema que se vaia de-
mostrar.

• CMCCT

• CD
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máticas diversas.

 Elaboración de informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo,  e
as conclusións e os resultados obtidos.

 Consulta,  comunicación  e  comparti-
ción, en ámbitos apropiados, da infor-
mación e das ideas matemáticas.

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos  da  realidade ou  contextos  do  mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de in-
vestigación, tendo en conta o contexto en que se
desenvolve e o problema de investigación formu-
lado.

▪ MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proce-
so de elaboración dunha investigación matemática: pro-
blema de investigación, estado da cuestión, obxectivos,
hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc. 

• CMCCT

▪ MACS1B1.4.2.  Planifica adecuadamente o proceso de
investigación, tendo en conta o contexto en que se des-
envolve e o problema de investigación formulado.

• CMCCT

• CSIEE

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos  da  realidade ou  contextos  do  mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.5. Practicar estratexias para a xeración de in-
vestigacións matemáticas, a partir da resolución
dun problema e o afondamento posterior; da xe-
neralización de propiedades e leis matemáticas;
e do afondamento nalgún momento da historia
das matemáticas, concretando todo iso en con-
textos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  fun-
cionais, estatísticos ou probabilísticos.

▪ MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación
ou os resultados, etc.

• CMCCT

▪ MACS1B1.5.2.  Procura  conexións  entre  contextos  da
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da
humanidade e a historia das matemáticas; arte e mate-
máticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).

• CMCCT

• CSC

• CCEC

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos  da  realidade ou  contextos  do  mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe
científico  sobre o procedemento,  os resulta-
dos e as conclusións do proceso de investiga-
ción desenvolvido.

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que
recolla o proceso de investigación realizado, coa
precisión e o rigor adecuados.

▪ MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información ade-
cuadas ao problema de investigación.

• CMCCT

▪ MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos
matemáticos adecuados ao contexto do problema de in-
vestigación.

• CMCCT

▪ MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, expli-
cacións e razoamentos explícitos e coherentes.

• CCL

• CMCCT

▪ MACS1B1.6.4.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto
na procura de solucións coma para mellorar a eficacia
na comunicación das ideas matemáticas.

• CMCCT

• CD

▪ MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investiga-
ción e elabora conclusións sobre o nivel de resolución
do  problema  de  investigación  e  de  consecución  de

• CMCCT
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obxectivos, formula posibles continuacións da investiga-
ción, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai
explícitas as súas impresións persoais sobre a experien-
cia.

▪ i

▪ l

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.7. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeo-
métricos, funcionais, estatísticos ou probabilísti-
cos) a partir da identificación de problemas en si-
tuacións problemáticas da realidade.

▪ MACS1B1.7.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da
realidade susceptibles de conter problemas de interese.

• CMCCT

• CSC

▪ MACS1B1.7.2.  Establece  conexións  entre  o  problema
do mundo real e o mundo matemático, identificando o
problema ou os problemas matemáticos que subxacen
nel,  así  como os coñecementos  matemáticos  necesa-
rios.

• CMCCT

▪ MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos mate-
máticos axeitados que permitan a resolución do proble-
ma ou dos problemas dentro do campo das matemáti-
cas.

• CMCCT

▪ MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do pro-
blema no contexto da realidade.

• CMCCT

▪ MACS1B1.7.5.  Realiza  simulacións  e  predicións,  en
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos,  e propón melloras que aumenten a súa
eficacia.

• CMCCT

▪ i ▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.8.  Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver problemas da realidade
cotiá,  avaliando a eficacia e as limitacións dos
modelos utilizados ou construídos.

▪ MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén con-
clusións sobre os logros conseguidos, resultados mello-
rables, impresións persoais do proceso, etc., valorando
outras opinións.

• CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪  B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos da realidade ou do mundo das mate-
máticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.9.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  per-
soais inherentes ao quefacer matemático.

▪ MACS1B1.9.1.  Desenvolve actitudes axeitadas  para  o
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibili-
dade e aceptación da crítica razoada, convivencia coa
incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise  conti-
nuo, etc.).

• CMCCT

• CSC

• CSIEE

▪ MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e pro-
blemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao
nivel educativo e á dificultade da situación.

• CMCCT

▪ MACS1B1.9.3.  Desenvolve  actitudes de  curiosidade e
indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de for-

• CMCCT

• CAA
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▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ p

ma crítica os resultados achados, etc.

▪ b

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades
para desenvolver actitudes axeitadas e afron-
tar as dificultades propias do traballo científi-
co.

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

▪ MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de reso-
lución de problemas, de investigación, de matematiza-
ción ou de modelización), valorando as consecuencias
destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

• CMCCT

• CSIEE

▪ b

▪ i

▪ l

▪  B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades
para desenvolver actitudes axeitadas e afron-
tar as dificultades propias do traballo científi-
co.

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

▪ MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvol-
vidos, tomando conciencia das súas estruturas, valoran-
do a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos
métodos utilizados, e aprende diso para situacións futu-
ras.´

• CMCCT

• CAA

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

 e

 i

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

 B1.1.  Expresar  verbalmente,  de  forma  razoada,  o
proceso seguido na resolución dun problema.

 MACS1B1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma
razoada,  o  proceso  seguido  na  resolución  dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

 CC
L

 CM
CC
T

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.6.  Planificación  e  realización  de
proxectos e investigacións matemáticas a
partir  de  contextos  da  realidade  ou
contextos do mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.7.  Práctica  de  procesos  de
matematización  e  modelización,  en
contextos da realidade.

▪ B1.8.  Elaboración  e  presentación  dun

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla
o proceso de investigación realizado, coa precisión e
o rigor adecuados.

▪ MACS1B1.6.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ MACS1B1.6.5.  Transmite certeza e seguridade na
comunicación das ideas, así como dominio do tema
de investigación.

▪ CCL
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informe científico sobre o procedemento,
os  resultados  e  as  conclusións  do
proceso de investigación desenvolvido.

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.5.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas  de  datos  numéricos,  funcionais  ou
estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais,  e  a
realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,
alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións  sobre  situacións  matemáticas
diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.

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

▪ B1.13.  Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación  de  xeito  habitual  no  proceso  de
aprendizaxe,  procurando,  analizando  e  seleccionando
información  salientable  en  internet  ou  noutras  fontes,
elaborando documentos propios, facendo exposicións e
argumentacións  destes,  e  compartíndoos  en  ámbitos
apropiados, para facilitar a interacción.

▪ MACS1B1.13.2.  Utiliza  os  recursos  creados  para
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na
aula.

▪ CCL

▪ e

▪ i

▪ B4.17. Identificación das fases e as tarefas
dun estudo estatístico. Análise e descrición
de  traballos  relacionados  coa  estatística,
interpretando  a  información,  e  detectando
erros e manipulacións.

▪ B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición
de  situacións  relacionadas  co  azar  e  a  estatística,
analizando un conxunto de datos ou interpretando de
xeito  crítico  informacións  estatísticas  presentes  nos
medios  de  comunicación,  a  publicidade  e  outros
ámbitos,  e  detectar  posibles  erros  e  manipulacións
tanto  na  presentación  dos  datos  coma  das
conclusións.

▪ MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir  situacións  relacionadas  co  azar  e  a
estatística.

▪ CCL

COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

 g

 i

 B1.4.  Elaboración  e presentación  oral
e/ou escrita de informes científicos so-
bre  o  proceso  seguido  na  resolución
dun problema, utilizando as ferramen-
tas tecnolóxicas axeitadas.

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

▪ .

▪ MACS1B1.3.3.  Emprega as  ferramentas tecnolóxi-
cas adecuadas ao tipo de problema, á situación que
cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que

▪ CMCCT

▪ CD
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 B1.5.  Utilización  de medios  tecnolóxi-
cos no proceso de aprendizaxe para:

 Recollida  ordenada  e  a  organización
de datos. 

 Elaboración e creación de representa-
cións gráficas de datos numéricos, fun-
cionais ou estatísticos.

 Facilitación  da  comprensión  de  con-
ceptos  e  propiedades  xeométricas  ou
funcionais  e a realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatísti-
co. 

 Deseño de  simulacións  e elaboración
de  predicións  sobre  situacións  mate-
máticas diversas.

 Elaboración de informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo,  e
as conclusións e os resultados obtidos.

 Consulta,  comunicación  e  comparti-
ción, en ámbitos apropiados, da infor-
mación e das ideas matemáticas.

se vaia demostrar.

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos  da  realidade ou  contextos  do  mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe
científico  sobre o procedemento,  os resulta-
dos e as conclusións do proceso de investiga-
ción desenvolvido.

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que reco-
lla o proceso de investigación realizado, coa preci-
sión e o rigor adecuados.

▪ MACS1B1.6.4.  Emprega as  ferramentas tecnolóxi-
cas adecuadas ao  tipo de problema de  investiga-
ción, tanto na procura de solucións coma para me-
llorar a eficacia na comunicación das ideas matemá-
ticas.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ g

▪ i

▪ B1.5.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de da-
tos. 

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou es-
tatísticos.

▪ Facilitación  da comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais,  e  a

▪ B1.12.  Empregar  as ferramentas  tecnolóxicas  ade-
cuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos nu-
méricos,  alxébricos  ou  estatísticos,  facendo  repre-
sentacións gráficas, recreando situacións matemáti-
cas mediante simulacións ou analizando con sentido
crítico  situacións  diversas  que axuden  á  compren-
sión de conceptos matemáticos ou á resolución de
problemas.

▪ MACS1B1.12.1.  Selecciona  ferramentas  tecnolóxi-
cas axeitadas e utilízaas para a realización de cál-
culos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a
dificultade destes impida ou non aconselle facelos
manualmente.

▪ CD

▪ CMCCT
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realización de cálculos de tipo numérico, alxé-
brico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de pre-
dicións  sobre  situacións  matemáticas  diver-
sas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.

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

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.5.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de da-
tos. 

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou es-
tatísticos.

▪ Facilitación  da comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais,  e  a
realización de cálculos de tipo numérico, alxé-
brico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de pre-
dicións  sobre  situacións  matemáticas  diver-
sas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.

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

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación de xeito habitual no proceso de aprendi-
zaxe, procurando, analizando e seleccionando infor-
mación salientable en internet ou noutras fontes, ela-
borando documentos propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados, para facilitar a interacción.

▪ MACS1B1.13.1.  Elabora  documentos  dixitais  pro-
pios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.)
como resultado do proceso de procura, análise e se-
lección de información salientable,  coa ferramenta
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa dis-
cusión ou difusión.

▪ CD

▪ MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios tec-
nolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso
de aprendizaxe, recollendo a información das activi-
dades,  analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo, e establecendo pautas de mello-
ra.

▪ CD

▪ CAA

APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave
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• B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión
das operacións utilizadas, coherencia das so-
lucións coa situación, revisión sistemática do
proceso,  procura doutras  formas de resolu-
ción e identificación de problemas parecidos.

• B1.2. Estratexias e procedementos postos en
práctica: relación con outros problemas coñe-
cidos, modificación de variables e suposición
do problema resolto.

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

• MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e pro-
cesos de razoamento na resolución de problemas,
reflexionando sobre o proceso seguido.

 CM
CCT

 CAA

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ p

▪  B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos da realidade ou do mundo das mate-
máticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

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

▪ MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade
e indagación, xunto con hábitos de formular ou for-
mularse preguntas e procurar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ i

▪ l

▪  B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades
para desenvolver actitudes axeitadas e afron-
tar as dificultades propias do traballo científi-
co.

▪ B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valo-
rando a súa eficacia, e aprender diso para situacións
similares futuras.

▪ MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos des-
envolvidos,  tomando  conciencia  das  súas  estrutu-
ras,  valorando a potencia,  a sinxeleza e a beleza
das ideas e dos métodos utilizados, e aprende diso
para situacións futuras.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e

▪ g

▪ B1.5.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación de xeito habitual no proceso de aprendi-

▪ MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios tec-
nolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso

▪ CD

▪ CAA
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▪ i ▪ Recollida ordenada e a organización de da-
tos. 

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou es-
tatísticos.

▪ Facilitación  da comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais,  e  a
realización de cálculos de tipo numérico, alxé-
brico ou estatístico. 

▪ Deseño de simulacións e elaboración de pre-
dicións  sobre  situacións  matemáticas  diver-
sas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.

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

zaxe, procurando, analizando e seleccionando infor-
mación salientable en internet ou noutras fontes, ela-
borando documentos propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos
apropiados, para facilitar a interacción.

de aprendizaxe, recollendo a información das activi-
dades,  analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo, e establecendo pautas de mello-
ra.

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos  da  realidade ou  contextos  do  mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investi-
gacións matemáticas, a partir da resolución dun pro-
blema e o afondamento posterior; da xeneralización
de propiedades e leis matemáticas; e do afondamen-
to  nalgún  momento  da  historia  das  matemáticas,
concretando todo iso en contextos numéricos, alxé-
bricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos ou pro-
babilísticos.

▪ MACS1B1.5.2.  Procura  conexións  entre  contextos
da realidade e do mundo das matemáticas (a histo-
ria  da  humanidade  e  a  historia  das  matemáticas;
arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas,
etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC

▪ i

▪ l

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.7.  Desenvolver  procesos de matematización  en
contextos  da  realidade  cotiá  (numéricos,  xeométri-
cos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a par-
tir da identificación de problemas en situacións pro-
blemáticas da realidade.

▪ MACS1B1.7.1.  Identifica  situacións  problemáticas
da realidade susceptibles de conter  problemas de
interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪  B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos da realidade ou do mundo das mate-
máticas, de xeito individual e en equipo.

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

▪ MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para
o traballo  en matemáticas  (esforzo,  perseveranza,
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convi-
vencia coa incerteza, tolerancia da frustración, au-
toanálise continuo, etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE
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▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ p

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ MACS1B1.9.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de
cooperación e traballo en equipo.

▪ CSC

▪ CSIEE

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

i

l

m

B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos  da  realidade ou  contextos  do  mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investi-
gación, tendo en conta o contexto en que se desen-
volve e o problema de investigación formulado.

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso
de investigación, tendo en conta o contexto en que
se desenvolve e o problema de investigación formu-
lado.

• CMCCT

• CSIEE

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

n

ñ

o

p

 B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos da realidade ou do mundo das mate-
máticas, de xeito individual e en equipo.

B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

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

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para
o traballo  en matemáticas  (esforzo,  perseveranza,
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convi-
vencia coa incerteza, tolerancia da frustración, au-
toanálise continuo, etc.).

• CMCCT

• CSC

• CSIEE

MACS1B1.9.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de
cooperación e traballo en equipo.

• CSC

• CSIEE
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b

i

l

m

B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades
para desenvolver actitudes axeitadas e afron-
tar as dificultades propias do traballo científi-
co.

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a re-
solución de situacións descoñecidas.

MACS1B1.10.1.  Toma decisións nos procesos (de
resolución de problemas, de investigación, de mate-
matización ou de modelización), valorando as con-
secuencias destas e a conveniencia pola súa sinxe-
leza e utilidade.

• CMCCT

• CSIEE

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. Clave

h

i

l

n

B1.6. Planificación e realización de proxectos
e investigacións matemáticas a partir de con-
textos  da  realidade ou  contextos  do  mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investi-
gacións matemáticas, a partir da resolución dun pro-
blema e o afondamento posterior; da xeneralización
de propiedades e leis matemáticas; e do afondamen-
to  nalgún  momento  da  historia  das  matemáticas,
concretando todo iso en contextos numéricos, alxé-
bricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos ou pro-
babilísticos.

MACS1B1.5.2.  Procura  conexións  entre  contextos
da realidade e do mundo das matemáticas (a histo-
ria  da  humanidade  e  a  historia  das  matemáticas;
arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas,
etc.).

• CMCCT

• CSC

• CCEC
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IV-C.3. 2º BACHARELATO: MATEMÁTICAS II

Trimestre Tema Título Semanas

PRIMEIRO

1 LÍMITES E CONTINUIDADE 2

2 DERIVAS 2

3 APLICACIÓNS DA DERIVADA 2

4 CÁLCULO DE PRIMITIVAS 2

AJUSTES 1

SEGUNDO

5 INTEGRAIS DEFINIDAS 2

6 MATRICES 1-2

7 DETERMINANTES 2

8 SISTEMAS DE ECUACIÓNS 2

9 VECTORES NO ESPAZO 2

AJUSTES 0-1

TERCEIRO

10 RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 3

11 ÁNGULOS E DITANCIAS 2

12 PROBABILIDADE 2

13 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL E NORMAL 3

AJUSTES 1
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 1: LÍMITES E CONTINUIDADE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


i

 B3.1. Límite dunha función nun punto e no infinito.
Continuidade dunha función. Tipos de descontinuida-
de. Teorema de Bolzano.

 B3.1. Estudar a continuidade dunha función
nun punto ou nun intervalo, aplicando os re-
sultados que se derivan diso.

▪ MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función
nun ámbito dos puntos de descontinuidade.

40-60

▪ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas,
así como os teoremas relacionados.

40-60

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 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 de problemas, así como os teoremas relacionados.
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 2: DERIVADAS. 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso


i

 B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor medio. A regra
de L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de límites.

 B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización.

 B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun pun-
to ou nun intervalo,  aplicando os resultados que se
derivan diso.

▪ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á
resolución de problemas, así como os teoremas relaciona-
dos.

60-80

▪ i ▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor medio. Regra de L'Hôpi-
tal. Aplicación ao cálculo de límites.

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización.

▪ B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun pun-
to, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao
estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á re-
solución de problemas xeométricos, de cálculo de límites e de
optimización.

▪ MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver inde-
terminacións no cálculo de límites. 20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

 MA2B3.1.2. Definición de derivada. Interpretación xeométrica da derivada.Cálculo de derivadas. Estudo da derivabilidad de unha función. 

 MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites.
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 3: APLICACIÓNS DA DERIVADA.

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 i  B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor medio. A regra de L'Hôpi-
tal. Aplicación ao cálculo de límites.

 B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización.

 B3.1.  Estudar  a  continuidade dunha función  nun punto ou
nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso.

▪ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á
resolución de problemas, así como os teoremas relaciona-
dos.

20-40

▪ i ▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor medio. Regra de L'Hôpi-
tal. Aplicación ao cálculo de límites.

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización.

▪ B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun pun-
to, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao
estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á re-
solución de problemas xeométricos, de cálculo de límites e de
optimización.

▪ MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relaciona-
dos coa xeometría ou coas ciencias experimentais e so-
ciais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do
contexto.

60-80

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MA2B3.1.2. Coñece e aplica o teorema de Rolle e o teorema do Valor Medio.

 MA2B3.2.2. Formula e resolve problemas de optimización. Estudo e representación de funcións.
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 4: CÁLCULO DE PRIMITIVAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B3.4. Primitiva dunha función. Integral indefinida. Propiedades. Técnicas elementais
para o cálculo de primitivas (integrais inmediatas e case inmediatas, racionais, por par-
tes e por cambios de variable sinxelos).

▪ B3.3. Calcular integrais de funcións
sinxelas aplicando as técnicas bási-
cas para o cálculo de primitivas.

▪ MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

 MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións.
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 5: INTEGRALES DEFINIDAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ g

▪ i

▪ B3.5. Integral definida. Teoremas do valor medio e fundamental do cálculo integral. Re-
gra de Barrow. Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas.

▪ B3.4. Aplicar o cálculo de integrais
definidas na medida de áreas de re-
xións planas limitadas por rectas e
curvas  sinxelas  que  sexan  doada-
mente representables e, en xeral, á
resolución de problemas.

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

85-95

▪ MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resol-
ver problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

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

 MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 6: MATRICES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 g

 i

 B2.1.  Estudo das  matrices  como ferramenta  para
manexar e operar con datos estruturados en táboas
e grafos. Clasificación de matrices. Operacións.

 B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das
súas propiedades na resolución de problemas ex-
traídos de contextos reais.

 B2.1. Utilizar a linguaxe matri-
cial e as operacións con matri-
ces para describir e interpretar
datos e relacións na resolución
de problemas diversos.

 MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para repre-
sentar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados.

5-15

 MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito
manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 20

 e

 i

 B2.4. Rango dunha matriz.

 B2.5. Matriz inversa.

 B2.2.  Transcribir  problemas  ex-
presados en linguaxe usual á lin-
guaxe alxébrica e resolvelos utili-
zando técnicas alxébricas deter-
minadas  (matrices,  determinan-
tes e sistemas de ecuacións), e
interpretar criticamente o signifi-
cado das solucións.

 MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 20

 MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis
axeitado.

20

 MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados obti -
dos 20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais.

 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.

 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
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 7: DETERMINANTES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 e

 i

 B2.3. Determinantes. Propiedades elementais.

 B2.4. Rango dunha matriz.

 B2.5. Matriz inversa.

 B2.2.  Transcribir  problemas expresados en
linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resol-
velos utilizando técnicas alxébricas determi-
nadas (matrices,  determinantes e sistemas
de ecuacións),  e interpretar  criticamente  o
significado das solucións.

 MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o mé-
todo de Gauss ou determinantes.

20-40

 MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e
calcúlaa empregando o método máis axeitado.

20-40

 MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados ma-
tricialmente e interpreta os resultados obtidos 20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando determinantes.

 MA2B2.2.2. Calcula se una matriz ten inversa empregando determinantes e calcúlaa empregando determinantes.

 MA2B2.2.3. Resolve problemas empregando determinantes susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados obtidos
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 8: SISTEMAS DE ECUACIONES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 e

 i
h) B2.6.  Representación  matricial  dun  sistema:

discusión  e  resolución  de  sistemas de  ecua-
cións lineais. Método de Gauss. Regra de Cre-
mor. Aplicación á resolución de problemas.

 B2.2. Transcribir problemas expresa-
dos en linguaxe usual á linguaxe al-
xébrica e resolvelos utilizando técni-
cas  alxébricas  determinadas  (matri-
ces,  determinantes  e  sistemas  de
ecuacións), e interpretar criticamente
o significado das solucións.

 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. 100

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

  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.
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BLOQUE 4: XEOMETRÍA Unidade 9: VECTORES NO ESPAZO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e
independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado xeomé-
trico.

▪ B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vec-
tores.

▪ MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con
vectores,  manexando  correctamente  os  con-
ceptos de base e de dependencia e indepen-
dencia lineal, e define e manexa as operacións
básicas con vectores no espazo,  utilizando a
interpretación xeométrica das  operacións  con
vectores para resolver problemas xeométricos.

30-70

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e
independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado xeomé-
trico.

▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos elementos
característicos.

▪ B4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas e volu-
mes).

▪ B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos,
distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en
conta o seu significado xeométrico.

▪ MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vecto-
rial de dous vectores, o significado xeométrico,
a expresión analítica e as propiedades.

20-40

▪ MA2B4.3.2.  Coñece  o  produto  mixto  de  tres
vectores,  o seu significado xeométrico,  a súa
expresión analítica e as propiedades.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 9

 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.

 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.
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BLOQUE 4: XEOMETRÍA Unidade 10: RECTAS E PLANOS NO  ESPAZO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos
elementos característicos.

▪ B4.3. Posicións relativas (incidencia, paralelismo e perpendiculari-
dade entre rectas e planos).

▪ B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade
entre rectas e planos utilizando as ecuacións da recta e do plano no espa-
zo.

▪ 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.

20-50

▪ 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.

20-40

▪ MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de pla-
nos  e  rectas  no  espazo,  aplicando  métodos
matriciais e alxébricos.

20-40

▪ MA2B4.2.4.  Obtén  as  ecuacións  de  rectas  e
planos en diferentes situacións.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 10

 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.
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BLOQUE 4: XEOMETRÍA Unidade 11: ÁNGULOS E DISTANCIAS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e
independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado xeométri-
co.

▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos elementos
característicos.

▪ B4.4.  Propiedades métricas (cálculo  de ángulos,  distancias,  áreas e volu-
mes).

▪ B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángu-
los, distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e ten-
do en conta o seu significado xeométrico.

▪ MA2B4.3.3.  Determina ángulos, distancias,  áreas e volu-
mes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, apli-
cándoos en cada caso á resolución de problemas xeomé-
tricos.

85-95

▪ MA2B4.3.4.  Realiza  investigacións  utilizando  programas
informáticos específicos para seleccionar e estudar situa-
cións novas da xeometría relativas a obxectos como a es-
fera.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 11

 MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos.

 MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PORBABILIDADE Unidade 12: PROBABILIDADE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. Asignación de probabilidades a suce-
sos mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia relativa. Axiomáti-
ca de Kolmogorov.

▪ B5.2. Aplicación da combinatoria ao cálculo de probabilidades.

▪ B5.3. Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. Depen-
dencia e independencia de sucesos.

▪ B5.4. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. Probabilidades iniciais e fi-
nais e verosimilitude dun suceso.

▪ B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en ex-
perimentos simples e compostos (utilizando a regra de La-
place en combinación con diferentes técnicas de reconto e
a axiomática da probabilidade), así como a sucesos alea-
torios condicionados (teorema de Bayes), en contextos re-
lacionados co mundo real. 

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

20-40

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

10-30

▪ MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplican-
do a fórmula de Bayes.

20-40

▪ b

▪ e

▪ i

▪ l

▪ B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Análise e descri-
ción de traballos relacionados coa estatística e o azar, interpretando a informa-
ción e detectando erros e manipulacións.

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando
un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica in-
formacións estatísticas presentes nos medios de comuni-
cación, en especial os relacionados coas ciencias e outros
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións tanto
na presentación dos datos como na das conclusións.

▪ MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir si-
tuacións relacionadas co azar e elabora análises críticas so-
bre traballos relacionados coa probabilidade e/ou a estatística
aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da
vida cotiá.

5-20

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 12

 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.

 MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PORBABILIDADE Unidade 13: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL E NORMAL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ g

▪ i

▪ B5.5.  Variables aleatorias discretas (distribución de probabilidade, media,
varianza e desviación típica) e continuas (función de densidade e función de
distribución).

▪ B5.6. Distribución binomial. Caracterización e identificación do modelo. Cál-
culo de probabilidades.

▪ B5.7. Distribución normal. Tipificación da distribución normal. Asignación de
probabilidades nunha distribución normal.

▪ B5.8. Cálculo de probabilidades mediante a aproximación da distribución bi-
nomial pola normal.

▪ B5.2. Identificar os fenómenos que poden mode-
lizarse mediante as distribucións de probabilida-
de binomial e normal, calculando os seus pará-
metros e determinando a probabilidade de dife-
rentes sucesos asociados.

▪ MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distri-
bución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e desvia-
ción típica. 15-25

▪ MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial
a partir da súa función de probabilidade, da táboa da distribución ou me-
diante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica.

15-25

▪ MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución nor-
mal e valora a súa importancia no mundo científico.

5-15

▪ 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.

15-25

▪ 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.

15-25

▪ b

▪ e

▪ i

▪ l

▪ B5.9.  Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico.  Análise e
descrición de traballos relacionados coa estatística e o azar, interpretando a
información e detectando erros e manipulacións.

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a des-
crición de situacións relacionadas co azar e a es-
tatística, analizando un conxunto de datos ou in-
terpretando de forma crítica informacións estatís-
ticas presentes nos medios de comunicación, en
especial os relacionados coas ciencias e outros
ámbitos,  detectando posibles erros e manipula-
cións tanto na presentación dos datos como na
das conclusións.

▪ MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións rela-
cionadas 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.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 13

 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.

 MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal.

 MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa aproximación pola normal.

 MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ e

▪ i

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

▪ B1.1.Expresar verbalmente, de forma razoada o
proceso seguido na resolución dun problema.

▪ MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o
proceso  seguido  na  resolución  dun  problema,  coa
precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ i

▪ l

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

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en
práctica:  relación  con  outros  problemas
coñecidos;  modificación  de  variables  e
suposición do problema resolto.

▪ B1.3.  Solucións  e/ou  resultados  obtidos:
coherencia  das  solucións  coa  situación,
revisión  sistemática  do  proceso,  outras
formas de resolución,  problemas parecidos,
xeneralizacións  e  particularizacións
interesantes.

▪ B1.4.  Iniciación  á  demostración  en
matemáticas:  métodos,  razoamentos,
linguaxes, etc.

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

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ 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.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución
de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B1.4.  Iniciación  á  demostración  en
matemáticas:  métodos,  razoamentos,
linguaxes, etc.

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao
absurdo;  método  de  indución;
contraexemplos;  razoamentos  encadeados,
etc.

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,  e outras
formas de representación de argumentos.

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

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

▪ CMCCT

▪ MA2B1.3.2.  Reflexiona  sobre  o  proceso  de
demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos,
pasos clave, etc.).

▪ CMCCT
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▪ g

▪ i

– B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,  e outras
formas de representación de argumentos.

▪ B1.8.  Elaboración  e  presentación  oral  e/ou
escrita,  utilizando  as  ferramentas
tecnolóxicas  axeitadas,  de  informes
científicos  sobre  o  proceso  seguido  na
resolución dun problema ou na demostración
dun resultado matemático.

▪ B1.9.  Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida  ordenada  e  a  organización  de
datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas  de  datos  numéricos,  funcionais  ou
estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais  e  a
realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,
alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións  sobre  situacións  matemáticas
diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo, e os resultados
e as conclusións que se obteñen.

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

▪ B1.4. Elaborar un informe científico escrito que
sirva  para  comunicar  as  ideas  matemáticas
xurdidas na resolución dun problema ou nunha
demostración,  coa  precisión  e  o  rigor
adecuados.

▪ MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.4.3.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra
resolver ou á propiedade ou o teorema que haxa que
demostrar, tanto na procura de resultados como para a
mellora  da  eficacia  na  comunicación  das  ideas
matemáticas.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de
proxectos  e  investigacións  matemáticas  a
partir de contextos da realidade ou do mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.5.  Planificar  adecuadamente  o  proceso de
investigación, tendo en conta o contexto en que
se  desenvolve  e  o  problema  de  investigación
formulado.

▪ MA2B1.5.1.  Coñece  a  estrutura  do  proceso  de
elaboración dunha investigación matemática: problema
de  investigación,  estado  da  cuestión,  obxectivos,
hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.

– CMCCT

▪ MA2B1.5.2.  Planifica  adecuadamente  o  proceso  de
investigación,  tendo  en  conta  o  contexto  en  que  se
desenvolve e o problema de investigación formulado.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ MA2B1.5.3.  Afonda na resolución dalgúns problemas,
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación

▪ CMCCT
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ou os resultados, etc.

▪ b

▪ d

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ B1.4.  Iniciación  á  demostración  en
matemáticas:  métodos,  razoamentos,
linguaxes, etc.

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao
absurdo;  método  de  indución;
contraexemplos;  razoamentos  encadeados,
etc.

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,  e outras
formas de representación de argumentos.

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de
proxectos  e  investigacións  matemáticas  a
partir de contextos da realidade ou do mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.6.  Practicar  estratexias para a xeración de
investigacións  matemáticas,  a  partir  da
resolución  dun  problema  e  o  afondamento
posterior,  da  xeneralización  de  propiedades  e
leis  matemáticas,  e  do  afondamento  nalgún
momento  da  historia  das  matemáticas,
concretando todo iso en contextos  numéricos,
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos.

▪ MA2B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de
contextos  matemáticos  numéricos,  alxébricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.6.2.  Busca  conexións  entre  contextos  da
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da
humanidade  e  a  historia  das  matemáticas;  arte  e
matemáticas;  tecnoloxías  e  matemáticas,  ciencias
experimentais  e  matemáticas,  economía  e
matemáticas,  etc.)  e  entre  contextos  matemáticos
(numéricos  e  xeométricos,  xeométricos  e  funcionais,
xeométricos  e  probabilísticos,  discretos  e  continuos,
finitos e infinitos, etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,  e outras
formas de representación de argumentos.

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de
proxectos  e  investigacións  matemáticas  a
partir de contextos da realidade ou do mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.11.  Elaboración  e  presentación  dun
informe  científico  sobre  o  proceso,  os
resultados  e as conclusións  do  proceso de
investigación  desenvolvido,  utilizando  as
ferramentas  e  os  medios  tecnolóxicos
axeitados.

▪ B1.7. Elaborar un informe científico escrito que
recolla  o  proceso  de  investigación  realizado,
coa precisión e o rigor adecuados.

▪ MA2B1.7.1.  Consulta  as  fontes  de  información
adecuadas ao problema de investigación.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos
matemáticos  adecuados  ao contexto  do  problema de
investigación.

▪ CMCCT

– MA2B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ MA2B1.7.4.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema de investigación.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ MA2B1.7.6.  Reflexiona  sobre  o  proceso  de
investigación  e  elabora  conclusións  sobre  o  nivel  de
resolución  do  problema  de  investigación  e  de
consecución  de  obxectivos  e,  sí  mesmo,  formula
posibles  continuacións  da  investigación;  analiza  os
puntos fortes e débiles do proceso e fai explícitas as
súas impresións persoais sobre a experiencia

▪ CMCCT

▪ i

▪ l

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de
matematización e modelización, en contextos

▪ B1.8. Desenvolver procesos de matematización
en  contextos  da  realidade  cotiá  (numéricos,

▪ MA2B1.8.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da
realidade susceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC
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da  realidade  e  matemáticos,  de  xeito
individual e en equipo.

xeométricos,  funcionais,  e  estatísticos  ou
probabilísticos)  a  partir  da  identificación  de
problemas en situacións da realidade.

▪ MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema do
mundo  real  e  o  mundo  matemático,  identificando  o
problema ou os problemas matemáticos que subxacen
nel,  así  como  os  coñecementos  matemáticos
necesarios.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.8.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos
matemáticos  axeitados  que permitan  a  resolución  do
problema  ou  dos  problemas  dentro  do  campo  das
matemáticas.

▪ CMCCT

– MA2B1.8.4.  Interpreta  a  solución  matemática  do
problema no contexto da realidade.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.8.5.  Realiza  simulacións  e  predicións,  en
contexto  real,  para  valorar  a  adecuación  e  as
limitacións  dos  modelos,  e  propón  melloras  que
aumenten a súa eficacia.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de
matematización e modelización, en contextos
da  realidade  e  matemáticos,  de  xeito
individual e en equipo.

▪ B1.9. Valorar a modelización matemática como
un  recurso  para  resolver  problemas  da
realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as
limitacións  dos  modelos  utilizados  ou
construídos.

▪ MA2B1.9.1.  Reflexiona  sobre  o  proceso  e  obtén
conclusións  sobre  logros  conseguidos,  resultados
mellorables,  impresións  persoais  do  proceso,  etc.,
valorando outras opinións

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ p

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de
proxectos  e  investigacións  matemáticas  a
partir de contextos da realidade ou do mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de
matematización e modelización, en contextos
da  realidade  e  matemáticos,  de  xeito
individual e en equipo.

▪ B1.10.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes
persoais inherentes ao quefacer matemático.

▪ 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.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

– MA2B1.10.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e
problemas  coa  precisión,  o  esmero  e  o  interese
adecuados  ao  nivel  educativo  e  á  dificultade  da
situación.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.10.3.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse
preguntas  e  procurar  respostas  axeitadas,  revisar  de
forma crítica os resultados achados; etc.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.13.  Confianza  nas  propias  capacidades
para  desenvolver  actitudes  adecuadas  e
afrontar  as  dificultades  propias  do  traballo
científico.

▪ B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a
resolución de situacións descoñecidas.

▪ MA2B1.11.1.  Toma  decisións  nos  procesos  de
resolución  de  problemas,  de  investigación  e  de
matematización  ou  de  modelización,  e  valora  as
consecuencias  destas  e  a  conveniencia  pola  súa
sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE
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▪ b

▪ i

▪ l

▪ B1.13.  Confianza  nas  propias  capacidades
para  desenvolver  actitudes  axeitadas  e
afrontar  as  dificultades  propias  do  traballo
científico.

▪ B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas,
valorando  a  súa  eficacia  e  aprendendo  delas
para situacións similares futuras.

▪ MA2B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos
desenvolvidos,  tomando  conciencia  das  súas
estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza
das ideas e dos métodos utilizados; aprendendo diso
para situacións futuras; etc.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ g

▪ i

▪ B1.9.  Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida  ordenada  e  a  organización  de
datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas  de  datos  numéricos,  funcionais  ou
estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais  e  a
realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,
alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións  sobre  situacións  matemáticas
diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo, e os resultados
e as conclusións que se obteñen.

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

▪ B1.13.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
asecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando
cálculos  numéricos,  alxébricos  ou  estatísticos,
facendo  representacións  gráficas,  recreando
situacións  matemáticas  mediante  simulacións
ou  analizando  con  sentido  crítico  situacións
diversas  que  axuden  á  comprensión  de
conceptos  matemáticos  ou  á  resolución  de
problemas.

▪ 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.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ MA2B1.13.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer
representacións  gráficas  de  funcións  con  expresións
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.13.3.  Deseña  representacións  gráficas  para
explicar o proceso seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.13.4.  Recrea ámbitos e obxectos xeométricos
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.

▪ CMCCT

▪ MA2B1.13.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  o
tratamento  de  datos  e  gráficas  estatísticas,  extraer
información e elaborar conclusións.

▪ CMCCT

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

▪ e

▪ i

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

▪ B1.1.Expresar verbalmente, de forma razoada o
proceso seguido na resolución dun problema.

▪ MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o
proceso  seguido  na  resolución  dun  problema,  coa
precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras
formas de representación de argumentos.

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de
proxectos  e  investigacións  matemáticas  a
partir  de  contextos  da  realidade  ou  do
mundo das matemáticas, de xeito individual
e en equipo.

▪ B1.11.  Elaboración  e  presentación  dun
informe  científico  sobre  o  proceso,  os
resultados e as conclusións do proceso de
investigación  desenvolvido,  utilizando  as

▪ B1.7. Elaborar un informe científico escrito que
recolla  o  proceso  de  investigación  realizado,
coa precisión e o rigor adecuados.

– MA2B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ MA2B1.7.5.  Transmite  certeza  e  seguridade  na
comunicación das ideas, así como dominio do tema de
investigación.

▪ CCL
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ferramentas  e  os  medios  tecnolóxicos
axeitados.

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida  ordenada  e  a  organización  de
datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas de datos numéricos,  funcionais  ou
estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,
alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións  sobre  situacións  matemáticas
diversas.

▪ Elaboración  de  informes  e  documentos
sobre  os  procesos  levados  a  cabo,  e  os
resultados e as conclusións que se obteñen.

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

▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de xeito habitual  no proceso
de  aprendizaxe,  procurando,  analizando  e
seleccionando  información  salientable  en
internet  ou  noutras  fontes,  elaborando
documentos  propios,  facendo  exposicións  e
argumentacións  destes,  e  compartíndoos  en
ámbitos apropiados para facilitar a interacción.

▪ MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a
exposición oral dos contidos traballados na aula.

▪ CCL

COMPETENCIA DIGITAL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ g

▪ i

– B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e  outras  formas  de
representación de argumentos.

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando
as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de informes científicos
sobre o proceso seguido na resolución dun problema ou na
demostración dun resultado matemático.

▪ B1.9.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo

▪ B1.4.  Elaborar  un  informe
científico  escrito  que  sirva
para  comunicar  as  ideas
matemáticas  xurdidas  na
resolución  dun  problema  ou
nunha  demostración,  coa
precisión e o rigor adecuados.

▪ MA2B1.4.3.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra
resolver ou á propiedade ou o teorema que haxa que
demostrar, tanto na procura de resultados como para a
mellora  da  eficacia  na  comunicación  das  ideas
matemáticas.

▪ CMCCT

▪ CD
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numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración  de  informes  e  documentos  sobre  os  procesos
levados  a  cabo,  e  os  resultados  e  as  conclusións  que  se
obteñen.

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

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e  outras  formas  de
representación de argumentos.

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e
investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico sobre
o  proceso,  os  resultados  e  as  conclusións  do  proceso  de
investigación  desenvolvido,  utilizando  as  ferramentas  e  os
medios tecnolóxicos axeitados.

▪ B1.7.  Elaborar  un  informe
científico escrito que recolla o
proceso  de  investigación
realizado,  coa  precisión  e  o
rigor adecuados.

▪ MA2B1.7.4.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema de investigación.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ g

▪ i

▪ B1.9.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración  de  informes  e  documentos  sobre  os  procesos
levados  a  cabo,  e  os  resultados  e  as  conclusións  que  se
obteñen.

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

▪ B1.13.  Empregar  as
ferramentas  tecnolóxicas
asecuadas,  de  forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos,  alxébricos  ou
estatísticos,  facendo
representacións  gráficas,
recreando  situacións
matemáticas  mediante
simulacións  ou  analizando
con  sentido  crítico  situacións
diversas  que  axuden  á
comprensión  de  conceptos
matemáticos  ou  á  resolución
de problemas.

▪ 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.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.9.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ B1.14.  Utilizar  as tecnoloxías
da  información  e  da
comunicación  de  xeito
habitual  no  proceso  de
aprendizaxe,  procurando,
analizando  e  seleccionando
información  salientable  en
internet  ou  noutras  fontes,
elaborando  documentos

▪ 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.

▪ CD

▪ MA2B1.14.3.  Usa  adecuadamente  os  medios
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando  puntos  fortes  e  débiles  do  seu  proceso

▪ CD

▪ CAA
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▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración  de  informes  e  documentos  sobre  os  procesos
levados  a  cabo,  e  os  resultados  e  as  conclusións  que  se
obteñen.

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

propios,  facendo  exposicións
e  argumentacións  destes,  e
compartíndoos  en  ámbitos
apropiados  para  facilitar  a
interacción.

educativo, e establecendo pautas de mellora.

▪ MA2B1.14.4.  Emprega  ferramentas  tecnolóxicas  para
compartir ideas e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

APRENDER A APRENDER

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ i

▪ l

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

▪ B1.2.  Estratexias  e  procedementos  postos  en  práctica:
relación  con  outros  problemas  coñecidos;  modificación  de
variables e suposición do problema resolto.

▪ B1.3.  Solucións  e/ou  resultados  obtidos:  coherencia  das
solucións  coa  situación,  revisión  sistemática  do  proceso,
outras  formas  de  resolución,  problemas  parecidos,
xeneralizacións e particularizacións interesantes.

▪ B1.4.  Iniciación  á  demostración  en  matemáticas:  métodos,
razoamentos, linguaxes, etc.

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

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

▪ MA2B1.2.5.  Reflexiona  sobre o proceso de resolución
de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ a,b,c

▪ c,d,e

▪ f,g,h

▪ i,l,m

▪ n,ñ,o

▪ p

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e
investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e
modelización,  en contextos  da  realidade e  matemáticos,  de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.10.  Desenvolver e cultivar
as  actitudes  persoais
inherentes  ao  quefacer
matemático.

▪ MA2B1.10.3.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse
preguntas  e  procurar  respostas  axeitadas,  revisar  de
forma crítica os resultados achados; etc.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ i

▪ l

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver
actitudes  axeitadas  e  afrontar  as  dificultades  propias  do
traballo científico.

▪ B1.12.  Reflexionar  sobre  as
decisións tomadas, valorando
a  súa  eficacia  e  aprendendo
delas  para  situacións
similares futuras.

▪ MA2B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos
desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas;
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e
dos métodos utilizados; aprendendo diso para situacións
futuras; etc.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.9.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de
aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades

▪ B1.14.  Utilizar  as tecnoloxías
da  información  e  da
comunicación  de  xeito
habitual  no  proceso  de
aprendizaxe,  procurando,
analizando  e  seleccionando
información  salientable  en

▪ MA2B1.14.3.  Usa  adecuadamente  os  medios
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando  puntos  fortes  e  débiles  do  seu  proceso
educativo, e establecendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA
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xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración  de  informes  e  documentos  sobre  os  procesos
levados  a  cabo,  e  os  resultados  e  as  conclusións  que  se
obteñen.

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

internet  ou  noutras  fontes,
elaborando  documentos
propios,  facendo  exposicións
e  argumentacións  destes,  e
compartíndoos  en  ámbitos
apropiados  para  facilitar  a
interacción.

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ b

▪ d

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ B1.4.  Iniciación  á  demostración  en  matemáticas:  métodos,
razoamentos, linguaxes, etc.

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo; método
de indución; contraexemplos; razoamentos encadeados, etc.

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e  outras  formas  de
representación de argumentos.

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e
investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.6. Practicar estratexias para a xeración
de investigacións matemáticas, a partir da
resolución dun problema e o afondamento
posterior,  da  xeneralización  de
propiedades  e  leis  matemáticas,  e  do
afondamento nalgún momento da historia
das matemáticas, concretando todo iso en
contextos  numéricos,  alxébricos,
xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos.

▪ MA2B1.6.2.  Busca  conexións  entre
contextos  da  realidade  e  do  mundo  das
matemáticas (a historia da humanidade e a
historia  das  matemáticas;  arte  e
matemáticas;  tecnoloxías  e  matemáticas,
ciencias  experimentais  e  matemáticas,
economía  e  matemáticas,  etc.)  e  entre
contextos  matemáticos  (numéricos  e
xeométricos,  xeométricos  e  funcionais,
xeométricos  e  probabilísticos,  discretos  e
continuos, finitos e infinitos, etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC

▪ i

▪ l

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e
modelización,  en contextos  da  realidade e  matemáticos,  de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.8.  Desenvolver  procesos  de
matematización en contextos da realidade
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais,
e estatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en situacións
da realidade.

▪ MA2B1.8.1.  Identifica  situacións
problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ a,b,c

▪ c,d,e

▪ f,g,h

▪ i,l,m

▪ n,ñ,o

▪ p

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e
investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e
modelización,  en contextos  da  realidade e  matemáticos,  de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes
persoais  inherentes  ao  quefacer
matemático.

▪ 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.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ MA2B1.10.4.  Desenvolve  habilidades
sociais de cooperación e traballo en equipo.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ e ▪ B1.9.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de ▪ B1.14.  Utilizar  as  tecnoloxías  da ▪ MA2B1.14.4.  Emprega  ferramentas ▪ CD
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▪ g

▪ i

aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración e creación de representacións gráficas de datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre
situacións matemáticas diversas.

▪ Elaboración  de  informes  e  documentos  sobre  os  procesos
levados  a  cabo,  e  os  resultados  e  as  conclusións  que  se
obteñen.

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

información  e  da  comunicación  de  xeito
habitual  no  proceso  de  aprendizaxe,
procurando,  analizando  e  seleccionando
información  salientable  en  internet  ou
noutras  fontes,  elaborando  documentos
propios,  facendo  exposicións  e
argumentacións  destes,  e  compartíndoos
en  ámbitos  apropiados  para  facilitar  a
interacción.

tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. ▪ CSC

▪ CSIEE

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de
proxectos  e  investigacións  matemáticas  a
partir de contextos da realidade ou do mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.5.  Planificar  adecuadamente  o  proceso de
investigación, tendo en conta o contexto en que
se  desenvolve  e  o  problema  de  investigación
formulado.

▪ MA2B1.5.2.  Planifica  adecuadamente  o  proceso  de
investigación,  tendo  en  conta  o  contexto  en  que  se
desenvolve e o problema de investigación formulado.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a,b,c

▪ c,d,e

▪ f,g,h

▪ i,l,m

▪ n,ñ,o

▪ p

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de
proxectos  e  investigacións  matemáticas  a
partir de contextos da realidade ou do mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.12.  Práctica  de  procesos  de
matematización e modelización, en contextos
da  realidade  e  matemáticos,  de  xeito
individual e en equipo.

▪ B1.10.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes
persoais inherentes ao quefacer matemático.

▪ 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.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ MA2B1.10.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de
cooperación e traballo en equipo.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ b

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.13.  Confianza  nas  propias  capacidades
para  desenvolver  actitudes  adecuadas  e
afrontar  as  dificultades  propias  do  traballo
científico.

▪ B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a
resolución de situacións descoñecidas.

▪ MA2B1.11.1.  Toma  decisións  nos  procesos  de
resolución  de  problemas,  de  investigación  e  de
matematización  ou  de  modelización,  e  valora  as
consecuencias  destas  e  a  conveniencia  pola  súa
sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.9.  Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida  ordenada  e  a  organización  de
datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións

▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de xeito habitual  no proceso
de  aprendizaxe,  procurando,  analizando  e
seleccionando  información  salientable  en
internet  ou  noutras  fontes,  elaborando
documentos  propios,  facendo  exposicións  e

▪ MA2B1.14.4.  Emprega  ferramentas  tecnolóxicas  para
compartir ideas e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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gráficas  de  datos  numéricos,  funcionais  ou
estatísticos.

▪ Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais  e  a
realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,
alxébrico ou estatístico.

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións  sobre  situacións  matemáticas
diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo, e os resultados
e as conclusións que se obteñen.

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

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

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ b

▪ d

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ B1.4.  Iniciación  á  demostración  en
matemáticas:  métodos,  razoamentos,
linguaxes, etc.

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao
absurdo;  método  de  indución;
contraexemplos;  razoamentos  encadeados,
etc.

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica,  e outras
formas de representación de argumentos.

▪ B1.10.  Planificación  e  realización  de
proxectos  e  investigacións  matemáticas  a
partir de contextos da realidade ou do mundo
das  matemáticas,  de  xeito  individual  e  en
equipo.

▪ B1.6.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de
investigacións  matemáticas,  a  partir  da
resolución  dun  problema  e  o  afondamento
posterior, da xeneralización de propiedades e leis
matemáticas,  e  do  afondamento  nalgún
momento  da  historia  das  matemáticas,
concretando  todo  iso  en  contextos  numéricos,
alxébricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos
ou probabilísticos.

▪ MA2B1.6.2.  Busca  conexións  entre  contextos  da
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da
humanidade  e  a  historia  das  matemáticas;  arte  e
matemáticas;  tecnoloxías  e  matemáticas,  ciencias
experimentais  e  matemáticas,  economía  e
matemáticas,  etc.)  e  entre  contextos  matemáticos
(numéricos  e  xeométricos,  xeométricos e funcionais,
xeométricos  e  probabilísticos,  discretos  e  continuos,
finitos e infinitos, etc.).

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC
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IV-C.4. 1º BACHARELATO: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II

Trimestre Tema Título Semanas

PRIMEIRO

1 MATRICES E DETERMINANTES 3

2 SISTEMAS DE ECUACIÓNS 3

3 PROGRAMACIÓN LINEAL 2

AJUSTES 1

SEGUNDO

7 PROBABILIDAD 3

8 DISTRIBUCIÓN NORMAL Y BINOMIAL 2

9 INFERENCIA ESTADÍSTICA 3

AJUSTES 1

TERCEIRO

9 LÍMITES E CONTINUIDADE 3

10 DERIVADAS. APLICACIÓNS 3

11 INTEGRAIS. 3

AJUSTES 1
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 1: MATRICES E DETERMINANTES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 i  B2.1. Estudo das matrices como fe-
rramenta  para  manexar  e  operar
con  datos  estruturados  en  táboas.
Clasificación de matrices.

 B2.2. Operacións con matrices.

 B2.3. Rango dunha matriz.

 B2.4. Matriz inversa.

 B2.5. Método de Gauss.

 B2.6. Determinantes ata orde 3.

 B2.7. Aplicación das operacións das
matrices e das súas propiedades na
resolución de problemas en contex-
tos reais.

 B2.1. Organizar información procedente
de situacións do ámbito social utilizando
a linguaxe matricial, e aplicar as opera-
cións  con  matrices  como  instrumento
para o tratamento da devandita informa-
ción.

 MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente
do ámbito social para poder resolver problemas con maior eficacia.

5-15

 MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos fa-
cilitados mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións
lineais.

10-30

 MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propie-
dades  destas  operacións  adecuadamente,  de  xeito  manual  e  co
apoio de medios tecnolóxicos.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 1

 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.

 MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 2: SISTEMAS DE ECUACIONES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 i  B2.7.  Aplicación  das  operacións  das  matrices  e  das
súas propiedades na resolución de problemas en con-
textos reais.

 B2.1.  Organizar  información  proce-
dente de situacións do ámbito social
utilizando a linguaxe matricial, e apli-
car as operacións con matrices como
instrumento para o tratamento da de-
vandita información.

 MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados me-
diante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais.

10-30

• h

• i

 B2.8.  Representación  matricial  dun  sistema  de  ecua-
cións  lineais:  discusión  e  resolución  de  sistemas  de
ecuacións lineais (ata tres ecuacións con tres incógni-
tas). Método de Gauss.

 B2.9. Resolución de problemas das ciencias sociais  e
da economía.

 B2.2. Transcribir problemas expresa-
dos en linguaxe usual á linguaxe al-
xébrica e resolvelos utilizando técni-
cas  alxébricas  determinadas  (matri-
ces, sistemas de ecuacións, inecua-
cións e programación lineal bidimen-
sional),  interpretando criticamente  o
significado das solucións obtidas.

 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.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 2

  MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar sistemas de ecuacións lineais.

 MACS2B2.2.1. Resolve sistemas de ecuacións lineais nos casos que sexa posible e aplícaos para resolver problemas en contextos reais.
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BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA Unidade 3: PROGRAMACIÓN LINEAL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

• h

• i

 B2.9. Resolución de problemas das ciencias sociais e da econo-
mía.

 B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. Sistemas de
inecuacións. Resolución gráfica e alxébrica.

 B2.11. Programación lineal bidimensional. Rexión factible. Determi-
nación e interpretación das solucións óptimas.

 B2.12. Aplicación da programación lineal á resolución de proble-
mas sociais, económicos e demográficos.

 B2.2.  Transcribir  problemas  expresados  en  linguaxe
usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técni-
cas  alxébricas  determinadas  (matrices,  sistemas  de
ecuacións, inecuacións e programación lineal bidimen-
sional), interpretando criticamente o significado das so-
lucións obtidas.

 MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas grá-
ficas de programación lineal bidimen-
sional para resolver problemas de opti-
mización de funcións lineais que están
suxeitas a restricións,  e interpreta os
resultados obtidos no contexto do pro-
blema.

30-0

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 3

 MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización.
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BLOQUE 2: ANÁLISE Unidade 4: LÍMITES Y CONTINUIDAD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

 i  B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da continuidade en fun-
cións elementais e definidas a anacos.

 B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias so-
ciais de xeito obxectivo traducindo a información á linguaxe das
funcións, e describilo mediante o estudo cualitativo e cuantitativo
das súas propiedades máis características.

 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.

20-40

 MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de
funcións  sinxelas  racionais,  exponen-
ciais e logarítmicas.

10-30

▪ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun pun-
to dunha función elemental ou definida a ana-
cos utilizando o concepto de límite.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 4

 MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais.

 MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas.

 MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función 
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BLOQUE 2: ANÁLISE Unidade 5: DERIVADAS. APLICACIONES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións polinómicas, racionais
e irracionais sinxelas, exponenciais e logarítmicas.

▪ B3.3. Problemas de optimización relacionados coas ciencias sociais e a eco-
nomía.

▪ B3.4.  Estudo  e  representación  gráfica  de  funcións  polinómicas,  racionais,
irracionais, expónenciais e logarítmicas sinxelas a partir das súas propieda-
des locais e globais.

▪ B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións
acerca do comportamento dunha función, para resolver pro-
blemas de optimización extraídos de situacións reais de ca-
rácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno
analizado.

▪ 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 deri-
vados de situacións reais.

30-60

▪ MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre
fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e
interpreta o resultado obtido dentro do contexto.

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 5

 MACS2B3.2.1. Representa funcións.

 MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais.
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BLOQUE 3: ANÁLISE Unidade 6: INTEGRALES

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i ▪ B3.5. Concepto de primitiva. Integral indefinida. Cálculo de primitivas: propieda-
des básicas. Integrais inmediatas.

▪ B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra de Barrow.

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

▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de in-
tegrais definidas de funcións elementais inmediatas.

20-40

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

20-40

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 6

 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.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 7: PROBABILIDAD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i

▪ l

▪ B4.1. Afondamento na teoría da probabilidade. Axiomática de Kolmogorov.
Asignación de probabilidades a sucesos mediante a regra de Laplace e a
partir da súa frecuencia relativa. 

▪ B4.2. Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. De-
pendencia e independencia de sucesos.

▪ B4.3. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. Probabilidades iniciais e fi-
nais, e verosimilitude dun suceso.

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

▪ MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en ex-
perimentos simples e compostos mediante a regra de La-
place, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov
e diferentes técnicas de reconto.

10-30

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

10-30

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

10-30

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

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 7

 MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace.

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

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

 MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións.
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BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Unidade 8: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso

▪ i

▪ l

▪ B4.4. Poboación e mostra. Métodos de selección dunha mos-
tra. Tamaño e representatividade dunha mostra.

▪ B4.5. Estatística paramétrica. Parámetros dunha poboación e
estatísticos obtidos a partir dunha mostra. Estimación puntual.

▪ B4.6. Media e desviación típica da media mostral e da propor-
ción mostral. Distribución da media mostral nunha poboación
normal. Distribución da media mostral e da proporción mostral
no caso de mostras grandes.

▪ B4.7. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre
confianza, erro e tamaño mostral.

▪ B4.8. Intervalo de confianza para a media poboacional dunha
distribución normal con desviación típica coñecida.

▪ B4.9. Intervalo de confianza para a media poboacional dunha
distribución de modelo descoñecido e para a proporción no
caso de mostras grandes.

▪ B4.2.  Describir  procedementos  estatísticos
que permiten estimar  parámetros descoñeci-
dos dunha poboación cunha fiabilidade ou un
erro prefixados, calculando o tamaño mostral
necesario  e  construíndo  o  intervalo  de  con-
fianza para a media dunha poboación normal
con desviación típica coñecida e para a media
e  proporción  poboacional,  cando  o  tamaño
mostral é suficientemente grande.

▪ MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 5-15

▪ MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e propor-
ción poboacionais, e aplícao a problemas reais.

10-30

▪ MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción
mostral,  aproximándoas pola distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e
aplícao a problemas de situacións reais.

10-30

▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional
dunha distribución normal con desviación típica coñecida.

10-30

▪ MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional
e para a proporción no caso de mostras grandes.

10-30

▪ 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.

10-30

▪ e

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B4.10. Identificación das fases e das tarefas dun estudo esta-
tístico. Elaboración e presentación da información estatística.
Análise e descrición de traballos relacionados coa estatística
e o azar,  interpretando a información e detectando erros e
manipulacións.

▪ B4.3.  Presentar  de forma ordenada informa-
ción estatística utilizando vocabulario e repre-
sentacións adecuadas, e analizar de xeito crí-
tico e argumentado informes estatísticos pre-
sentes nos medios de comunicación, na publi-
cidade e noutros ámbitos, prestando especial
atención á súa ficha técnica e detectando po-
sibles erros e manipulacións na súa presenta-
ción e conclusións.

▪ MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha
poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeita-
das.

5-15

▪ MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxe-
lo.

5-15

▪ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos me-
dios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

5-15

Grao mínimo de consecución para superar a unidade 8

 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.

 MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral.

 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.

 MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación.

 MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo.

 MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ ▪ e

▪ i

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

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

▪ MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o
proceso  seguido  na  resolución  dun  problema,  coa
precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ ▪ i

▪ l

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en
práctica: 

▪ Relación con otros problemas coñecidos.

▪ Modificación de variables.

▪ Suposición do problema resolto.

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión
das  operacións  utilizadas,  coherencia  das
solucións  coa  situación,  revisión  sistemática
do  proceso,  procura  doutros  xeitos  de
resolución  e  identificación  de  problemas
parecidos.

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

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

▪ CMCCT

▪ ▪ g

▪ i

▪  B1.4.  Elaboración  e  presentación  oral  e/ou
escrita de informes científicos sobre o proceso
seguido  na  resolución  dun  problema,
utilizando  as  ferramentas  tecnolóxicas
axeitadas.

▪ B1.5.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos.

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas  de  datos  numéricos,  funcionais  ou
estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais,  e
realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,
alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións  sobre  situacións  matemáticas
diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre
os procesos levados a cabo e as conclusións
e os resultados obtidos.

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

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

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

▪ ▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de
contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.4.  Planificar  adecuadamente  o  proceso  de
investigación, tendo en conta o contexto en que
se  desenvolve  e  o  problema  de  investigación
formulado.

▪ MACS2B1.4.1.  Coñece  e  describe  a  estrutura  do
proceso de elaboración dunha investigación matemática
(problema  de  investigación,  estado  da  cuestión,
obxectivos,  hipótese,  metodoloxía,  resultados,
conclusións, etc.).

▪ CMCCT

▪ ▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de
contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.5.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de
investigacións  matemáticas,  a  partir  dea
resolución  dun  problema  e  o  afondamento
posterior, da xeneralización de propiedades e leis
matemáticas, e do afondamento nalgún momento
da  historia  das  matemáticas,  concretando  todo
iso  en  contextos  numéricos,  alxébricos,
xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos.

▪ MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas
formulando novas preguntas,  xeneralizando a situación
ou os resultados, etc.

▪ CMCCT

▪ ▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de
contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe
científico sobre o procedemento, os resultados
e as conclusións do proceso de investigación
desenvolvido.

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.6.  Elaborar  un informe científico escrito  que
recolla o proceso de investigación realizado, coa
precisión e o rigor adecuados.

▪ MACS2B1.6.1.  Consulta  as  fontes  de  información
adecuadas ao problema de investigación.

▪ CMCCT

▪ ▪ i

▪ l

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.7.  Desenvolver  procesos  de  matematización
en  contextos  da  realidade  cotiá  (numéricos,
xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos)  a  partir  da  identificación  de
problemas  en  situacións  problemáticas  da
realidade.

▪ MACS2B1.7.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da
realidade susceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ ▪ i ▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.8.  Valorar  a  modelización  matemática  como
un recurso para resolver problemas da realidade
cotiá,  avaliando a  eficacia  e  as  limitacións  dos
modelos utilizados ou construídos.

▪ 2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións
sobre  os  logros  conseguidos,  resultados  mellorables,
impresións  persoais  do  proceso,  etc.v,  e  valorando
outras opinións.

▪ CMCCT

▪
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▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ p

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de
contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización
e modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo científico.

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

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

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ ▪ b

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo científico.

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

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ ▪ b

▪ i

▪ l

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo científico.

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

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ▪ g

▪ i

▪ B1.5.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no
proceso de aprendizaxe para:

– Recollida  ordenada  e  a  organización  de
datos. 

– Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas de datos numéricos,  funcionais ou
estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais,  e
realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións  sobre  situacións  matemáticas

▪ B1.12.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas,  de  xeito  autónomo,  realizando
cálculos  numéricos,  alxébricos  ou  estatísticos,
facendo  representacións  gráficas,  recreando
situacións matemáticas mediante simulacións ou
analizando con sentido crítico situacións diversas
que  axuden  á  comprensión  de  conceptos
matemáticos ou á resolución de problemas.

▪ MACS2B1.12.1.  Selecciona  ferramentas  tecnolóxicas
axeitadas  e  utilízaas  para  a  realización  de  cálculos
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

▪ CD

▪ CMCCT
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diversas.

– Elaboración  de  informes  e  documentos
sobre  os  procesos  levados  a  cabo  e  as
conclusións e os resultados obtidos.

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

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CCL

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.Clave

▪ e

▪ i

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

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

▪ MACS2B1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de  xeito
razoado,  o  proceso  seguido  na  resolución  dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e
investigacións  matemáticas  a partir  de  contextos da
realidade  ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito
individual e en equipo.

▪ B1.8.  Elaboración  e  presentación  dun  informe
científico sobre o procedemento,  os resultados e as
conclusións do proceso de investigación desenvolvido.

▪ B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e
modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que
recolla  o  proceso  de  investigación  realizado,
coa precisión e o rigor adecuados.

▪ MACS2B1.6.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ MACS2B1.6.5.  Transmite certeza e seguridade na
comunicación das ideas, así como dominio do tema
de investigación.

▪ CCL

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.5.  Utilización de medios tecnolóxicos no proceso
de aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais,  e
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración  de  informes  e  documentos  sobre  os
procesos  levados  a  cabo  e  as  conclusións  e  os
resultados obtidos.

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

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e
da  comunicación  de  maneira  habitual  no
proceso de aprendizaxe, buscando, analizando
e  seleccionando  información  salientable  en
internet  ou  noutras  fontes,  elaborando
documentos  propios,  facendo  exposicións  e
argumentacións  destes  e  compartíndoos  en
ámbitos apropiados para facilitar a interacción.

▪ MACS2B1.13.2.  Utiliza  os  recursos  creados  para
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na
aula.

▪ CCL
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COMPETENCIA DIGITAL CD

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ g

▪ i

▪  B1.4.  Elaboración  e  presentación  oral  e/ou  escrita  de  informes científicos
sobre  o  proceso  seguido  na  resolución  dun  problema,  utilizando  as
ferramentas tecnolóxicas axeitadas.

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

▪ Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas  de  datos  numéricos,
funcionais ou estatísticos.

▪ Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades  xeométricas  ou
funcionais, e realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

▪ Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre  situacións
matemáticas diversas.

▪ Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e as
conclusións e os resultados obtidos.

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

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

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

▪ CMCCT

▪ CD

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e investigacións matemáticas a
partir  de  contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito
individual e en equipo.

▪ B1.8.  Elaboración  e  presentación  dun  informe  científico  sobre  o
procedemento,  os resultados e as conclusións do proceso de investigación
desenvolvido.

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización, en contextos
da realidade.

▪ B1.6. Elaborar un informe científico
escrito  que  recolla  o  proceso  de
investigación  realizado,  coa
precisión e o rigor adecuados.

▪ MACS2B1.6.4.  Emprega  as
ferramentas  tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema de
investigación, tanto na procura de
solucións  coma  para  mellorar  a
eficacia na comunicación das ideas
matemáticas.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ g

▪ i

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas  de  datos  numéricos,
funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou
funcionais,  e  realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,  alxébrico  ou
estatístico. 

– Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre  situacións
matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e
as conclusións e os resultados obtidos.

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

▪ B1.12.  Empregar  as  ferramentas
tecnolóxicas  adecuadas,  de  xeito
autónomo,  realizando  cálculos
numéricos,  alxébricos  ou
estatísticos,  facendo
representacións gráficas, recreando
situacións  matemáticas  mediante
simulacións  ou  analizando  con
sentido  crítico  situacións  diversas
que  axuden  á  comprensión  de
conceptos  matemáticos  ou  á
resolución de problemas.

▪ MACS2B1.12.1.  Selecciona
ferramentas tecnolóxicas axeitadas
e  utilízaas  para  a  realización  de
cálculos  numéricos,  alxébricos  ou
estatísticos  cando  a  dificultade
destes  impida  ou  non  aconselle
facelos manualmente.

▪ CD

▪ CMCCT
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▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas  de  datos  numéricos,
funcionais ou estatísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou
funcionais,  e  realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,  alxébrico  ou
estatístico. 

– Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre  situacións
matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e
as conclusións e os resultados obtidos.

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

▪ B1.13.  Utilizar  as  tecnoloxías  da
información e da comunicación de
maneira  habitual  no  proceso  de
aprendizaxe, buscando, analizando
e  seleccionando  información
salientable  en  internet  ou  noutras
fontes,  elaborando  documentos
propios,  facendo  exposicións  e
argumentacións  destes  e
compartíndoos  en  ámbitos
apropiados  para  facilitar  a
interacción.

▪ 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.

▪ CD

▪ MACS2B1.13.3.  Usa
axeitadamente  os  medios
tecnolóxicos  para  estruturar  e
mellorar  o  seu  proceso  de
aprendizaxe,  recollendo  a
información  das  actividades,
analizando puntos fortes e débiles
do  seu  proceso  educativo,  e
establecendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

APRENDER A APRENDER CAA

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ i

▪ l

▪ B1.2.  Estratexias  e  procedementos  postos  en
práctica: 

▪ Relación con otros problemas coñecidos.

▪ Modificación de variables.

▪ Suposición do problema resolto.

▪ B1.3.  Análise dos resultados obtidos:  revisión das
operacións utilizadas, coherencia das solucións coa
situación, revisión sistemática do proceso, procura
doutros  xeitos  de  resolución  e  identificación  de
problemas parecidos.

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

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

▪ CMCCT

▪ CAA

a,b,c

▪ d,e,f

▪ g,h,i

▪ l,m,n

▪ ñ,o,p

▪ B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e
investigacións matemáticas a partir de contextos da
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
individual e en equipo.

▪ B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e
modelización, en contextos da realidade.

▪ B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades  para
desenvolver  actitudes  axeitadas  e  afrontar  as
dificultades propias do traballo científico.

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

▪ 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.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ i

▪ B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades  para
desenvolver  actitudes  axeitadas  e  afrontar  as

▪ B1.11.  Reflexionar  sobre  as  decisións
tomadas,  valorando  a  súa  eficacia,  e

▪ MACS2B1.11.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos
desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas,

▪ CMCCT

▪ CAA
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▪ l dificultades propias do traballo científico. aprender  diso  para  situacións  similares
futuras.

valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e
dos métodosutilizados, e aprender diso para situacións
futuras.

▪ e

▪ g

▪ i

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso
de aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración  e  creación  de  representacións
gráficas  de  datos  numéricos,  funcionais  ou
estatísticos.

– Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e
propiedades  xeométricas  ou  funcionais,  e
realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de
predicións  sobre  situacións  matemáticas
diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e as conclusións e os
resultados obtidos.

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

▪ B1.13.  Utilizar  as  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación  de
maneira  habitual  no  proceso  de
aprendizaxe,  buscando,  analizando  e
seleccionando información salientable en
internet  ou  noutras  fontes,  elaborando
documentos  propios,  facendo
exposicións e argumentacións destes e
compartíndoos  en  ámbitos  apropiados
para facilitar a interacción.

▪ MACS2B1.13.3.  Usa  axeitadamente  os  medios
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando  puntos  fortes  e  débiles  do  seu  proceso
educativo, e establecendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA CSC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de
contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.5.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de
investigacións  matemáticas,  a  partir  dea
resolución  dun  problema  e  o  afondamento
posterior, da xeneralización de propiedades e leis
matemáticas,  e  do  afondamento  nalgún
momento  da  historia  das  matemáticas,
concretando  todo  iso  en  contextos  numéricos,
alxébricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos
ou probabilísticos.

▪ MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da
realidade e  do  mundo das  matemáticas  (historia  da
humanidade  e  historia  das  matemáticas;  arte  e
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.)

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC

▪ i

▪ l

▪ B1.7.  Práctica  de  procesos  de
matematización e modelización, en contextos
da realidade.

▪ B1.7.  Desenvolver  procesos de matematización
en  contextos  da  realidade  cotiá  (numéricos,
xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos)  a  partir  da  identificación  de
problemas  en  situacións  problemáticas  da
realidade.

▪ MACS2B1.7.1.  Identifica situacións  problemáticas  da
realidade  susceptibles  de  conter  problemas  de
interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de

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

▪ MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o
traballo  en  matemáticas  (esforzo,  perseveranza,

▪ CMCCT

▪ CSC
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▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ p

contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7.  Práctica  de  procesos  de
matematización e modelización, en contextos
da realidade.

▪ B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades
para  desenvolver  actitudes  axeitadas  e
afrontar  as  dificultades  propias  do  traballo
científico.

flexibilidade  e  aceptación  da  crítica  razoada,
convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,
autoanálise continuo, etc.). 

▪ CSIEE

▪ MACS1B1.9.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de
cooperación e traballo en equipo.

▪ CSC

▪ CSIEE

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR CSIEE

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de
contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.4.  Planificar  adecuadamente  o  proceso  de
investigación, tendo en conta o contexto en que
se  desenvolve  e  o  problema  de  investigación
formulado.

▪ MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de
investigación,  tendo  en  conta  o  contexto  en  que se
desenvolve e o problema de investigación formulado.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ p

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de
contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.7.  Práctica  de  procesos  de
matematización e modelización, en contextos
da realidade.

▪ B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades
para  desenvolver  actitudes  axeitadas  e
afrontar  as  dificultades  propias  do  traballo
científico.

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

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

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ MACS1B1.9.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de
cooperación e traballo en equipo.

▪ CSC

▪ CSIEE
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▪ b

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades
para  desenvolver  actitudes  axeitadas  e
afrontar  as  dificultades  propias  do  traballo
científico.

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

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

▪ CMCCT

▪ CSIEE

CONCIENCIA E EXPRESIONES CULTURAIS CCEC

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos
e  investigacións  matemáticas  a  partir  de
contextos  da  realidade  ou  do  mundo  das
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪ B1.5.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de
investigacións matemáticas, a partir dea resolución
dun  problema  e  o  afondamento  posterior,  da
xeneralización de propiedades e leis matemáticas,
e do afondamento nalgún momento da historia das
matemáticas,  concretando  todo  iso  en  contextos
numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos ou probabilísticos.

▪ MACS2B1.5.2.  Procura  conexións  entre  contextos
da realidade e do mundo das matemáticas (historia
da humanidade e historia das matemáticas;  arte  e
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.)

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC
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V. METODOLOXÍA
A competencia matemática é unha capacidade na que interveñen múltiples factores: coñecementos

específicos  da  materia,  formas  de  pensamento,  hábitos,  destrezas,  actitudes,  etc.  Todos  eles  están
intimamente entreverados e enlazados de modo que, lonxe de ser independentes, a consecución de cada
un  é  concomitante  coa  dos  demais.  A  finalidade  fundamental  do  ensino  das  matemáticas  é  o
desenvolvemento da facultade de razoamento e de abstracción.

Propúgnase unha aprendizaxe construtivista: quen aprende faio construíndo sobre o que xa domina.
Para iso, cada novo elemento de aprendizaxe debe engranar, tanto polo seu grao de dificultade como pola
súa oportunidade, co nivel de coñecementos do que aprende. Débense axuntar niveis de partida sinxelos,
moi  alcanzables  para  a  práctica  totalidade  do  alumnado,  cunha  secuencia  de  dificultade  que  permite
encamiñar aos alumnos e ás alumnas máis destacadas en actividades que lles supoñan verdadeiros retos.

A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida que o
alumnado  avanza.  Ao  mesmo  tempo,  deberanse  traballar  destrezas  numéricas  básicas  e  o
desenvolvemento  de  competencias  xeométricas,  así  como  estratexias  persoais  que  lles  permitan
enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá.

Debemos  conseguir  tamén  que  os  alumnos  e  as  alumnas  saiban  expresarse  oral,  escrita  e
graficamente cun vocabulario específico de termos e notacións matemáticas.

Por  outra  banda,  a  resolución  de  problemas  debe  contemplarse  como  unha  práctica  habitual
integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas. É importante a vinculación a contextos reais dos
traballos  propostos,  así  como  xerar  posibilidades  de  aplicación  dos  contidos  adquiridos.  As  tarefas
competenciais  facilitan  este  aspecto,  que  se  podería  complementar  con  proxectos  de  aplicación  dos
contidos.

Así  mesmo,  é  importante  a  proposta  de  traballos  en  grupo  colaborativo  ante  problemas  que
estimulen a curiosidade e a reflexión do alumnado, xa que, ademais do adestramento de habilidades sociais
básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, permiten desenvolver estratexias de defensa dos
seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis adecuada
para a situación problemática exposta. Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o uso
sistemático  de  procesos  de  método  científico,  o  traballo  en  grupo  colaborativo  achega,  ademais  do
adestramento  de  habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a  diversidade,  unha
ferramenta perfecta para discutir e profundar en contidos dese aspecto.

Necesitamos adestrar de maneira sistemática os procedementos que conforman o  andamiaxe da
materia.  Aínda que a finalidade da área é adquirir  coñecementos esenciais que se inclúen no currículo
básico,  o  alumnado  deberá  desenvolver  actitudes  conducentes  á  reflexión  e  a  análise  das  linguaxes
matemáticas, as súas vantaxes e as implicacións na comprensión da realidade. Para iso necesitamos un
certo grao de adestramento individual e traballo reflexivo de procedementos básicos da materia.

Doutra  banda,  cada  alumno  parte  dunhas  potencialidades  que  definen  as  súas  intelixencias
predominantes, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das intelixencias
múltiples facilita que todos os alumnos poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos adquirir
para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.

A modo de resumo, estruturando a secuencia de actuacións, a metodoloxía seguirá as seguintes pautas:

a) Exploración de coñecementos previos:

Hai que partir dos coñecementos que teñan os alumnos e así ter en conta o maior ou menor grao de
diversidade, expondo cuestións sinxelas relacionadas co tema a tratar á vez que o profesor se cerciore de
que o alumno coñece a situación problemática exposta. Este diálogo permitir  ter unha primeira idea no
ámbito individual e xeneral da clase.
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b) Exposición:

Para asegurar a construción de aprendizaxes significativas é fundamental a explicación do profesor,
á vez que se fomenta a participación do alumnado, evitando, na medida do posible, o incorrer nun monólogo
longo e aburrido.

A formulación de cuestións favorecerán o proceso de comunicación profesor - alumno e entre os
propios alumnos. A presenza de posturas contrapostas ou erróneas debe ser aproveitada para desenvolver,
no alumno, a precisión de conceptos e linguaxe matemáticos.

A exposición dos temas por parte do profesor poderá seguir o seguinte esquema:

• Definicións precisas dos obxectos matemáticos e exemplos variados.
• Enunciado das propiedades e relacións entre os obxectos.
• Explicación das destrezas.
• Irase do concreto ao abstracto, do particular ao xeral, do sinxelo ao complicado. Repetindo

os conceptos desde distintos puntos de vista.

a) Consolidación de os coñecementos matemáticos

A introdución de calquera procedemento necesita unha posta en práctica que posibilite a adquisición
de certo automatismo na súa execución, debendo dedicar, en tempo e número, unha serie de actividades
(resolución de cuestións, exercicios, etc.) que afirmen a aprendizaxe adquirida.

b) Resolución de problemas
A valoración das Matemáticas lógrase na medida en que se ve nelas un instrumento útil  para

resolver problemas. Durante o tempo que se dedique a esta tarefa, o Profesor debe prestar axuda aos
alumnos  de  menor  rendemento  ou  coñecementos,  á  vez  que  os  máis  avantaxados  poden  resolver
actividades de ampliación. (Atención á diversidade.)

É fundamental a observación destas fases:
1º. Comprensión do enunciado do problema.
2º. Formulación
3º. Resolución.
4º. Comprobación da solución.

Os alumnos deberán resolver en casa as tarefas encomendadas polo profesor.

c) Investigación  

Un tipo de actividade especial aconsellable é a proposta de investigacións sobre algunhas cuestións
ou situacións matemáticas para poder aplicar e actualizar os coñecementos do alumno, ben por si sós ou en
grupo,  asegurándose,  en  primeiro  lugar,  que  se  entendeu  o  tema  que  se  expón  (social,  deportivo,
económico,  ambiental,  etc)  e  que,  ademais,  resulte  interesante.  O  profesor  debe  deixar traballar  aos
alumnos prestándolles axuda no caso de obstáculos insuperables.

MATERIAIS E RECURSOS.

O libro de texto que se usará é o correspondente para cada curso da editorial Santillana.

No  desenvolvemento  das  clases  utizarase   o  material  aportado  pola  editorial  e  material
complementario específico elaborado polo  profesor.  Tamén poderanse utilizar  outro tipo de ferramentas
relacionadas coas  TICs,  a  aula  virtual,  programas informáticos  tipo  DERIVE ou  XEOXEBRA,  follas  de
cálculo, como EXCEL ou CALC, e diversas páxinas de internet para a busca de informacións diversas.
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VI. AVALIACIÓN:
A avaliación  debe  ir  enfocada  a  mellorar  a  aprendizaxe  dos  alumnos  e  das  alumnas.  Faise

necesario diversificar as ferramentas de avaliación e programar tempos e espazos na aula destinados á
avaliación dos procesos de aprendizaxe. A metodoloxía da materia permítenos conseguir valorar o traballo
diario do alumno en clase e observar a súa capacidade para comprender os contidos, tan importante para a
consecución dos obxectivos finais.

VI-A. AVALIACIÓN INICIAL

En 1º ESO, realizaráse unha proba escrita para determinar o nivel xeral do grupo e o de cada
alumno,  nas  dúas  primeiras  semanas do  curso  .  Dado  que  se  trata  de  avaliar  sobre  todo  a  grao  de
asimilación dos conceptos previos que vanse necesitar para o presente curso, recordaráselles fórmulas que
lle permitan a resolución. Dita proba será elaborada polos membros do Departamento que den 1º ESO
neste curso, en base os estándares de aprendizaxe correspondentes ao curso anterior.

No caso de detectar alumnos con dificultades claras ou de mais capacidade, e despois de ratificalo
co departamento de orientación, tomarase nota para comentalo na Avaliación Inicial do grupo co obxecto de
tomar as medidas oportunas: reforzos individuais, desdobres, agrupamentos flexibles, ACS…

Para o resto dos grupos, faráselles unha avaliación inicial a partir dos informes individualizados dos
alumnos e da información proporcionada polo profesor que impartiu clase o ano pasado. Se algún profesor
o considera, poderá tamén facer unha proba escrita, ou algunha actividade destinada a este fin.

VI-B. AVALIACIÓN AO LONGO DO CURSO

VI-B.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓNS

Propomos a seguinte relación de posibles instrumentos para a avaliación de, entre outros aspectos,
os desempeños competenciais, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe:

• Probas  escritas  de  resolución  de  problemas  que  evidencien  o  traballo  cos  estándares  de
aprendizaxe  e  o  nivel  de  adquisición  das  competencias  básicas.  Nestas  probas   incluiranse
problemas de  aplicación  de  contidos  nos  que  é  necesario  o  desenvolvemento  do  razoamento
lóxico.

• Rexistro de observación de caderno de clase e do libro do alumno,obtendo así información sobre a
expresión escrita, a comprensión, a organización do traballo, etc

• Rexistro  do traballo diario mediante a observación directa do alumno,  tendo en conta as súas
actitudes  de iniciativa  e  interese  polo  traballo,  a  atención,  a  súa  participación  na clase  e  nos
traballos  comúns,  os  seus  hábitos  de  traballo  diario  (tanto  na  casa  como  na  aula),  a  súas
habilidades e destrezas no traballo procedimental e na resolución de problemas etc

Probas escritas / traballos de avaliación

Realizarase un mínimo de dúas probas escritas por avaliación, sempre a cando non teñamos que
confinarnos e non se poida por tanto facer dúas probas. As datas e frecuencia das probas
escritas estará determinadas fundamentalmente pola finalización dunha unidade didáctica ou dun bloque
temático, pero tamén polas datas de cada avaliación ou a organización de actividades complementarias e
extraescolares. 

Garantimos que cada proba sempre terá un contido en estándares de aprendizaxe básica que
permita ao alumno obter cinco puntos.

Na resolución dos exercicios destas probas, a ausencia de explicacións na solución repercutirá
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negativamente na súa valoración, podendo chegar a ter unha puntuación de cero, se só se aporta a solución
numérica sen ningunha explicación. Reciprocamente,  aínda que o resultado non sexa correcto, terase en
conta a presentación e desenvolvemento do problema.

Se un alumno falta a un exame sen xustificación, a súa cualificación no mesmo será de 0 puntos.
Para a súa realización outro día, os pais ou titores legais deberán xustificar dita ausencia.

Se algún alumno é sorprendido nun exame copiando, sexa dun modo manual ou utilizando un
dispositivo electrónico, deberá entregar o seu exame e levará nel un 0.

Os traballos presentados fora de prazo e forma, calificaranse con 0 puntos.

VI.B.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NA ESO.

As cualificación de cada avaliación levaranse a cabo mediante unha valoración numérica do 1 ó 10
(sen decimais)

A cualificación de cada alumno en cada avaliación obterase a partir  dos seguintes criterios de
calificación recollidos no caderno do profesor:

• Probas  escritas  (80%  da  nota  de  avaliación):  de  todos  os  exames  realizados  no  trimestre
calcularase a nota media. As distintas probas escritas poderán ser ponderadas en proporción á
amplitude dos coñecementos requiridos para superar satisfactoriamente cada unha.

• Traballo e actitude diario na clase (20% da nota da avaliación): de todas as notas recollidas na clase
no trimestre correspondentes a estes aspectos calcularase a nota media.

A  cualificación  por  avaliación  corresponderá  á  suma  dos  puntos  anteriores  correspondentes,
redondeada ó enteiro máis próximo. Se esta cualificación é maior ou igual a 5 o alumno estará aprobado.

A cualificación final do curso de cada alumno será a nota media das tres avaliacións. Para o cálculo
de esta media se considerarán as notas con decimais obtidas en cada avaliación e se redondeará ó enteiro
máis próximo. Se esta cualificación é maior o igual a 5 o alumno estará aprobado.

Se por causas da pandemia temos que confinarnos e non é posible dar os temas previstos nunha
avaliación, para o cálculo da nota final se ponderarán as notas de cada avaliación tendo en conta o número
de temas traballados en cada unha delas.

VI.B.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NO BACHARELATO.

As cualificación de cada avaliación levaranse a cabo mediante unha valoración numérica do 0 ó 10
(sen decimais)

De forma xeral, a cualificación de cada alumno en cada avaliación obterase a partir dos seguintes
criterios de calificación recollidos no caderno do profesor:

• Probas  escritas  (90%  da  nota  de  avaliación):  de  todos  os  exames  realizados  no  trimestre
calcularase a nota media. As distintas probas escritas poderán ser ponderadas en proporción á
amplitude dos coñecementos requiridos para superar satisfactoriamente cada unha. 

• Traballo e actitude diario na clase (10% da nota da avaliación): de todas as notas recollidas na clase
no trimestre correspondentes a estes aspectos calcularase a nota media.

A  cualificación  por  avaliación  corresponderá  á  suma  dos  puntos  anteriores  correspondentes,
redondeada ó enteiro máis próximo. Se esta cualificación é maior ou igual a 5 o alumno estará aprobado.

A cualificación final do curso de cada alumno será a nota media das tres avaliacións. Para o cálculo
de esta media se considerarán as notas con decimais obtidas en cada avaliación e se redondeará ó enteiro
máis próximo. Se esta cualificación é maior ou igual a 5 o alumno estará aprobado. 

Se por causas da pandemia temos que confinarnos e non é posible dar os temas previstos nunha
avaliación, para o cálculo da nota final se ponderarán as notas de cada avaliación tendo en conta o número
de temas traballados en cada unha delas.
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Para O caso de matemáticas II, ademáis de todo o exposto anteriormente, para o cálculo da nota
final do curso, terase en conta:

• Traballo e participación na aula, participación activa no desenvolvemento da asignatura, elaboración
de traballos complementarios propostos e/ou lecturas de carácter científico propostas ou outras 
iniciativas que poidan surxir e sexan pedagóxicamente relevantes ao xuicio do profesor. A súa 
ponderación é dun 10%.

• Probas escritas feitas. A súa ponderación é dun 90%. Para a nota global obtida a partir das notas 
escritas, teremos en conta os 4 bloques nos que se divide a materia ao cal asignaremos as 
seguintes ponderacións: 30% Análise; 20% Alxebra; 30% Xeometría; 20% Estatística.

Un exemplo da nota final do alumno A.A.A:

{
T=8 (traballo naaula)

An=7 (Mediadobloque de Análise )
Al=8 (Mediadobloque de Ál xebra)
X=6 (Media dobloquede X eometría)

EP=8 (Mediadobloque de E statísticae Probabilidade )

⇒

⇒ N= 10
100

⋅T + 90
100 ( 30100 ⋅ An+ 20

100
⋅ Al+ 30

100
⋅X+ 20

100
⋅EP)=¿

=
10
100

⋅8+ 90
100( 30100 ⋅7+ 20

100
⋅8+ 30

100
⋅6+ 20

100
⋅8)=7,19

Para o caso de Matemáticas Aplicadas ás CCSS II, faranse dous exames por avaliación. O primeiro
ponderará un 30% da nota final, e o segundo un 60%. O 10% restante corresponde a nota obtida pola
actitude e traballo diario.

A cualificación final do curso de cada alumno será a nota media das tres avaliacións. Para o cálculo
de esta media se considerarán as notas con decimais obtidas en cada avaliación e se redondeará ó enteiro
máis próximo. Se esta cualificación é maior ou igual a 5 o alumno estará aprobado. 

VI.B.4. EXAMES DE RECUPERACIÓN

Os alumnos ca avaliación suspensa (con nota de avaliación inferior a 5) deberán recuperar tódalas
unidades  didácticas  vistas  durante  a  avaliación,  a  través  dunha  proba  escrita.  Esta  proba  consistirá
exclusivamente en preguntas que permitan determinar se consegue ou non o grado mínimo nos estándares
de aprendizaxe que figuren como impartidos durante o trimestre. Tamén se poderán presentar a esta proba,
aqueles alumnos que queiran subir a nota da avaliación.

A  cualificación  do  exame  de  recuperación  da  avaliación  será  dun  máximo  de  10  puntos,  e
garantimos que cada proba sempre terá un contido en estándares de aprendizaxe básica que permita ao
alumno obter cinco puntos.

No caso de aprobar o exame de recuperación, a nota da avaliación será a media aritmética da nota
do exame e a nota que tiña na avaliación (con decimais), sempre e cando esta media sexa superior a 5. Se
a media non supera o 5, pero o alumno aprobou a recuperación, entón levará un 5 na avaliación. Para os
alumnos que se presentan para subir nota, se a  calificación  final é menor que a que tiñan na avaliación,
manterase a nota que tiñan nun principio.

A final  do curso realizarase unha proba final para todos aqueles alumnos que non recuperaran
algunha  ou  ningunha  avaliación,  ou  ben  para  aqueles  que  queiran  subir  a  nota  final  da  materia.  A
cualificación do exame final será dun máximo de 10 puntos, e a nota de final de curso será a media da nota
deste exame e a nota media das tres avaliacións, sempre e cando de un valor maior ou igual a 5. Se dita
media non chega ao 5, pero o alumno aproba o exame de recuperación, entón levará un 5 na nota final de
curso. Para os alumnos que se presentan para subir nota, se a cualificación final é menor que a que tiñan
na avaliación, manterase a nota que tiñan nun principio.
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VI.C. PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES

O Departamento convocará aos alumnos que teñen pendentes  materias de anos anteriores dun
modo específico. O procedemento será diferente no caso do ensino obrigatorio respecto o do Bacharelato.

No caso do Ensino Obrigatorio (ESO):

Haberá dúas probas parciais, unha no segundo trimestre e outra no terceiro trimestre. A calificación
dos  exames  parciais  de  pendentes  será  un  máximo  de  10  puntos,  dita  nota  será  a  que  se  obteña
redondeando ó enteiro máis próximo a cualificación acadada no exame.

Haberá tamén no terceiro trimestre unha proba final (a data desta determinarase pola xefatura de
estudios) , que terá carácter de proba global. Na proba final examinaranse de toda a materia os alumnos
que non teñan superado algún dos parciais;  no caso dos alumnos que teñan superad algún dos parciais,
quedarán exentos de examinarse de dita materia na proba final.

Daráselle tamén a oportunidade de aprobar a pendente, aprobando as avaliacións do curso no que
está:

Se un alumno aproba a primeira avaliación do curso no que está, quedaralle aprobado o primeiro
parcial da materia pendente, sen ter que presentarse á primeira proba parcial, facendo coincidir a nota coa
nota da avaliación. E se aproba a segunda avaliación do curso no que está, quedaralle aprobado o segundo
parcial da materia pendente, sen ter que presentarse á seguda proba parcial, facendo coincidir a nota coa
da avaliación. 

Se un alumno ten unha cualificación final de 5 no curso no que está, quedaralle aprobada a materia
pendente.

Os alumnos con adaptación curricular en matemáticas,  que teñan  pendente as matemáticas de
cursos anteriores (tamén con adaptación curricular) , daráselle por aprobada a pendente se aproba a 1ª e a
2ª avaliación do curso no que está,  en caso contrario terá que ir á proba final,  na que lle entrarán os
contidos da adaptación curricular da pendente.

Se en xuño o aluno non superou a mateira pendente, acadando unha nota final inferior ao 5 , terá
que  presentarse  á  proba  extraordinaria  de  setembro  e  deberá  facelo  da  totalidade  da  materia,  sendo
avaliado única e exclusivamente pola realización desta proba.

No caso do Bacharelato, haberá unha primeira proba, no mes de xaneiro, na que entrará todo o
temario do curso. Os alumnos que superen dita proba, terán aprobada a materia; para os que non superen
esta proba, terán outra proba no mes de abril  (a data desta proba será fixada por xefatura de estudos),
tamén con toda a materia suxeita a exame.

A cualificación do exame de pendentes será dun máximo de 10 puntos, e a nota de pendentes será
redondeada ó enteiro máis próximo da cualificación acadada no exame.

Se un alumno acada unha nota final inferior ao 5, terá que presentarse á proba extraordinaria de
setembro e deberá facelo da totalidade da materia, sendo avaliado única e exclusivamente pola realización
desta proba.

Ditas probas serán elaboradas polo conxunto dos membros do Departamento de Matemáticas.

 No  caso  das  convocatorias  da  ESO,  faranse  dun  modo  personalizado  e  coa  correspondente
entrega ao alumnado dun boletín de exercicios semellantes aos que se prantexarán nos exames. No caso
de Bacharelato, a preparación da proba será de forma autónoma, podendo preguntar a calquera profesor do
departamento as dúbidas que lles poidan xurdir no proceso de preparación.

VI.D. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO)

O alumnado que non aprobe a materia en xuño terá que presentarse á proba extraordinaria de
setembro e deberá facelo da totalidade da materia desenvolvida ao longo do curso, sendo avaliado única e
exclusivamente pola realización desta proba.
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Dita proba deseñarase entre tódolos membros do departamento no mes de xuño e será única para
tódolos grupos de cada curso . Quedará custodiado na Xefatura de Estudios do centro en sobre pechado
ata setembro.

Consistirá exclusivamente en preguntas que permitan determinar se se consegue ou non o grao
mínimo nos estándares que figuren como impartidos no curso na Memoria Final do Departamento.

A cualificación do exame da avaliación extraordinaria será dun máximo de 10 puntos, e garantimos
que cada proba sempre terá un contido en estándares de aprendizaxe básica que permita ao alumno obter
cinco puntos.

VII.PLAN ESPECÍFICO PARA O ALUMNADO REPETIDOR:

Para  atender  ao  alumnado que  esta  repetindo  un  curso,  tanto  na  ESO como no  Bacharelato,
levarase a cabo este plan específico, cuxos obxectivos se citan a continuación:

- Asegurar os aprendizaxes básicos que lles permitan seguir con aproveitamento as clases no día a día.
- Mellorar os resultados académicos destes alumnos, a súas capacidades e competencias clave.
- Facilitar a adquisición de hábitos de organización e constancia no traballo.
- Desenvolver actitudes positivas cara o traballo e a superación das dificultades persoais e académicas

Para poder detectar as dificultades que poida ter este alumnado con relación á materia, e desta
forma saber o punto do que debemos partir, así como os aspectos  que debemos reforzar, faráselle  unha
proba de avaliación inicial con contidos básicos da materia . Este exame será so de carácter informativo, a
nota do alumno non dependerá nunca dos resultados obtidos nesta proba.

Ao longo do curso vixiarase moi de cerca a este alumnado, observando tanto a súa actitude como
as dificultades de aprendizaxe que lle poidan surxir.

No caso de ser necesario, proporcionaráselle distintas fichas de exercicios para reforzar os contidos
que se están a traballar na aula.

Ademais, os alumnos de 1º e 2º de ESO que están repetindo, están exentos en francés, e teñen
unha hora á semana de reforzo de matemáticas, que se dedicará a reforzar os puntos débiles do alumnado
nesta materia

Farán como mínimo dous exames ao trimestre, que poderán coincidir cos exames realizados  o
resto da clase.

A nota final que levará ao final de cada trimestre calcularase da seguinte forma:

No caso de ESO:

Un 80% da nota, correspoderá á media dos exames feitos no trimentre

Cun 20% da nota, valorarase a actitude do alumno na clase, o traballo diario, as fichas ou
traballos feitos, a libreta, ...

No caso de Bacharelato:

Un 90% da nota, correspoderá á media dos exames feitos no trimentre

Cun 10% da nota, valorarase a actitude do alumno na clase, o traballo diario, as fichas ou
traballos feitos, ...

VIII. ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS NO CAMBIO DE 
MODALIDADE AO PROMOCIONAR AO 2º CURSO DE BACHARELATO

Unha vez comunicado á Xefa do Departamento do cambio de modalidade ou itinerario dun alumno,
esta reunirase co resto dos membro de departamento e acordarán a data do exame a realizar para avalialo
dos contidos de 1º curso de Bacharelato.

A cualificación do exame de cambio de modalidade será dun máximo de 10 puntos, e a nota de
cambio de modalidade será redondeada ó enteiro máis próximo da cualificación acadada no exame.
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IX. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE
As notas de clase obtidas diariamente serven para unha avaliación continua do proceso de ensino e

da práctica docente pois irán dando unha idea do progreso dos alumnos,  e polo tanto,  da eficacia da
metodoloxía, a tempo para poder actuar.

Cada profesor tomará nota de todas as observacións que considere referentes a:

• Dificultades detectadas na comprensión dos conceptos.

•  Propostas de mellora.

• Conveniencia de realizar máis actividades sobre algunha cuestión ou de eliminar outras.

• Propostas para mellorar o deseño das unidades didácticas.

• Novas propostas metodolóxicas.

• Çobservacións sobre a programación didáctica e propostas de mellora.

Estas observacións e propostas serán tratadas nas reunión do Departamento. De haber acordo ó
respecto,

poderanse introducir novos acordos metodolóxicos na práctica docente e/ou deixar constancia na acta da
reunión,

para que sexan tidas en conta na Memoria Final do Departamento.

X. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

O inicio do curso, na primeira reunión elaborarase unha planificación do traballo do departamento,
preferiblemente por trimestres, onde se establecerán as unidades a traballar en cada trimestre, os 
número de exames a realizar e as unidades que entrarán en cada unha, proposta de traballos, 
concursos, etc

Os membros do Departamento reuniránse a lo menos unha vez ó mes para facer un 
seguimento da
programación e de detectarse algunha desviación significativa respecto ó previsto, tomaránse as 
decisión
oportunas para que a consecución dos obxetivos previstos sexa o máis logrado posible. Estas 
medidas ou
propostas de mellora (quedarán recollidas nas Actas das reunión) poden ser:

• Eliminación ou reducción ó mínimo necesario para o presente curso dalgún contido 
dalgunha das unidades.

• Reaxustar o número de sesión previstas para as unidades que quedan por traballar.

A final de curso, no momento da elaboración da Memoria Final do Departamento, e despois 
de ter en conta todas as consideracións e propostas das que se deixaron constancia nas Actas das 
reunións, realizarase unha avaliación da Programación Didáctica e seguidamente redactarase a 
sección ”PROPOSTAS PARA A REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA O 
PRÓXIMO CURSO” da Memoria Final, que será consultada para a elaboración da Programación 
do curso seguinte.
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XI. PROXECTO TIC
O Departamento colaborará na difusión das Tecnoloxías de Información e Comunicación

(TIC), dun modo variado e atendendo as disponibilidades de medios e necesidades das diferentes
asignaturas. Tendo en conta que, anque no Instituto as posibilidades tecnolóxicas son superiores a
outros centros, preséntanse diferentes dificultades derivadas da non compatibilidade/coherencia dos
diferentes soportes: software moi variado, diferentes modelos de proxectores, de pizarras dixitais,
desprazamentos  entre  aulas  en  tres  pabellóns  con  clases  de  50  minutos…  ,  procurarase
compatibilizar o uso das novas tecnoloxías as necesidades de desenvolver as programacións, tendo
en  conta  que  nesta  materia  as  expectativas  sociais  son  máis  exixentes,  dacordo  coa  nova
lexislación.  Algunhas  das  iniciativas,  no  contexto  das  TIC,  desenvoltas  polos  membros  do
Departamento son:

• Participación dos componentes do departamento en diferentes cursos para o uso do programa
ABALAR , da aula virtual ou de outras tecnoloxías.

• Uso dun modo habitual das pizarras dixitais, como novo soporte tecnolóxico para a impartición
das materias. Permiten disponer dun amplo repertorio de exercicios propostos (en libros de
texto ou elaboración propia), así como o desenvolvemento das partes teóricas, a grabación
das clases e, así, poder repasar o contido de sesión anteriores.

• O  uso  do  correo  electrónico  para  adxuntar  ao  alumnado  diferentes  tarefas,  exercicios  e
material complementario.

• A búsqueda de información en Internet relacionada con diferentes cuestión que surxen nas
clases.

• O  uso  de  diferentes  videos  de  carácter  matemático,  como  por  exemplo  a  serie  :  “OJO
MATEMÁTICO”.

• O uso de diferentes programas de cálculo simbólico e/ou gráficos,  como as follas de cálculo
Excel, ou os programas Derive ou Geogebra.

XII. PLAN LECTOR
O Departamento de Matemáticas, conscente da necesidade de fomentar a lectura nos alumnos do

Instituto e, en particular, das lecturas de contidos científico-matemáticos que non sexan explícitamente libros
de texto,  está  elaborando información  complementaria  para  que,  en  coordinación  co  Departamento  da
Biblioteca do Instituto, o alumnado teña unha orientación específica sobre as publicacións matemáticas, moi
abundantes últimamente, de carácter lúdico, histórico e/ou de aplicacións a vida cotiá, que en moitos casos
pasan desapercibidas polos seus potenciais lectores.

Así mesmo, recomendarase como lecturas voluntarias os seguintes libros:

No  primeiro  ciclo  da  ESO,  proponse  a  lectura  do  libro  3L 4S3S1N4TO  D3L PROF3SOR  D3
M4T3M4TIC4S (Jordi Sierra i Fabra, editorial Anaya). Tamén é interesante,- neste nível, EL DIABLO DE
LOS NÚMEROS (H. M. Enzensberger, Ed. Círculo de Lectores.

No segundo ciclo da ESO proponse como lectura os libros EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO
A MEDIANOCHE (Haddon,  M.,  Editorial  Salamandra)  ou LA FÓRMULA PREFERIDA DEL PROFESOR
(Yoko Ogawa, Editorial  Funambulista).  Tamén é interesante,  neste nível,  o libro de relatos matemáticos
ENTRE LO REAL Y LO IMAGINARIO (VV.AA., Editorial Anaya).

No Bacharelato proponse como lectura os libros: EL TEOREMA DEL LORO (Guedj,  D, Editorial
Anagrama). SOBRE NÚMEROS Y LETRAS (VV.AA., Editorial Anaya), relatos matemáticos. CARTAS A UNA
JOVEN MATEMÁTICA (Ian Stewart, Ed. Crítica).
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XIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Neste curso, como medida preventiva para evitar a expansión da pandemia xerada polo COVID-19,

non haberá actividades complementarias.

XIV. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA
O Departamento participará en todo tipo de iniciativas que permitan a mellora na convivencia do

Instituto, facendo especial énfasis nas problemáticas de acoso escolar e as derivadas do uso das redes
sociais pola parte do alumnado.

Os componentes do departamento teñen a información suficiente para poder intervir nos conflictos
que surxen no día a día do Instituto.

Intentarase, en coordinación co Departamento de Orientación do Instituto, detectar o máis áxilmente
posible ao alumnado que poida ser suxeito, polas suas especiais condicións de vulnerabilidade, de prácticas
de acoso e/ou boicot por parte dos seus compañeiros.

Nos casos de conflictos na aula, procurarase poñer un especial énfasis na empatía que permita poñerse os
diferentes actores do conflicto no lugar dos outros, así como na autocrítica dos propios erros.

Actuarase nos casos que se perciban agresións físicas e/ou verbais con outros membros da comunidade
educativa.
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ANEXO: MEDIDAS EXTRAORDINARIAS POR CAUSA DA PANDEMIA 
XERADA POLO COVID-19

Como  consecuencia  dun  curso  pasado  tan  atípico  que  se  caracterizou  sobre  todo  polo  total
confinamento  que sufrimos a mediados da  segunda avaliación e  que se prolongou ata  final  de  curso,
obrigando aos alumnos a recibir as clases de maneira telemática, este ano debemos adaptarnos tendo en
conta  que  os  coñecementos  adquiridos  polos  alumnos  son  menores  que  os  que  adquirirían  en
circunstancias normais.

Non obstante, na materia de matemáticas, os contidos que se ven nun curso, vólvense a ver no
curso seguinte, profundando cada vez un pouco máis.

Neste  ano é especialmente  importante  saber  o  nivel  de coñecementos dos  nosos  alumnos en
relación a cada contido que se vai impartir, e iniciar sempre a presentación dos contidos facendo un repaso
do que terían que saber do curso anterior. Este repaso terá unha temporalización determinada dependendo
de si o contido traballouse ou non na etapa presencial do curso pasado.

Ante a incerteza do que poida pasar nos vindeiros meses, debemos programar tendo en conta tres
escenarios diferentes:

Clases presenciais (Toda a programación está redactada tendo en conta este suposto escenario).

Clases non presencias: no caso dun novo confinamento, xa sexa por un corto periodo de tempo ou
por tempo ilimitado

Clases  semipresenciais:  No  suposto  de  ter  que  facer  as  clases  presenciais  para  grupos  máis
reducidos. Nese caso faranse dous subgrupos, alternando as clases presenciais e telemáticas entre eles.

Sexa cal sexa o escenario no que esteamos, os contidos serán os mesmos, e modificarase solo a
metodoloxía e a avaliación.

A  continuación especificarase  o  modo  de  actuar  nos  supostos  de  clase  non  presencial  e  clase
semipresencial:

1. CLASES NON  PRESENCIAIS:

METODOLOXÍA

ACTIVIDADES: As actividades poderán ser boletíns de exercicios enviados ao alumnado a través da aula
virtual  ou  do  correo  electrónico,  ou  calquera  outra  actividade  de  tipo  interactivo  ou  de  calquera  outra
natureza que o profesor estime oportuno en cada momento.

MATERIAIS E RECURSOS: Utilizarase a aula virtual e o correo electrónico como medio de comunicación co
alumnado. Tamén se poderán facer videoconferencias por vía webex,  para a aclaración de dúbidas ou
explicación de exercicios, e calquera outro recurso que o profesor considere oportuno como gravacións de
vídeos ou canles de youtube.

AVALIACIÓN:

Teranse en conta os seguintes instrumentos de avaliación:

- Realización das actividades propostas polo profesor.
- Participación do alumno
- Se se considera necesari, poderanse facer tamén exames a distancia
- En caso de poder volver ás aulas, poderase realizar un exame dos contidos dados no    período

non presencial
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Se se pode facer exame os criterios de cualificación serán os que figuran no apartado VI-B
desta programación.

No  caso  de  non  poder  volver  as  aulas  e  ante  a  imposibilidade  de  facer  exames  que
permitan medir o nivel de coñecementos adquiridos polo noso alumnado, procederase da seguinte forma:

Tanto na ESO como no BACHARELATO:
Un 80% da nota da avaliación corresponderá a entrega de exercicios ou actividades que cada

profesor  considere  oportunas,  entregadas  no  plazo  preestablecido  polo  profesor.  A  non  entrega  de
exercicios ou entrega fora de plazo, sera valorada cun cero. Tamén se poderán facer exames online cando o
profesor o considere necesario

O 20% restante corresponderá a participación e actitude do alumno

2. CLASES SEMIPRESENCIAIS:
No  caso  dun  escenario  de  clases  semipresenciais,  aproveitaranse  as  clases  na  aula  para  as

explicacións dos contidos e aclaración de dúbidas, deixando para as clases a distancia a realización dos
exercicios  ou  calquera  outra  actividade  que  considere  cada  profesor.  O  método  de  comunicación  co
alumnado nas clases a distancia será a través da aula virtual ou do correo electrónico.

Neste caso poderán facer exames, polo que os criterios de cualificación serán os que figuran no
apartado VI-B desta programación.

Contémplase un último escenario, que sería cando un ou varios alumnos da clase están confinados na casa
por sospeita de contaxio polo COVID. Neste caso, a comunicación con este alumnado será a través da aula
virtual ou do correo electrónico, e haberá que informar diariamente sobre os contidos traballados na clase, e
os exercicios que se fixeron. Tratando de solventar as dúbidas que lles poidan xurdir.
Cando o alumno este confinado sen síntomas, terá que facer todos os traballos que o profesor considere
para que non se quede desfasado con respecto ao resto da clase. O exame sobre os contidos traballados
faráselle á volta.
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