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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

INTRODUCIÓN 

 
A presente programación inclúe as Matemáticas da Educación Secundaria Obrigatoria (matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas e ás ensinanzas 

aplicadas, no segundo ciclo), e as Matemáticas do Bacharelato (modalidades de Ciencias e Ciencias Sociais) que se impartirán durante o curso 2020-2021 no IES Monte da 

Vila de O Grove. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de 

"Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía".  

O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así 

debe transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole.  

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que 

abrangue: cálculo mental, estimación, e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na 

adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en 

desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos 

contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 

problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
Para o curso actual, o  profesorado do Departamento de Matemáticas de IES Monte da Vila dispón da seguinte distribución de horas:  

● 1º ESO: 3 grupos. Total: 12 horas. Tamén se impartirán clases semanais de reforzo para os alumnos exentos de francés. Destas clases farase cargo o Dpto. de Física 

e Química.  

● 2º ESO: 3 grupos, nos que se distinguen, ademais, 3 clases semanais de reforzo para o alumnado con exención de francés.  Total: 15 + 3 = 18 horas  

● 3º ESO: 2 grupos de matemáticas e 1 da mesma materia na modalidade bilingüe en inglés, ademais de 1 clase semanal de reforzo. Total: 12 + 1 = 13 horas. Outra 

hora adicional de reforzo será impartida polo Dpt. de Economía. 

● 4º ESO: 3 grupos: 1 de matemáticas aplicadas, 1 de matemáticas académicas e outro de matemáticas académicas bilingües en inglés. Total: 12 horas 

● 1º Bacharelato de Ciencias: 1 grupo. Total: 4 horas. Correspóndelle ademais ao Dpto. de Matemáticas a impartición da materia de TICs. Total: 4 + 4  =8 horas. 
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● 1º Bacharelato de Ciencias Sociais: 1 grupo. Total: 4 horas  

● 2º Bacharelato de Ciencias: 1 grupo. Total: 4 horas 

● 2º Bacharelato de Ciencias Sociais: 1 grupo. Total: 4 horas  

 

O reparto dos grupos para este curso 2022/2023 (segundo consta na acta da reunión do Departamento do día 1 de setembro de 2022) é o seguinte:  

 

Xabier Docampo Rey:  

• 1 grupo de Matemáticas de 1º de ESO (4 h)  

• Matemáticas bilingües 3º de ESO (4 h).  

• Matemáticas Académicas bilingües 4º de ESO (4 h).   

• COBI 4º ESO (1h)  

• Matemáticas I 1º Bacharelato (4 + 1 h)  

• Xefatura de Departamento (2 h)  

Divina Elena González Guillán: 

• 2 grupos de Matemáticas de 1º de ESO (8 h)  

• 1 grupo de Matemáticas de 3º de ESO (4 h). 

• Matemáticas C.C.S.S. II 2º Bach. (4 h)  

• Reforzo de Matemáticas de 2º de ESO (3 h). 
•  Reforzo de Matemáticas de 3º de ESO (1 h) 

 

   Dado que Divina ten concedida unha redución de ½ xornada, a distribución queda: 

½ Xornada - Divina: 
•  1 grupo de Matemáticas de 1º de ESO (4 h)  
•  Matemáticas C.C.S.S. II 2º Bach. (4 h)  
•  Reforzo de Matemáticas Académicas 2º de ESO (1 h). 
•  Reforzo de Matemáticas de 3º de ESO (1 h) 
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½  Xornada - Profesor pendente de nomeamento: 
•  1 grupo de Matemáticas de 1º de ESO (4 h)  
•  1 grupo de Matemáticas de 3º de ESO (4 h). 
• Reforzo de Matemáticas de 2º de ESO (2 h). 

Olga Pérez Barral:  

• 1 grupo de matemáticas de 3º de ESO (4 h).  

• Matemáticas Académicas 4º de ESO (4 h).  

• Matemáticas Aplicadas 4º de ESO (4 h)  

• Matemáticas C.C.S.S. I (4 + 1 h). 

• Ricardo Santiago Mozos:  

• TIC de 1º de Bacharelato (4 h)  

• Secretaría (12 h)  

• Coordinación Edixgal (3 h)  

• María Dolores Vilar Aguiño:  

• 3 grupos Matemáticas de 2º ESO (15 h)  

• Matemáticas II 2º Bach. (4 h)  
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Matemáticas  2º ESO 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

EXPRESIÓN ORAL 
RÚBRICA DA EXPRESIÓN ORAL (REO1+2E) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de 

forma razoada o proceso seguido na 

resolución dun problema, coa precisión 

e o rigor adecuados. 

MAB1.5.1. Expón e argumenta o 

proceso seguido, ademais das 

conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística). 

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 

 

 

 

(0) (1) (2) (3) 

 

PRONUNCIACIÓN, 

CLARIDADE E FLUIDEZ 

Fala rápido ou se detén 

demasiado á hora de 

falar. Ademais a súa 

pronunciación non é boa. 

Pronuncia sen claridade 

e sen fluidez, con 

continuos bloqueos e 

pausas. 

Pronuncia con claridade e 

mostra fluidez pero con 

algunhas pausas e 

bloqueos. 

Pronuncia con claridade e 

fluidez todas as ideas que 

expón. 

 

ADECUACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 

ningunha relación co 

tema e non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Unha boa cantidade de 

ideas que presenta 

teñen relación co tema 

pero non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Case todas as ideas que 

presenta teñen relación 

directa co tema e utiliza 

un vocabulario 

matemático máis amplo e 

axustado. 

Todas as ideas que presenta 

teñen relación co tema, 

utiliza a linguaxe matemática 

segundo a situación de 

comunicación e o amplía 

relacionándoo con outro 

adquirido previamente. 

 

COHESIÓN E 

ORGANIZACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas non se presentan 

en orde lóxica. Son 

frecuentes oracións 

incompletas. Ten moitos 

errores de puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde 

lóxica. Ten errores na 

estrutura das oracións e 

na puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas seguen unha orde 

coherente. Ten poucos 

errores de puntuación e 

selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

As ideas se presentan en 

orde lóxica. Utiliza 

correctamente os signos de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

pobre e non incorpora 

novas palabras. A 

repetición de vocábulos é 

constante. 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas. Os 

termos repítense en 

ocasións, facendo 

monótona a narración. 

Usa vocabulario apropiado 

e inclúe algunhas palabras 

novas. 

Usa axeitadamente o 

vocabulario. Incorporando 

novo léxico e facendo uso de 

sinónimos, evitando así as 

repeticións. 
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Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

EXPRESIÓN ESCRITA 
RÚBRICA DA EXPRESIÓN ESCRITA (REE1+2E) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MAB1.5.1. Expón e argumenta o 

proceso seguido, ademais das 

conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística). 

MAB1.12.1. Elabora documentos 

dixitais propios coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) 

como resultado do proceso de procura, 

análise e selección de información 

relevante, e compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

 

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 

 

(0) (1) (2) (3) 

ORTOGRAFÍA E 
PRESENTACIÓN 

Ten moitos errores 

ortográficos que distraen 

a súa lectura. Non cumpre 

ningún ou case ningún 

dos requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... 

Presenta bastantes errores 

ortográficos e de 

acentuación. Non cumpre 

con todos os requisitos 

básicos: márxenes, 

caligrafía intelixible, 

limpeza, ... 

Ten moi poucos errores 

ortográficos ou de 

acentuación. Cumpre cos 

requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... A 

súa presentación é 

orixinal. 

Non ten errores ortográficos 

nin de acentuación. Cumpre 

cos requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía intelixible, 

limpeza, ... A súa presentación 

é moi orixinal e creativa. 

 

ADECUACIÓN DOS 
CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 

ningunha relación co 

tema e non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Unha boa cantidade de 

ideas que presenta teñen 

relación co tema pero non 

é capaz de utilizar a 

linguaxe matemática 

axeitada ao contexto. 

Case todas as ideas que 

presenta teñen relación 

directa co tema e utiliza 

un vocabulario 

matemático máis amplo 

e axustado. 

Todas as ideas que presenta 

teñen relación co tema, utiliza 

a linguaxe matemática 

segundo a situación de 

comunicación e o amplía 

relacionándoo con outro 

adquirido previamente. 

 

COHESIÓN E 

ORGANIZACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas non se presentan 

en orde lóxica. Son 

frecuentes oracións 

incompletas. Ten moitos 

errores de puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde lóxica. 

Ten errores na estrutura 

das oracións e na 

puntuación. As palabras 

seleccionadas son pouco 

apropiadas. 

As ideas seguen unha 

orde coherente. Ten 

poucos errores de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

As ideas se presentan en orde 

lóxica. Utiliza correctamente os 

signos de puntuación e 

selecciona coidadosamente as 

palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

pobre e non incorpora 

novas palabras. A 

repetición de vocábulos é 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas. Os termos 

se repiten en ocasións, 

Usa vocabulario 

apropiado e inclúe 

algunhas palabras 

novas. 

Usa axeitadamente o 

vocabulario. Incorporando 

novo léxico e facendo uso de 

sinónimos, evitando así as 
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constante. facendo monótona a 

narración. 

repeticións. 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ORAL 
RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ORAL (RCO1+2E) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do 

problema).  

MAB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

MAB1.8.3. Distingue entre problemas 

e exercicios, e adopta a actitude 

axeitada para cada caso. 

 

(0) (1) (2) (3) 

Atención 

Distráese constantemente 

durante calquera 

explicación ou audición. 

Distráese ocasionalmente.   

Normalmente presta 

atención e non se distrae 

durante a explicación ou 

audición. 

Presta atención 

constantemente durante a 

explicación ou audición. 

 

Comprensión 

Non recoñece sen axuda a 

idea xeral. Cústalle 

recoñecer as ideas 

principais e secundarias. 

Recoñece a idea xeral pero 

faltan bastantes datos 

relevantes nunha 

explicación ou texto oral. 

Distingue as ideas 

principais e en gran 

medida as secundarias. 

Recoñece a idea xeral 

pero falta algún dato 

relevante nunha 

explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e as 

secundarias. 

Recoñece a idea xeral e os 

datos máis relevantes nunha 

explicación ou texto oral. 

Distingue as ideas principais e 

as secundarias. 

 

Aspectos prosódicos 

Cústalle recoñecer a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

Con frecuencia recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal 

Case sempre recoñece a 

importancia dos 

aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe 

non verbal. 

Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, timbre 

e volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

 

Respecto ás normas 

Non respecta as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

Soe respectar as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

Respecta habitualmente 

as normas de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

Respecta sempre as normas de 

cortesía na comunicación oral 

(quenda de palabra, respecto 

polas opinións alleas, 
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respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe 

discriminatoria). 

rexeitamento da linguaxe 

discriminatoria). 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ESCRITA (RCE1+2E) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do 

problema).  

MAB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

MAB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

MAB1.8.3. Distingue entre problemas 

(0) (1) (2) (3) 

Comprensión xeral 
dos problemas 

Cústalle distinguir os 

datos dun problema. 

Recoñece os datos dun 

problema pero non os 

relaciona. 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
e expresa o problema 
con outras palabras. 
 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
segundo o contexto e 
indica a meta do 
problema.  

 

Vocabulario 

Descoñece moitas 

palabras e non amosa 

interese por coñecelas. 

Descoñece algunhas 

palabras e cústalle 

empregalas noutros 

contextos. 

Descoñece poucas 

palabras pero pregunta 

polo seu significado e 

úsaas noutros contextos. 

Coñece e emprega todo o 

vocabulario da lectura. 
 

Tipoloxía textual 

Interpreta deficientemente 

o contido de textos de 

distinta tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de comunicación.... 

Interpreta con suficiente 

corrección o contido de 

textos de distinta tipoloxía: 

novas tecnoloxías, 

instrucións, medios de 

comunicación.... 

Interpreta con bastante 

corrección o contido de 

textos de distinta 

tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de 

comunicación... 

Interpreta con moita 

corrección o contido de 

textos de distinta tipoloxía: 

novas tecnoloxías, 

instrucións, medios de 

comunicación.... 
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e exercicios, e adopta a actitude axeita  

 Busca de estratexias 

de cara á resolución 

de problemas 

Non é capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, e analizalos. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, analizalos e 
atopar unha solución. 
 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE APRENDER 

A APRENDER 
RÚBRICA DE APRENDER A APRENDER (RAA1+2E) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAB1.2.4. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de razoamento 

na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso de 

resolución. 

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. 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso 

e obtén conclusións sobre el e os seus 

resultados, valorando outras opinións. 

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de 

(0) (1) (2) (3) 

Seleccionar a 
información 

Copia literalmente a 

información sen traballar 

na súa selección. 

Discrimina información útil, 

pero non a traballa 

criticamente. 

Discrimina información 

útil, trabállaa de forma 

crítica pero non a 

relaciona con outros 

apartados. 

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa con 
outros apartados. 

 

Aplicar 
coñecementos 

previos 

Apenas aplica 

coñecementos e destrezas 

adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

Ás veces aplica 

coñecementos e destrezas 

adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

Frecuentemente aplica 

coñecementos e 

destrezas adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

Aplica coñecementos e 

destrezas adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

 

Aportación de novas 

ideas. 

Poucas veces ou ningunha 

logra aportar novas ideas 

ou solucións alternativas. 

Experimenta dificultade en 

contribuír con novas ideas 

ou solucións alternativas. 

Aporta novas ideas e 

crea solucións 

alternativas. 

Constantemente aporta 

novas ideas e crea 

solucións alternativas. 
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curiosidade e indagación, xunto con 

hábitos de formular e formularse 

preguntas e procurar respostas 

axeitadas, tanto no estudo dos 

conceptos como na resolución de 

problemas. 

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. 

 

Avaliación do 

traballo propio e 

alleo 

Non é quen de avaliar o 

traballo propio nin o alleo. 

Mostra desinterese e 

carece de argumentos. 

Avalía o traballo propio e 

alleo a través de xuízos 

simples, con algunha 

opinión persoal, sen 

aportar explicacións 

convincentes. 

Avalía criticamente o 

traballo propio e alleo 

mais ás veces non 

recoñece erros 

relacionados coa 

redacción deficiente, 

pobreza léxica, 

coherencia, 

argumentacións... 

Avalía criticamente o 

traballo propio e alleo, 

argumentando, aportando 

opinións persoais e 

analizando as súas 

fortalezas e deficiencias. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE TRABALLO 

EN GRUPO 
RÚBRICA DE TRABALLO EN GRUPO (RTG1+2E) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MAB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter problemas de 

interese. 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso 

e obtén conclusións sobre el e os seus 

resultados, valorando outras opinións. 

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en 

(0) (1) (2) (3) 

Control da eficacia 
do grupo. 

Rara vez controla a 

eficacia do grupo e non 

traballa para que sexa 

más efectivo. 

Ocasionalmente controla a 

eficacia do grupo e traballa 

para que sexa más 

efectivo. 

Repetidamente 
controla a eficacia do 
grupo e traballa para 
que o grupo sexa más 

efectivo. 

Repetidamente controla 
a eficacia do grupo e fai 
suxestións para que sexa 
más efectivo. 

 

Calidade do  
traballo. 

Proporciona traballo que, 
polo xeral, necesita ser 
comprobado ou refeito 

por outros para asegurar 
a súa calidade. 

 

Proporciona traballo que, 
ocasionalmente, necesita 

ser comprobado ou 
refeito por outros para 

asegurar a súa calidade. 

 

Proporciona traballo de 
calidade. 

Proporciona traballo da 
máis alta calidade. 
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matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada). 

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 

MAB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

Traballando con 

outros. 

Raramente escoita, 

comparte e apoia o 

esforzo de outros. 

Frecuentemente non é un 

bo membro do grupo. 

Ás veces escoita, comparte 

e apoia o esforzo de outros. 

Algunhas veces non é  un 

bo membro do grupo. 

Usualmente escoita, 

comparte e apoia o 

esforzo de outros. Non 

causa “problemas” no 

grupo 

Case sempre escoita, 

comparte e apoia o esforzo 

de outros. Trata de manter 

a unión dos membros 

traballando en grupo. 

 

Contribucións. 

Proporciona traballo que, 
polo xeral, necesita ser 
comprobado ou refeito 

por outros para asegurar 
a súa calidade. 

 

Algunhas veces 

proporciona ideas útiles 

cando participa no grupo e 

na discusión en clase. Un 

membro satisfactorio do 

grupo que fai o que se lle 

pide. 

Polo xeral proporciona 

ideas útiles cando 

participa no grupo e na 

discusión en clase. Un 

membro forte do grupo 

que se esforza. 

Proporciona sempre ideas 

útiles cando participa no 

grupo e na discusión en 

clase. É un líder definido 

que contribúe con moito 

esforzo. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE 

COMPETENCIA DIXITAL 
RÚBRICA DE COMPETENCIA DIXITAL (RCD1+2E) 

Estándares de aprendizaxe 
Aspectos 

Niveis de adquisición 
Cualificación 

 

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. 

MAB1.12.1. Elabora documentos 

dixitais propios coa ferramenta 

(0) (1) (2) (3) 

Información. 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor pero non é quen 
de localizar a información 
básica indicada na 
actividade 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor. Localiza a 
información básica indicada na 
actividade. 

Navega por internet localizando 
a información básica a través das 
fontes facilitadas polo profesor. 
Selecciona a información básica 

para a actividade. 

Navega buscando información 
na rede utilizando os seus 
propios recursos e xestionando 
distintas fontes. Filtra e 
selecciona a información máis 
axeitada para a actividade. 

 

Comunicación 

Non é capaz de utilizar as 
ferramentas de software 
para a creación de 
contidos dixitais. Non ten 
identidade dixital. Non cita 
nin consulta as licenzas de 

Necesita bastante axuda co 
software de creación de 
contidas. Ten problemas coa 
súa identidade dixital, en 
particular coa aula virtual. Non 
cita nin consulta as licenzas de 

Utiliza con axuda as ferramentas 
de software necesarias para a 

creación dos seus contidos. Non 
emprega con soltura a súa 
identidade dixital. Non cita 

adecuadamente os contidos que 

Utiliza de forma autónoma as 
ferramentas de software 

necesarias para a creación dos 
seus contidos. Manexa a súa 

identidade dixital con 
responsabilidade nos distintos 
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tecnolóxica axeitada (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.) como resultado do proceso de 

procura, análise e selección de 

información relevante, e 

compárteos para a súa discusión ou 

difusión. 

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 mellora. 

MAB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

 

uso dos contidos que 
emprega. 

uso dos contidos que emprega. emprega pero si consulta a 
licenza de uso.. 

foros onde participa. Respecta os 
dereitos de autor e licenzas de 
uso dos contidos que emprega. 

Creación de 
contidos. 

O traballo presentado non 
conta ca maioría dos 
elementos básicos 
indicados na actividade e 
ten un deseño que 
entorpece a revisión do 
mesmo. Os elementos 
básicos non funcionan. 

Non elixe a ferramenta 
axeitada para crear o contido. 
O traballo presentado conta 
con algúns dos elementos 
básicos indicados na actividade 
e ten un deseño inadecuado. 
Os elementos básicos 
funcionan. 

Elixe a ferramenta de software 
axeitada para a tarefa pero non 
emprega o mellor formato para o 
contido pedido..  
O traballo presentado conta cos 
elementos básicos indicados na 
actividade. Ten un deseño 
aceptable e funciona de forma 
correcta. 

Elixe perfectamente a ferramenta 
de software e o formato máis 
axeitado para crear cada contido. 
O traballo presentado conta con 
todos os elementos indicados na 
actividade. Ten un deseño claro e 
coherente e funciona 
perfectamente. 

 

Seguridade. 

Ignora os riscos de uso de 
tecnoloxías online. Non 
protexe a súa privacidade 
nin a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil 
incompleto con moitos 
datos persoais. Descoñece 
as normas básicas para 
compartir opinións e 
contidos. 

Ten un coñecemento básico 
dos riscos online pero ignora 
como evitalos. Non protexe a 
súa privacidade nin a dos 
outros. Na aula virtual ten un 
perfil incompleto con algún 
dato persoal. Descoñece 
algunhas normas básicas para 
compartir opinións e contidos. 

Ten un coñecemento básico dos 
riscos online e das estratexias para 
evitalos. Protexe a súa privacidade 
pero non a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil básico sen 
datos persoais. Segue as 
instrucións dadas para compartir 
opinións e contidos. 

Coñece os riscos de uso de 
tecnoloxías online e estratexias 
para evitalos. Identifica e segue os 
comportamentos adecuados no 
ámbito dixital e protexe a súa 
privacidade e a dos outros. Na 
aula virtual ten un perfil axustado 
sen información persoal 
comprometida. Comparte opinións 
e contidos cumprindo as normas. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4°ESO 

 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

EXPRESIÓN ORAL 
RÚBRICA DA EXPRESIÓN ORAL (REO4EAC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MACB1.1.1. Expresa verbalmente e de 

forma razoada o proceso seguido na 
(0) (1) (2) (3) 
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resolución dun problema, coa precisión 

e o rigor adecuados. 

MACB1.5.1. Expón e argumenta o 

proceso seguido, ademais das 

conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística). 

MACB1.12.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados na aula. 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, cuantificar e 

analizar situacións relacionadas co 

azar. 

 

 

PRONUNCIACIÓN, 

CLARIDADE E FLUIDEZ 

Fala rápido ou  detense 

demasiado á hora de 

falar. Ademais a súa 

pronunciación non é boa. 

Pronuncia sen claridade 

e sen fluidez, con 

continuos bloqueos e 

pausas. 

Pronuncia con claridade e 

mostra fluidez pero con 

algunhas pausas e 

bloqueos. 

Pronuncia con claridade e 

fluidez todas as ideas que 

expón. 

 

ADECUACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 

ningunha relación co 

tema e non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Unha boa cantidade de 

ideas que presenta 

teñen relación co tema 

pero non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Case todas as ideas que 

presenta teñen relación 

directa co tema e utiliza 

un vocabulario 

matemático máis amplo e 

axustado. 

Todas as ideas que presenta 

teñen relación co tema, 

utiliza a linguaxe matemática 

segundo a situación de 

comunicación e o amplía 

relacionándoo con outro 

adquirido previamente. 

 

COHESIÓN E 

ORGANIZACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas non se presentan 

en orde lóxica. Son 

frecuentes oracións 

incompletas. Ten moitos 

erros de puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde 

lóxica. Ten erros na 

estrutura das oracións e 

na puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas seguen unha orde 

coherente. Ten poucos 

erros de puntuación e fai 

una boa selección das 

palabras. 

As ideas  preséntanse en 

orde lóxica. Utiliza 

correctamente os signos de 

puntuación e selecciona 

perfectamente as palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

pobre e non incorpora 

novas palabras. A 

repetición de vocábulos é 

constante. 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas. Os 

termos se repítense en 

ocasións, facendo 

monótona a narración. 

Usa vocabulario apropiado 

e inclúe algunhas palabras 

novas. 

Usa axeitadamente o 

vocabulario, incorporando 

novo léxico e facendo uso de 

sinónimos, evitando así as 

repeticións. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

EXPRESIÓN ESCRITA 
RÚBRICA DA EXPRESIÓN ESCRITA (REE4EAC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MACB1.5.1. Expón e argumenta o 

proceso seguido, ademais das 
(0) (1) (2) (3) 
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conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística). 

MACB1.12.1. Elabora documentos 

dixitais propios coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) 

como resultado do proceso de procura, 

análise e selección de información 

relevante, e compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

MACB1.12.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados na aula. 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, cuantificar e 

analizar situacións relacionadas co 

azar. 

 

 

ORTOGRAFÍA E 
PRESENTACIÓN 

Ten moitos erros 

ortográficos que distraen 

a súa lectura. Non cumpre 

ningún ou case ningún 

dos requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... 

Presenta bastantes erros 

ortográficos e de 

acentuación. Non cumpre 

con todos os requisitos 

básicos: márxenes, 

caligrafía intelixible, 

limpeza, ... 

Ten moi poucos erros 

ortográficos ou de 

acentuación. Cumpre cos 

requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... A 

súa presentación é 

orixinal. 

Non ten erros ortográficos 

nin de acentuación. 

Cumpre cos requisitos 

básicos: márxenes, 

caligrafía intelixible, 

limpeza, ... A súa 

presentación é moi orixinal 

e creativa. 

 

ADECUACIÓN DOS 
CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 

ningunha relación co 

tema e non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Unha boa cantidade de 

ideas que presenta teñen 

relación co tema pero non 

é capaz de utilizar a 

linguaxe matemática 

axeitada ao contexto. 

Case todas as ideas que 

presenta teñen relación 

directa co tema e utiliza 

un vocabulario 

matemático máis amplo 

e axustado. 

Todas as ideas que 

presenta teñen relación co 

tema, utiliza a linguaxe 

matemática segundo a 

situación de comunicación 

e o amplía relacionándoo 

con outro adquirido 

previamente. 

 

COHESIÓN E 

ORGANIZACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas non se presentan 

en orde lóxica. Son 

frecuentes oracións 

incompletas. Ten moitos 

erros de puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde lóxica. 

Ten erros na estrutura das 

oracións e na puntuación. 

As palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas seguen unha 

orde coherente. Ten 

poucos erros de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

As ideas se presentan en 

orde lóxica. Utiliza 

correctamente os signos de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

pobre e non incorpora 

novas palabras. A 

repetición de vocábulos é 

constante. 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas. Os termos 

se repiten en ocasións, 

facendo monótona a 

narración. 

Usa vocabulario 

apropiado e inclúe 

algunhas palabras 

novas. 

Usa axeitadamente o 

vocabulario. Incorporando 

novo léxico e facendo uso 

de sinónimos, evitando así 

as repeticións. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ORAL 
RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ORAL (RCO4EAC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

 
 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do 

problema).  

MACB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

MACB1.8.3. Distingue entre problemas 

e exercicios, e adopta a actitude 

axeitada para cada caso. 

 

(0) (1) (2) (3) 

ATENCIÓN 

Distráese constantemente 

durante calquera 

explicación ou audición. 

Distráese ocasionalmente.   

Normalmente presta 

atención e non se distrae 

durante a explicación ou 

audición. 

Presta atención 

constantemente durante a 

explicación ou audición. 

 

COMPRENSIÓN 

Non recoñece sen axuda a 

idea xeral. Cústalle 

recoñecer as ideas 

principais e secundarias. 

Recoñece a idea xeral pero 

faltan bastantes datos 

relevantes nunha 

explicación ou texto oral. 

Distingue as ideas 

principais e en gran 

medida as secundarias. 

Recoñece a idea xeral 

pero falta algún dato 

relevante nunha 

explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e as 

secundarias. 

Recoñece a idea xeral e os 

datos máis relevantes 

nunha explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e as secundarias. 

 

ASPECTOS 

PROSÓDICOS 

Cústalle recoñecer a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

Con frecuencia recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal 

Case sempre recoñece a 

importancia dos 

aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe 

non verbal. 

Recoñece a importancia 

dos aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe non 

verbal. 

 

RESPECTO ÁS 

NORMAS 

Non respecta as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

Soe respectar as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

Respecta habitualmente 

as normas de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe 

discriminatoria). 

Respecta sempre as 

normas de cortesía na 

comunicación oral (quenda 

de palabra, respecto polas 

opinións alleas, 

rexeitamento da linguaxe 

discriminatoria). 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ESCRITA (RCE4EAC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MACB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do 

problema).  

MACB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

MACB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

MACB1.8.3. Distingue entre problemas 

e exercicios, e adopta a actitude axeita  

 

(0) (1) (2) (3) 

COMPRENSIÓN 
XERAL DUN 
PROBLEMA 

Cústalle distinguir os 

datos dun problema. 

Recoñece os datos dun 

problema pero non os 

relaciona. 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
e expresa o problema 
con outras palabras. 
 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
segundo o contexto e 
indica a meta do 
problema.  

 

VOCABULARIO 

Descoñece moitas 

palabras e non amosa 

interese por coñecelas. 

Descoñece algunhas 

palabras e cústalle 

empregalas noutros 

contextos. 

Descoñece poucas 

palabras pero pregunta 

polo seu significado e 

úsaas noutros contextos. 

Coñece e emprega todo o 

vocabulario da lectura. 
 

TIPOLOXÍA TEXTUAL 

Interpreta deficientemente 

o contido de textos de 

distinta tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de comunicación.... 

Interpreta con suficiente 

corrección o contido de 

textos de distinta tipoloxía: 

novas tecnoloxías, 

instrucións, medios de 

comunicación.... 

Interpreta con bastante 

corrección o contido de 

textos de distinta 

tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de 

comunicación... 

Interpreta con moita 

corrección o contido de 

textos de distinta tipoloxía: 

novas tecnoloxías, 

instrucións, medios de 

comunicación.... 

 

BUSCA DE 

ESTRATREXIAS CARA 

Á PRESENTACIÓN 

DUN PROBLEMA 

Non é capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, e analizalos. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, analizalos e 
atopar unha solución. 
 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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PERFIL COMPETENCIAL DE APRENDER A 

APRENDER 
RÚBRICA DE APRENDER A APRENDER (RAA4EAC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o proceso 

de resolución. 

MACB1.4.2. 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. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e 

obtén conclusións sobre el e os seus 

resultados, valorando outras opinións. 

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con hábitos 

de formular e formularse preguntas e 

procurar respostas axeitadas, tanto no 

(0) (1) (2) (3) 

SELECCIÓN DA 
INFORMACIÓN 

Copia literalmente a 

información sen 

traballar na súa 

selección. 

Discrimina información 

útil, pero non a traballa 

criticamente. 

 

Discrimina información útil, 

trabállaa de forma crítica pero 

non a relaciona con outros 

apartados. 

 

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa con 

outros apartados. 

 

APLICACIÓN DE 
COÑECEMENTOS 

PREVIOS 

Apenas aplica 

coñecementos e 

destrezas adquiridos 

con anterioridade en 

diversos contextos. 

Ás veces aplica 

coñecementos e 

destrezas adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

Frecuentemente aplica 

coñecementos e destrezas 

adquiridos con anterioridade en 

diversos contextos. 

Aplica coñecementos e 

destrezas adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

 

APORTACIÓN DE 

NOVAS IDEAS 

Poucas veces ou 

ningunha logra 

aportar novas ideas 

ou solucións 

alternativas. 

Experimenta dificultade 

en contribuír con novas 

ideas ou solucións 

alternativas. 

Aporta novas ideas e crea 

solucións alternativas. 

Constantemente aporta 

novas ideas e crea solucións 

alternativas. 
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estudo dos conceptos como na resolución 

de problemas. 

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 

resoltos e os procesos desenvolvidos, 

valorando a potencia e a sinxeleza das 

ideas clave, e apréndeo para situacións 

futuras similares. 

 

AVALIACIÓN DO 

TRABALLO PROPIO E 

ALLEO 

Non é quen de avaliar 

o traballo propio nin o 

alleo. Mostra 

desinterese e carece 

de argumentos. 

Avalía o traballo propio e 

alleo a través de xuízos 

simples, con algunha 

opinión persoal, sen 

aportar explicacións 

convincentes. 

Avalía criticamente o traballo 

propio e alleo mais ás veces non 

recoñece erros relacionados coa 

redacción deficiente, pobreza 

léxica, coherencia, 

argumentacións... 

 

Avalía criticamente o 

traballo propio e alleo, 

argumentando, aportando 

opinións persoais e 

analizando as súas 

fortalezas e deficiencias. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE TRABALLO 

EN GRUPO 
RÚBRICA DE TRABALLO EN GRUPO (RTG4EAC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MACB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter problemas de 

interese. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso 

e obtén conclusións sobre el e os seus 

resultados, valorando outras opinións. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica 

(0) (1) (2) (3) 

CONTROL DA 
EFICACIA DO GRUPO 

Rara vez controla a eficacia 

do grupo e non traballa 

para que sexa más 

efectivo. 

Ocasionalmente controla a 

eficacia do grupo e traballa 

para que sexa más efectivo. 

Repetidamente controla 
a eficacia do grupo e 
traballa para que o 

grupo sexa más 
efectivo. 

Repetidamente controla a 
eficacia do grupo e fai 
suxestións para que sexa 
más efectivo. 

 

CALIDADE DO 
TRABALLO 

Proporciona traballo que, 
polo xeral, necesita ser 
comprobado ou refeito 

por outros para asegurar 
a súa calidade. 

 

Proporciona traballo que, 
ocasionalmente, necesita 

ser comprobado ou refeito 
por outros para asegurar 

a súa calidade. 

 

Proporciona traballo de 
calidade. 

Proporciona traballo da 
máis alta calidade. 
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razoada). 

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

TRABALLANDO CON 

OUTROS/AS 

Raramente escoita, 

comparte e apoia o esforzo 

de outros. Frecuentemente 

non é un bo membro do 

grupo. 

Ás veces escoita, comparte 

e apoia o esforzo de outros. 

Algunhas veces non é  un bo 

membro do grupo. 

Usualmente escoita, 

comparte e apoia o 

esforzo de outros. Non 

causa “problemas” no 

grupo 

Case sempre escoita, 

comparte e apoia o esforzo 

de outros. Trata de manter 

a unión dos membros 

traballando en grupo. 

 

CONTRIBUCIÓNS 

Proporciona traballo que, 
polo xeral, necesita ser 
comprobado ou refeito 

por outros para asegurar 
a súa calidade. 

 

Algunhas veces proporciona 

ideas útiles cando participa 

no grupo e na discusión en 

clase. Un membro 

satisfactorio do grupo que 

fai o que se lle pide. 

Polo xeral proporciona 

ideas útiles cando 

participa no grupo e na 

discusión en clase. Un 

membro forte do grupo 

que se esforza. 

Proporciona sempre ideas 

útiles cando participa no 

grupo e na discusión en 

clase. É un líder definido 

que contribúe con moito 

esforzo. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE 

COMPETENCIA DIXITAL 
RÚBRICA DE COMPETENCIA DIXITAL (RCD4EAC) 

Estándares de aprendizaxe 
Aspectos 

Niveis de adquisición 
Cualificación 

MACB1.11.1. Selecciona 
ferramentas tecnolóxicas axeitadas 
e utilízaas para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, cando a dificultade 
destes impida, ou non aconselle 
facelos manualmente. 
MACB1.12.1. Elabora documentos 
dixitais propios coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.) como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de 
información relevante, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 
MACB1.12.3. Usa axeitadamente os 

(0) (1) (2) (3) 

Información. 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor pero non é quen 
de localizar a información 
básica indicada na 
actividade 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor. Localiza a 
información básica indicada na 
actividade. 

Navega por internet localizando a 
información básica a través das 
fontes facilitadas polo profesor. 
Selecciona a información básica 

para a actividade. 

Navega buscando información na 
rede utilizando os seus propios 
recursos e xestionando distintas 
fontes. Filtra e selecciona a 
información máis axeitada para a 
actividade. 

 

Comunicación 

Non é capaz de utilizar as 
ferramentas de software 
para a creación de 
contidos dixitais. Non ten 
identidade dixital. Non cita 
nin consulta as licenzas de 
uso dos contidos que 
emprega. 

Necesita bastante axuda co 
software de creación de 
contidas. Ten problemas coa 
súa identidade dixital, en 
particular coa aula virtual. Non 
cita nin consulta as licenzas de 
uso dos contidos que emprega. 

Utiliza con axuda as ferramentas 
de software necesarias para a 

creación dos seus contidos. Non 
emprega con soltura a súa 
identidade dixital. Non cita 

adecuadamente os contidos que 
emprega pero si consulta a 

licenza de uso.. 

Utiliza de forma autónoma as 
ferramentas de software necesarias 
para a creación dos seus contidos. 

Manexa a súa identidade dixital con 
responsabilidade nos distintos foros 
onde participa. Respecta os dereitos 

de autor e licenzas de uso dos 
contidos que emprega. 
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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. 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 
MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas 
tecnolóxicas, as estratexias e as 
fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes 
de corpos e figuras xeométricas. 
MACB3.3.6. Utiliza recursos 
tecnolóxicos interactivos para crear 
figuras xeométricas e observar as 
súas propiedades e as súas 
características. 
 

Creación de 
contidos. 

O traballo presentado non 
conta ca maioría dos 
elementos básicos 
indicados na actividade e 
ten un deseño que 
entorpece a revisión do 
mesmo. Os elementos 
básicos non funcionan. 

Non elixe a ferramenta 
axeitada para crear o contido. 
O traballo presentado conta 
con algúns dos elementos 
básicos indicados na actividade 
e ten un deseño inadecuado. 
Os elementos básicos 
funcionan. 

Elixe a ferramenta de software 
axeitada para a tarefa pero non 
emprega o mellor formato para o 
contido pedido..  
O traballo presentado conta cos 
elementos básicos indicados na 
actividade. Ten un deseño 
aceptable e funciona de forma 
correcta. 

Elixe perfectamente a ferramenta de 
software e o formato máis axeitado 
para crear cada contido. O traballo 
presentado conta con todos os 
elementos indicados na actividade. Ten 
un deseño claro e coherente e funciona 
perfectamente. 

 

Seguridade. 

Ignora os riscos de uso de 
tecnoloxías online. Non 
protexe a súa privacidade 
nin a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil 
incompleto con moitos 
datos persoais. Descoñece 
as normas básicas para 
compartir opinións e 
contidos. 

Ten un coñecemento básico 
dos riscos online pero ignora 
como evitalos. Non protexe a 
súa privacidade nin a dos 
outros. Na aula virtual ten un 
perfil incompleto con algún 
dato persoal. Descoñece 
algunhas normas básicas para 
compartir opinións e contidos. 

Ten un coñecemento básico dos 
riscos online e das estratexias para 
evitalos. Protexe a súa privacidade 
pero non a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil básico sen 
datos persoais. Segue as 
instrucións dadas para compartir 
opinións e contidos. 

Coñece os riscos de uso de tecnoloxías 
online e estratexias para evitalos. 
Identifica e segue os comportamentos 
adecuados no ámbito dixital e protexe 
a súa privacidade e a dos outros. Na 
aula virtual ten un perfil axustado sen 
información persoal comprometida. 
Comparte opinións e contidos 
cumprindo as normas. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º ESO 

 

PERFIL COMPETENCIAL DA 
EXPRESIÓN ORAL 

RÚBRICA DA EXPRESIÓN ORAL (REO4EAP) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAPB1.1.1. Expresa verbalmente e de 
xeito razoado o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 
MAPB1.5.1. Expón e argumenta o 
proceso seguido, ademais das 
conclusións obtidas, utilizando 

(0) (1) (2) (3) 

 

PRONUNCIACIÓN, 
CLARIDADE E FLUIDEZ 

Fala rápido ou se detén 
demasiado á hora de 
falar. Ademais a súa 
pronunciación non é boa. 

Pronuncia sen claridade 
e sen fluidez, con 
continuos bloqueos e 
pausas. 

Pronuncia con claridade e 
mostra fluidez pero con 
algunhas pausas e 
bloqueos. 

Pronuncia con claridade e 
fluidez todas as ideas que 
expón. 
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distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-
probabilística). 
MAPB1.12.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 
MAPB5.1.1.Utiliza un vocabulario 
axeitado para describir, analizar e 
interpretar información estatística nos 
medios de comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá. 
 
 
 

ADECUACIÓN DOS 
CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 
ningunha relación co tema 
e non é capaz de utilizar a 
linguaxe matemática 
axeitada ao contexto. 

Unha boa cantidade de 
ideas que presenta teñen 
relación co tema pero 
non é capaz de utilizar a 
linguaxe matemática 
axeitada ao contexto. 

Case todas as ideas que 
presenta teñen relación 
directa co tema e utiliza un 
vocabulario matemático 
máis amplo e axustado. 

Todas as ideas que presenta 
teñen relación co tema, 
utiliza a linguaxe 
matemática segundo a 
situación de comunicación e 
o amplía relacionándoo con 
outro adquirido 
previamente. 

 

COHESIÓN E 
ORGANIZACIÓN DOS 
CONTIDOS 

As ideas non se presentan 
en orde lóxica. Son 
frecuentes oracións 
incompletas. Ten moitos 
errores de puntuación. As 
palabras seleccionadas 
son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 
sempre unha orde lóxica. 
Ten errores na estrutura 
das oracións e na 
puntuación. As palabras 
seleccionadas son pouco 
apropiadas. 

As ideas seguen unha orde 
coherente. Ten poucos 
errores de puntuación e 
selecciona coidadosamente 
as palabras. 

As ideas se presentan en 
orde lóxica. Utiliza 
correctamente os signos de 
puntuación e selecciona 
coidadosamente as palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 
pobre e non incorpora 
novas palabras. A 
repetición de vocábulos é 
constante. 

Usa un vocabulario moi 
básico e non inclúe 
palabras novas. Os 
termos se repiten en 
ocasións, facendo 
monótona a narración. 

Usa vocabulario apropiado 
e inclúe algunhas palabras 
novas. 

Usa axeitadamente o 
vocabulario. Incorporando 
novo léxico e facendo uso de 
sinónimos, evitando así as 
repeticións. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DA 
EXPRESIÓN ESCRITA 

RÚBRICA DA EXPRESIÓN ESCRITA (REE4EAP) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAPB1.5.1. Expón e argumenta o 
proceso seguido, ademais das 
conclusións obtidas, utilizando 
distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística. 
MAPB1.12.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) 
como resultado do proceso de procura, 

(0) (1) (2) (3) 

ORTOGRAFÍA E 
PRESENTACIÓN 

Ten moitos errores 
ortográficos que distraen a 
súa lectura. Non cumpre 
ningún ou case ningún dos 
requisitos básicos: 
márxenes, caligrafía 
intelixible, limpeza, ... 

Presenta bastantes errores 
ortográficos e de 
acentuación. Non cumpre 
con todos os requisitos 
básicos: márxenes, 
caligrafía intelixible, 
limpeza, ... 

Ten moi poucos errores 
ortográficos ou de 
acentuación. Cumpre cos 
requisitos básicos: 
márxenes, caligrafía 
intelixible, limpeza, ... A 
súa presentación é 

Non ten errores 
ortográficos nin de 
acentuación. Cumpre cos 
requisitos básicos: 
márxenes, caligrafía 
intelixible, limpeza, ... A 
súa presentación é moi 
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análise e selección de información 
salientable, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 
MAPB5.1.1.  Utiliza o vocabulario 
axeitado para describir, analizar e 
interpretar información estatística nos 
medios de comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá. 
 
 

orixinal. orixinal e creativa. 

ADECUACIÓN DOS 
CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 
ningunha relación co tema 
e non é capaz de utilizar a 
linguaxe matemática 
axeitada ao contexto. 

Unha boa cantidade de 
ideas que presenta teñen 
relación co tema pero non 
é capaz de utilizar a 
linguaxe matemática 
axeitada ao contexto. 

Case todas as ideas que 
presenta teñen relación 
directa co tema e utiliza 
un vocabulario 
matemático máis amplo 
e axustado. 

Todas as ideas que 
presenta teñen relación co 
tema, utiliza a linguaxe 
matemática segundo a 
situación de comunicación 
e o amplía relacionándoo 
con outro adquirido 
previamente. 

 

COHESIÓN E 
ORGANIZACIÓN DOS 
CONTIDOS 

As ideas non se presentan 
en orde lóxica. Son 
frecuentes oracións 
incompletas. Ten moitos 
errores de puntuación. As 
palabras seleccionadas 
son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 
sempre unha orde lóxica. 
Ten errores na estrutura 
das oracións e na 
puntuación. As palabras 
seleccionadas son pouco 
apropiadas. 

As ideas seguen unha 
orde coherente. Ten 
poucos errores de 
puntuación e selecciona 
coidadosamente as 
palabras. 

As ideas se presentan en 
orde lóxica. Utiliza 
correctamente os signos de 
puntuación e selecciona 
coidadosamente as 
palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 
pobre e non incorpora 
novas palabras. A 
repetición de vocábulos é 
constante. 

Usa un vocabulario moi 
básico e non inclúe 
palabras novas. Os termos 
se repiten en ocasións, 
facendo monótona a 
narración. 

Usa vocabulario 
apropiado e inclúe 
algunhas palabras novas. 

Usa axeitadamente o 
vocabulario. Incorporando 
novo léxico e facendo uso 
de sinónimos, evitando así 
as repeticións. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DA 
COMPRENSIÓN ORAL 

RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ORAL (RCO4EAP) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAPB1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, (0) (1) (2) (3) 
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relacións entre os datos, e contexto do 
problema). 
 
 
 

Atención 
Distráese constantemente 
durante calquera 
explicación ou audición. 

Distráese ocasionalmente.   

Normalmente presta 
atención e non se distrae 
durante a explicación ou 
audición. 

Presta atención 
constantemente durante a 
explicación ou audición. 

 

Comprensión 

Non recoñece sen axuda a 
idea xeral. Cústalle 
recoñecer as ideas 
principais e secundarias. 

Recoñece a idea xeral pero 
faltan bastantes datos 
relevantes nunha 
explicación ou texto oral. 
Distingue as ideas 
principais e en gran medida 
as secundarias. 

Recoñece a idea xeral 
pero falta algún dato 
relevante nunha 
explicación ou texto oral. 
Distingue as ideas 
principais e as 
secundarias. 

Recoñece a idea xeral e os 
datos máis relevantes 
nunha explicación ou texto 
oral. Distingue as ideas 
principais e as secundarias. 

 

Aspectos prosódicos 

Cústalle recoñecer a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume) e o significado da 
linguaxe non verbal. 

Con frecuencia recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume) e o significado da 
linguaxe non verbal 

Case sempre recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume) e o significado 
da linguaxe non verbal. 

Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o 
significado da linguaxe non 
verbal. 

 

Respecto ás normas 

Non respecta as normas 
de cortesía na 
comunicación oral 
(quenda de palabra, 
respecto polas opinións 
alleas, rexeitamento da 
linguaxe discriminatoria). 

Soe respectar as normas de 
cortesía na comunicación 
oral (quenda de palabra, 
respecto polas opinións 
alleas, rexeitamento da 
linguaxe discriminatoria). 

Respecta habitualmente 
as normas de cortesía na 
comunicación oral 
(quenda de palabra, 
respecto polas opinións 
alleas, rexeitamento da 
linguaxe discriminatoria). 

Respecta sempre as 
normas de cortesía na 
comunicación oral (quenda 
de palabra, respecto polas 
opinións alleas, 
rexeitamento da linguaxe 
discriminatoria). 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DA 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ESCRITA (RCE4EAP) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAPB1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, (0) (1) (2) (3) 



26 

 

relacións entre os datos, e contexto do 
problema). 
 
 
 
 

Comprensión xeral 
dos problemas 

Cústalle distinguir os datos 
dun problema. 

Recoñece os datos dun 
problema pero non os 
relaciona. 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
e expresa o problema 
con outras palabras. 
 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
segundo o contexto e 
indica a meta do 
problema. 

 

Vocabulario 
Descoñece moitas 
palabras e non amosa 
interese por coñecelas. 

Descoñece algunhas 
palabras e cústalle 
empregalas noutros 
contextos. 

Descoñece poucas 
palabras pero pregunta 
polo seu significado e 
úsaas noutros contextos. 

Coñece e emprega todo o 
vocabulario da lectura. 

 

Tipoloxía textual 

Interpreta deficientemente 
o contido de textos de 
distinta tipoloxía: novas 
tecnoloxías, instrucións, 
medios de comunicación.... 

Interpreta con suficiente 
corrección o contido de 
textos de distinta tipoloxía: 
novas tecnoloxías, 
instrucións, medios de 
comunicación.... 

Interpreta con bastante 
corrección o contido de 
textos de distinta 
tipoloxía: novas 
tecnoloxías, instrucións, 
medios de 
comunicación... 

Interpreta con moita 
corrección o contido de 
textos de distinta tipoloxía: 
novas tecnoloxías, 
instrucións, medios de 
comunicación.... 

 

Busca de estratexias 
de cara á resolución 
de problemas 

Non é capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, e analizalos. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, analizalos e 
atopar unha solución. 
 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE APRENDER A 
APRENDER 

RÚBRICA DE APRENDER A APRENDER (RAA4EAP) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de (0) (1) (2) (3) 
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problemas, reflexionando sobre o proceso 
de resolución. 
MAPB1.4.2. 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. 
MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e 
obtén conclusións sobre el e os seus 
resultados, valorando outras opinións. 
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 resolución 
de problemas. 
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 
MAPB1.12.3. 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 
mellora. 

Seleccionar a 
información 

Copia literalmente a 
información sen traballar 
na súa selección. 

Discrimina información útil, 
pero non a traballa 
criticamente. 

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica pero non a 
relaciona con outros 
apartados. 

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa con 
outros apartados. 

 

Aplicar 
coñecementos 

previos 

Apenas aplica 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos. 

Ás veces aplica 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos. 

Frecuentemente aplica 
coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos. 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos. 

 

Aportación de 
novas ideas. 

Poucas veces ou ningunha 
logra aportar novas ideas 
ou solucións alternativas. 

Experimenta dificultade en 
contribuír con novas ideas 
ou solucións alternativas. 

Aporta novas ideas e crea 
solucións alternativas. 

Constantemente aporta 
novas ideas e crea 
solucións alternativas. 

 

Avaliación do 
traballo propio 
e alleo 

Non é quen de avaliar o 
traballo propio nin o alleo. 
Mostra desinterese e 
carece de argumentos. 

Avalía o traballo propio e 
alleo a través de xuízos 
simples, con algunha 
opinión persoal, sen 
aportar explicacións 
convincentes. 

Avalía criticamente o 
traballo propio e alleo 
mais ás veces non 
recoñece erros 
relacionados coa 
redacción deficiente, 
pobreza léxica, 
coherencia, 
argumentacións... 

Avalía criticamente o 
traballo propio e alleo, 
argumentando, aportando 
opinións persoais e 
analizando as súas 
fortalezas e deficiencias. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE TRABALLO 
EN GRUPO 

RÚBRICA DE TRABALLO EN GRUPO (RTG4EAP) 

Estándares de aprendizaxe Aspectos Niveis de adquisición Cualificación 
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MAPB1.6.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de 
interese. 
MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso 
e obtén conclusións sobre el e os seus 
resultados, valorando outras opinións. 
MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada). 
MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 
MAPB1.12.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

(0) (1) (2) (3) 

Control da eficacia 
do grupo. 

Rara vez controla a 
eficacia do grupo e non 
traballa para que sexa 
más efectivo. 

Ocasionalmente controla a 
eficacia do grupo e traballa 
para que sexa más 
efectivo. 

Repetidamente 
controla a eficacia do 
grupo e traballa para 
que o grupo sexa más 

efectivo. 

Repetidamente controla 
a eficacia do grupo e fai 
suxestións para que sexa 
más efectivo. 

 

Calidade do  
traballo. 

Proporciona traballo que, 
polo xeral, necesita ser 
comprobado ou refeito 

por outros para asegurar 
a súa calidade. 

 

Proporciona traballo que, 
ocasionalmente, necesita 

ser comprobado ou 
refeito por outros para 

asegurar a súa calidade. 

 

Proporciona traballo de 
calidade. 

Proporciona traballo da 
máis alta calidade. 

 

Traballando con 
outros. 

Raramente escoita, 
comparte e apoia o 
esforzo de outros. 
Frecuentemente non é un 
bo membro do grupo. 

Ás veces escoita, comparte 
e apoia o esforzo de outros. 
Algunhas veces non é  un 
bo membro do grupo. 

Usualmente escoita, 
comparte e apoia o 
esforzo de outros. Non 
causa “problemas” no 
grupo 

Case sempre escoita, 
comparte e apoia o esforzo 
de outros. Trata de manter 
a unión dos membros 
traballando en grupo. 

 

Contribucións. 

Proporciona traballo que, 
polo xeral, necesita ser 
comprobado ou refeito 

por outros para asegurar 
a súa calidade. 

 

Algunhas veces 
proporciona ideas útiles 
cando participa no grupo e 
na discusión en clase. Un 
membro satisfactorio do 
grupo que fai o que se lle 
pide. 

Polo xeral proporciona 
ideas útiles cando 
participa no grupo e na 
discusión en clase. Un 
membro forte do grupo 
que se esforza. 

Proporciona sempre ideas 
útiles cando participa no 
grupo e na discusión en 
clase. É un líder definido 
que contribúe con moito 
esforzo. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE 

COMPETENCIA DIXITAL 
RÚBRICA DE COMPETENCIA DIXITAL (RCD4EAP) 

Estándares de aprendizaxe Aspectos Niveis de adquisición Cualificación 
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MAPB1.11.1. Selecciona 
ferramentas tecnolóxicas axeitadas 
e utilízaas para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 
MAPB1.12.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.) como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de 
información salientable, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 
MAPB1.12.3. 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 mellora. 
MAPB1.12.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 
 

(0) (1) (2) (3) 

Información. 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor pero non é quen 
de localizar a información 
básica indicada na 
actividade 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor. Localiza a 
información básica indicada na 
actividade. 

Navega por internet localizando a 
información básica a través das 
fontes facilitadas polo profesor. 
Selecciona a información básica 

para a actividade. 

Navega buscando información 
na rede utilizando os seus 
propios recursos e xestionando 
distintas fontes. Filtra e 
selecciona a información máis 
axeitada para a actividade. 

 

Comunicación 

Non é capaz de utilizar as 
ferramentas de software 
para a creación de 
contidos dixitais. Non ten 
identidade dixital. Non cita 
nin consulta as licenzas de 
uso dos contidos que 
emprega. 

Necesita bastante axuda co 
software de creación de 
contidas. Ten problemas coa 
súa identidade dixital, en 
particular coa aula virtual. Non 
cita nin consulta as licenzas de 
uso dos contidos que emprega. 

Utiliza con axuda as ferramentas 
de software necesarias para a 

creación dos seus contidos. Non 
emprega con soltura a súa 
identidade dixital. Non cita 

adecuadamente os contidos que 
emprega pero si consulta a 

licenza de uso.. 

Utiliza de forma autónoma as 
ferramentas de software 

necesarias para a creación dos 
seus contidos. Manexa a súa 

identidade dixital con 
responsabilidade nos distintos 

foros onde participa. Respecta os 
dereitos de autor e licenzas de 
uso dos contidos que emprega. 

 

Creación de 
contidos. 

O traballo presentado non 
conta ca maioría dos 
elementos básicos 
indicados na actividade e 
ten un deseño que 
entorpece a revisión do 
mesmo. Os elementos 
básicos non funcionan. 

Non elixe a ferramenta 
axeitada para crear o contido. 
O traballo presentado conta 
con algúns dos elementos 
básicos indicados na actividade 
e ten un deseño inadecuado. 
Os elementos básicos 
funcionan. 

Elixe a ferramenta de software 
axeitada para a tarefa pero non 
emprega o mellor formato para o 
contido pedido..  
O traballo presentado conta cos 
elementos básicos indicados na 
actividade. Ten un deseño 
aceptable e funciona de forma 
correcta. 

Elixe perfectamente a ferramenta 
de software e o formato máis 
axeitado para crear cada contido. 
O traballo presentado conta con 
todos os elementos indicados na 
actividade. Ten un deseño claro e 
coherente e funciona 
perfectamente. 

 

Seguridade. 

Ignora os riscos de uso de 
tecnoloxías online. Non 
protexe a súa privacidade 
nin a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil 
incompleto con moitos 
datos persoais. Descoñece 
as normas básicas para 
compartir opinións e 
contidos. 

Ten un coñecemento básico 
dos riscos online pero ignora 
como evitalos. Non protexe a 
súa privacidade nin a dos 
outros. Na aula virtual ten un 
perfil incompleto con algún 
dato persoal. Descoñece 
algunhas normas básicas para 
compartir opinións e contidos. 

Ten un coñecemento básico dos 
riscos online e das estratexias para 
evitalos. Protexe a súa privacidade 
pero non a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil básico sen 
datos persoais. Segue as 
instrucións dadas para compartir 
opinións e contidos. 

Coñece os riscos de uso de 
tecnoloxías online e estratexias 
para evitalos. Identifica e segue os 
comportamentos adecuados no 
ámbito dixital e protexe a súa 
privacidade e a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil axustado sen 
información persoal 
comprometida. Comparte opinións 
e contidos cumprindo as normas. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  



30 

 

 

Matemáticas II: 2° Bacharelato 

 

PERFIL COMPETENCIAL DA EXPRESIÓN 

ORAL 
RÚBRICA DA EXPRESIÓN ORAL (REO2BC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 
MAB1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 
MAB1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 
MAB1.14.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula. 
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. 
MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario 
axeitado para describir situacións 
relacionadas co azar e elabora 
análises críticas sobre traballos 
relacionados coa probabilidade e/ou a 
estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

(0) (1) (2) (3) 

 

PRONUNCIACIÓN, 

CLARIDADE E FLUIDEZ 

Fala rápido ou se detén 

demasiado á hora de falar. 

Ademais a súa 

pronunciación non é boa. 

Pronuncia sen claridade 

e sen fluidez, con 

continuos bloqueos e 

pausas. 

Pronuncia con claridade e 

mostra fluidez pero con 

algunhas pausas e 

bloqueos. 

Pronuncia con claridade e 

fluidez todas as ideas que 

expón. 

 

ADECUACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 

ningunha relación co tema 

e non é capaz de utilizar a 

linguaxe matemática 

axeitada ao contexto. 

Unha boa cantidade de 

ideas que presenta 

teñen relación co tema 

pero non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Case todas as ideas que 

presenta teñen relación 

directa co tema e utiliza un 

vocabulario matemático 

máis amplo e axustado. 

Todas as ideas que presenta 

teñen relación co tema, 

utiliza a linguaxe matemática 

segundo a situación de 

comunicación e o amplía 

relacionándoo con outro 

adquirido previamente. 

 

COHESIÓN E 

ORGANIZACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas non se presentan 

en orde lóxica. Son 

frecuentes oracións 

incompletas. Ten moitos 

errores de puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde 

lóxica. Ten errores na 

estrutura das oracións e 

na puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas seguen unha orde 

coherente. Ten poucos 

errores de puntuación e 

selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

As ideas se presentan en 

orde lóxica. Utiliza 

correctamente os signos de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

pobre e non incorpora 

novas palabras. A 

repetición de vocábulos é 

constante. 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas. Os 

termos se repiten en 

ocasións, facendo 

monótona a narración. 

Usa vocabulario apropiado 

e inclúe algunhas palabras 

novas. 

Usa axeitadamente o 

vocabulario. Incorporando 

novo léxico e facendo uso de 

sinónimos, evitando así as 

repeticións. 
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 Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DA EXPRESIÓN 

ESCRITA 
RÚBRICA DA EXPRESIÓN ESCRITA (REE2BC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 
 
MAB1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 
 
MAB1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 
 
 
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. 
 
MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario 
axeitado para describir situacións 
relacionadas co azar e elabora 
análises críticas sobre traballos 
relacionados coa probabilidade e/ou 
a estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 
 
 

(0) (1) (2) (3) 

ORTOGRAFÍA E 
PRESENTACIÓN 

Ten moitos errores 

ortográficos que distraen 

a súa lectura. Non cumpre 

ningún ou case ningún dos 

requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... 

Presenta bastantes 

errores ortográficos e de 

acentuación. Non 

cumpre con todos os 

requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... 

Ten moi poucos errores 

ortográficos ou de 

acentuación. Cumpre cos 

requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... A súa 

presentación é orixinal. 

Non ten errores ortográficos 

nin de acentuación. Cumpre 

cos requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... A súa 

presentación é moi orixinal e 

creativa. 

 

ADECUACIÓN DOS 
CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 

ningunha relación co tema 

e non é capaz de utilizar a 

linguaxe matemática 

axeitada ao contexto. 

Unha boa cantidade de 

ideas que presenta 

teñen relación co tema 

pero non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Case todas as ideas que 

presenta teñen relación 

directa co tema e utiliza 

un vocabulario 

matemático máis amplo e 

axustado. 

Todas as ideas que presenta 

teñen relación co tema, 

utiliza a linguaxe matemática 

segundo a situación de 

comunicación e o amplía 

relacionándoo con outro 

adquirido previamente. 

 

COHESIÓN E 

ORGANIZACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas non se presentan 

en orde lóxica. Son 

frecuentes oracións 

incompletas. Ten moitos 

errores de puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde 

lóxica. Ten errores na 

estrutura das oracións e 

na puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas seguen unha orde 

coherente. Ten poucos 

errores de puntuación e 

selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

As ideas se presentan en 

orde lóxica. Utiliza 

correctamente os signos de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

pobre e non incorpora 

novas palabras. A 

repetición de vocábulos é 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas. Os 

termos se repiten en 

Usa vocabulario apropiado 

e inclúe algunhas palabras 

novas. 

Usa axeitadamente o 

vocabulario. Incorporando 

novo léxico e facendo uso de 

sinónimos, evitando así as 
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constante. ocasións, facendo 

monótona a narración. 

repeticións. 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ORAL 
RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ORAL (RCO2BC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

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

(0) (1) (2) (3) 

Atención 

Distráese constantemente 

durante calquera 

explicación ou audición. 

Distráese  

ocasionalmente.   

Normalmente presta 

atención e non se distrae 

durante a explicación ou 

audición. 

Presta atención 

constantemente durante a 

explicación ou audición. 

 

Comprensión 

Non recoñece sen axuda a 

idea xeral. Cústalle 

recoñecer as ideas 

principais e secundarias. 

Recoñece a idea xeral 

pero faltan bastantes 

datos relevantes nunha 

explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e en gran 

medida as secundarias. 

Recoñece a idea xeral pero 

falta algún dato relevante 

nunha explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e as 

secundarias. 

Recoñece a idea xeral e os 

datos máis relevantes nunha 

explicación ou texto oral. 

Distingue as ideas principais 

e as secundarias. 

 

Aspectos prosódicos 

Cústalle recoñecer a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

Con frecuencia recoñece 

a importancia dos 

aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe 

non verbal 

Case sempre recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe non 

verbal. 
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Respecto ás normas 

Non respecta as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

Soe respectar as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe 

discriminatoria). 

Respecta habitualmente 

as normas de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

Respecta sempre as normas 

de cortesía na comunicación 

oral (quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ESCRITA (RCE2BC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 
MAB1.2.2. Valora a información 
dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema. 
 
MAB1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado para resolver ou 
demostrar (datos, relacións entre os 
datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 
 
MAB1.6.2. 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 

(0) (1) (2) (3) 

Comprensión xeral 
dos problemas 

Cústalle distinguir os datos 

dun problema. 

Recoñece os datos dun 

problema pero non os 

relaciona. 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona e 
expresa o problema con 
outras palabras. 
 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
segundo o contexto e 
indica a meta do problema.  

 

Vocabulario 

Descoñece moitas palabras 

e non amosa interese por 

coñecelas. 

Descoñece algunhas 

palabras e cústalle 

empregalas noutros 

contextos. 

Descoñece poucas palabras 

pero pregunta polo seu 

significado e úsaas noutros 

contextos. 

Coñece e emprega todo o 

vocabulario da lectura. 
 

Tipoloxía textual 

Interpreta deficientemente 

o contido de textos de 

distinta tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de comunicación.... 

Interpreta con suficiente 

corrección o contido de 

textos de distinta 

tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de 

comunicación.... 

Interpreta con bastante 

corrección o contido de 

textos de distinta tipoloxía: 

novas tecnoloxías, 

instrucións, medios de 

comunicación... 

Interpreta con moita 

corrección o contido de 

textos de distinta tipoloxía: 

novas tecnoloxías, 

instrucións, medios de 

comunicación.... 
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entre contextos matemáticos 
(numéricos e xeométricos, 
xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, 
discretos e continuos, finitos e 
infinitos, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Busca de estratexias 

de cara á resolución de 

problemas 

Non é capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, e analizalos. 
 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, analizalos e 
atopar unha solución. 
 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE APRENDER 

A APRENDER 
RÚBRICA DE APRENDER A APRENDER (RAA2BC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAB1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de 
problemas. 

MAB1.2.5. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de problemas. 

MAB1.10.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas, revisar 
de forma crítica os resultados 

(0) (1) (2) (3) 

Seleccionar a 
información 

Copia literalmente a 

información sen traballar 

na súa selección. 

Discrimina información útil, 

pero non a traballa 

criticamente. 

Discrimina información 

útil, trabállaa de forma 

crítica pero non a 

relaciona con outros 

apartados. 

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa con 
outros apartados. 

 

Aplicar 
coñecementos 

previos 

Apenas aplica 

coñecementos e destrezas 

adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

Ás veces aplica 

coñecementos e destrezas 

adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

Frecuentemente aplica 

coñecementos e 

destrezas adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 

Aplica coñecementos e 

destrezas adquiridos con 

anterioridade en diversos 

contextos. 
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atopados, etc. 

MAB1.12.1. 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. 
MAB1.14.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar 
e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e 
establecendo pautas de mellora. 
 

Aportación de novas 

ideas. 

Poucas veces ou ningunha 

logra aportar novas ideas 

ou solucións alternativas. 

Experimenta dificultade en 

contribuír con novas ideas 

ou solucións alternativas. 

Aporta novas ideas e 

crea solucións 

alternativas. 

Constantemente aporta 

novas ideas e crea 

solucións alternativas. 

 

Avaliación do 

traballo propio e 

alleo 

Non é quen de avaliar o 

traballo propio nin o alleo. 

Mostra desinterese e 

carece de argumentos. 

Avalía o traballo propio e 

alleo a través de xuízos 

simples, con algunha 

opinión persoal, sen 

aportar explicacións 

convincentes. 

Avalía criticamente o 

traballo propio e alleo 

mais ás veces non 

recoñece erros 

relacionados coa 

redacción deficiente, 

pobreza léxica, 

coherencia, 

argumentacións... 

Avalía criticamente o 

traballo propio e alleo, 

argumentando, aportando 

opinións persoais e 

analizando as súas 

fortalezas e deficiencias. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DE TRABALLO 

EN GRUPO 
RÚBRICA DE TRABALLO EN GRUPO (RTG2BC) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MAB1.8.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de 
interese. 
 
MAB1.10.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, 

(0) (1) (2) (3) 

Control da eficacia 
do grupo. 

Rara vez controla a 

eficacia do grupo e non 

traballa para que sexa 

más efectivo. 

Ocasionalmente controla a 

eficacia do grupo e traballa 

para que sexa más 

efectivo. 

Repetidamente 
controla a eficacia do 
grupo e traballa para 
que o grupo sexa más 

efectivo. 

Repetidamente controla 
a eficacia do grupo e fai 
suxestións para que sexa 
más efectivo. 
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flexibilidade para a aceptación da 
crítica razoada, convivencia coa 
incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continua, autocrítica 
constante, etc.). 
 
MAB1.10.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

Calidade do  
traballo. 

Proporciona traballo que, 
polo xeral, necesita ser 
comprobado ou refeito 

por outros para asegurar 
a súa calidade. 

 

Proporciona traballo que, 
ocasionalmente, necesita 

ser comprobado ou 
refeito por outros para 

asegurar a súa calidade. 

 

Proporciona traballo de 
calidade. 

Proporciona traballo da 
máis alta calidade. 

 

Traballando con 

outros. 

Raramente escoita, 

comparte e apoia o 

esforzo de outros. 

Frecuentemente non é un 

bo membro do grupo. 

Ás veces escoita, comparte 

e apoia o esforzo de outros. 

Algunhas veces non é  un 

bo membro do grupo. 

Usualmente escoita, 

comparte e apoia o 

esforzo de outros. Non 

causa “problemas” no 

grupo 

Case sempre escoita, 

comparte e apoia o esforzo 

de outros. Trata de manter 

a unión dos membros 

traballando en grupo. 

 

Contribucións. 

Proporciona traballo que, 
polo xeral, necesita ser 
comprobado ou refeito 

por outros para asegurar 
a súa calidade. 

 

Algunhas veces 

proporciona ideas útiles 

cando participa no grupo e 

na discusión en clase. Un 

membro satisfactorio do 

grupo que fai o que se lle 

pide. 

Polo xeral proporciona 

ideas útiles cando 

participa no grupo e na 

discusión en clase. Un 

membro forte do grupo 

que se esforza. 

Proporciona sempre ideas 

útiles cando participa no 

grupo e na discusión en 

clase. É un líder definido 

que contribúe con moito 

esforzo. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE 

COMPETENCIA DIXITAL 
RÚBRICA DE COMPETENCIA DIXITAL (RCD2BC) 

Estándares de aprendizaxe 
Aspectos 

Niveis de adquisición 
Cualificación 

 (0) (1) (2) (3) 
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MAB1.4.3. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou 
propiedade ou teorema para 
demostrar, tanto na procura de 
resultados como para a mellora da 
eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas.  

MAB1.7.4. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de  
investigación. 
 
MAB1.13.1. 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. 
 
MAB1.14.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso 
de 
procura, análise e selección de 
información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión 
ou 
difusión.  
MAB1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas 
e 
tarefas. 

Información. 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor pero non é quen 
de localizar a información 
básica indicada na 
actividade 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor. Localiza a 
información básica indicada na 
actividade. 

Navega por internet localizando a 
información básica a través das 
fontes facilitadas polo profesor. 
Selecciona a información básica 

para a actividade. 

Navega buscando información na 
rede utilizando os seus propios 
recursos e xestionando distintas 
fontes. Filtra e selecciona a 
información máis axeitada para a 
actividade. 

 

Comunicación 

Non é capaz de utilizar as 
ferramentas de software 
para a creación de 
contidos dixitais. Non ten 
identidade dixital. Non cita 
nin consulta as licenzas de 
uso dos contidos que 
emprega. 

Necesita bastante axuda co 
software de creación de 
contidas. Ten problemas coa 
súa identidade dixital, en 
particular coa aula virtual. Non 
cita nin consulta as licenzas de 
uso dos contidos que emprega. 

Utiliza con axuda as ferramentas 
de software necesarias para a 

creación dos seus contidos. Non 
emprega con soltura a súa 
identidade dixital. Non cita 

adecuadamente os contidos que 
emprega pero si consulta a 

licenza de uso.. 

Utiliza de forma autónoma as 
ferramentas de software necesarias 
para a creación dos seus contidos. 

Manexa a súa identidade dixital con 
responsabilidade nos distintos foros 
onde participa. Respecta os dereitos 

de autor e licenzas de uso dos 
contidos que emprega. 

 

Creación de 
contidos. 

O traballo presentado non 
conta ca maioría dos 
elementos básicos 
indicados na actividade e 
ten un deseño que 
entorpece a revisión do 
mesmo. Os elementos 
básicos non funcionan. 

Non elixe a ferramenta 
axeitada para crear o contido. 
O traballo presentado conta 
con algúns dos elementos 
básicos indicados na actividade 
e ten un deseño inadecuado. 
Os elementos básicos 
funcionan. 

Elixe a ferramenta de software 
axeitada para a tarefa pero non 
emprega o mellor formato para o 
contido pedido..  
O traballo presentado conta cos 
elementos básicos indicados na 
actividade. Ten un deseño 
aceptable e funciona de forma 
correcta. 

Elixe perfectamente a ferramenta de 
software e o formato máis axeitado 
para crear cada contido. O traballo 
presentado conta con todos os 
elementos indicados na actividade. Ten 
un deseño claro e coherente e funciona 
perfectamente. 

 

Seguridade. 

Ignora os riscos de uso de 
tecnoloxías online. Non 
protexe a súa privacidade 
nin a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil 
incompleto con moitos 
datos persoais. Descoñece 
as normas básicas para 
compartir opinións e 
contidos. 

Ten un coñecemento básico 
dos riscos online pero ignora 
como evitalos. Non protexe a 
súa privacidade nin a dos 
outros. Na aula virtual ten un 
perfil incompleto con algún 
dato persoal. Descoñece 
algunhas normas básicas para 
compartir opinións e contidos. 

Ten un coñecemento básico dos 
riscos online e das estratexias para 
evitalos. Protexe a súa privacidade 
pero non a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil básico sen 
datos persoais. Segue as 
instrucións dadas para compartir 
opinións e contidos. 

Coñece os riscos de uso de tecnoloxías 
online e estratexias para evitalos. 
Identifica e segue os comportamentos 
adecuados no ámbito dixital e protexe 
a súa privacidade e a dos outros. Na 
aula virtual ten un perfil axustado sen 
información persoal comprometida. 
Comparte opinións e contidos 
cumprindo as normas. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

Matemáticas aplicadas ás C.C.S.S II: 2° Bacharelato 
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PERFIL COMPETENCIAL DA 

EXPRESIÓN ORAL 
RÚBRICA DA EXPRESIÓN ORAL (REO2BCS) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MACSB1.6.3. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e coherentes. 

MACSB1.6.5. Transmite certeza e 

seguridade na comunicación das ideas, 

así como dominio do tema de 

investigación. 

 

MACSB1.13.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados na aula.  

 

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas 

necesarias para estimar parámetros 

descoñecidos dunha poboación e 

presentar as inferencias obtidas 

mediante un vocabulario e 

representacións axeitadas. 

 

(0) (1) (2) (3) 

PRONUNCIACIÓN, 

CLARIDADE E FLUIDEZ 

Fala rápido ou  detense 

demasiado á hora de 

falar. Ademais a súa 

pronunciación non é boa. 

Pronuncia sen claridade 

e sen fluidez, con 

continuos bloqueos e 

pausas. 

Pronuncia con claridade e 

mostra fluidez pero con 

algunhas pausas e 

bloqueos. 

Pronuncia con claridade e 

fluidez todas as ideas que 

expón. 

 

ADECUACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 

ningunha relación co 

tema e non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Unha boa cantidade de 

ideas que presenta 

teñen relación co tema 

pero non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Case todas as ideas que 

presenta teñen relación 

directa co tema e utiliza 

un vocabulario 

matemático máis amplo e 

axustado. 

Todas as ideas que presenta 

teñen relación co tema, 

utiliza a linguaxe matemática 

segundo a situación de 

comunicación e o amplía 

relacionándoo con outro 

adquirido previamente. 

 

COHESIÓN E 

ORGANIZACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas non se presentan 

en orde lóxica. Son 

frecuentes oracións 

incompletas. Ten moitos 

erros de puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde 

lóxica. Ten erros na 

estrutura das oracións e 

na puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas seguen unha orde 

coherente. Ten poucos 

erros de puntuación e 

selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

As ideas se presentan en 

orde lóxica. Utiliza 

correctamente os signos de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

pobre e non incorpora 

novas palabras. A 

repetición de vocábulos é 

constante. 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas. Os 

termos se repiten en 

ocasións, facendo 

monótona a narración. 

Usa vocabulario apropiado 

e inclúe algunhas palabras 

novas. 

Usa axeitadamente o 

vocabulario. Incorporando 

novo léxico e facendo uso de 

sinónimos, evitando así as 

repeticións. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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PERFIL COMPETENCIAL DA 

EXPRESIÓN ESCRITA 
RÚBRICA DA EXPRESIÓN ESCRITA (REE2BCS) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MACSB1.3.1. Usa a linguaxe, a 

notación e os símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto e á situación. 

MACSB1.6.3. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e coherentes. 

MACSB1.6.5. Transmite certeza e 

seguridade na comunicación das ideas, 

así como dominio do tema de 

investigación. 

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas 

necesarias para estimar parámetros 

descoñecidos dunha poboación e 

presentar as inferencias obtidas 

mediante un vocabulario e 

representacións axeitadas. 

 

(0) (1) (2) (3) 

ORTOGRAFÍA E 
PRESENTACIÓN 

Ten moitos erros 

ortográficos que distraen 

a súa lectura. Non cumpre 

ningún ou case ningún 

dos requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... 

Presenta bastantes erros 

ortográficos e de 

acentuación. Non cumpre 

con todos os requisitos 

básicos: márxenes, 

caligrafía intelixible, 

limpeza, ... 

Ten moi poucos erros 

ortográficos ou de 

acentuación. Cumpre cos 

requisitos básicos: 

márxenes, caligrafía 

intelixible, limpeza, ... A 

súa presentación é 

orixinal. 

Non ten erros ortográficos 

nin de acentuación. 

Cumpre cos requisitos 

básicos: márxenes, 

caligrafía intelixible, 

limpeza, ... A súa 

presentación é moi orixinal 

e creativa. 

 

ADECUACIÓN DOS 
CONTIDOS 

As ideas teñen pouca ou 

ningunha relación co 

tema e non é capaz de 

utilizar a linguaxe 

matemática axeitada ao 

contexto. 

Unha boa cantidade de 

ideas que presenta teñen 

relación co tema pero non 

é capaz de utilizar a 

linguaxe matemática 

axeitada ao contexto. 

Case todas as ideas que 

presenta teñen relación 

directa co tema e utiliza 

un vocabulario 

matemático máis amplo 

e axustado. 

Todas as ideas que 

presenta teñen relación co 

tema, utiliza a linguaxe 

matemática segundo a 

situación de comunicación 

e o amplía relacionándoo 

con outro adquirido 

previamente. 

 

COHESIÓN E 

ORGANIZACIÓN DOS 

CONTIDOS 

As ideas non se presentan 

en orde lóxica. Son 

frecuentes oracións 

incompletas. Ten moitos 

erros de puntuación. As 

palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde lóxica. 

Ten erros na estrutura das 

oracións e na puntuación. 

As palabras seleccionadas 

son pouco apropiadas. 

As ideas seguen unha 

orde coherente. Ten 

poucos erros de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

As ideas se presentan en 

orde lóxica. Utiliza 

correctamente os signos de 

puntuación e selecciona 

coidadosamente as 

palabras. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 

pobre e non incorpora 

novas palabras. A 

repetición de vocábulos é 

constante. 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas. Os termos 

se repiten en ocasións, 

facendo monótona a 

narración. 

Usa vocabulario 

apropiado e inclúe 

algunhas palabras 

novas. 

Usa axeitadamente o 

vocabulario. Incorporando 

novo léxico e facendo uso 

de sinónimos, evitando así 

as repeticións. 
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Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ORAL 
RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ORAL (RCO2BCS) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MACSB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado que cumpra resolver (datos, 

relacións entre os datos, condicións, 

coñecementos matemáticos 

necesarios, etc.). 

MACSB1.5.2. Procura conexións entre 

contextos da realidade e do mundo 

das matemáticas (a historia da 

humanidade e a historia das 

matemáticas; arte e matemáticas; 

ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

 

(0) (1) (2) (3) 

ATENCIÓN 

Distráese constantemente 

durante calquera 

explicación ou audición. 

Distráese ocasionalmente.   

Normalmente presta 

atención e non se distrae 

durante a explicación ou 

audición. 

Presta atención 

constantemente durante a 

explicación ou audición. 

 

COMPRENSIÓN 

Non recoñece sen axuda a 

idea xeral. Cústalle 

recoñecer as ideas 

principais e secundarias. 

Recoñece a idea xeral pero 

faltan bastantes datos 

relevantes nunha 

explicación ou texto oral. 

Distingue as ideas 

principais e en gran 

medida as secundarias. 

Recoñece a idea xeral 

pero falta algún dato 

relevante nunha 

explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e as 

secundarias. 

Recoñece a idea xeral e os 

datos máis relevantes 

nunha explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e as secundarias. 

 

ASPECTOS 

PROSÓDICOS 

Cústalle recoñecer a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

Con frecuencia recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal 

Case sempre recoñece a 

importancia dos 

aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe 

non verbal. 

Recoñece a importancia 

dos aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe non 

verbal. 

 

RESPECTO ÁS 

NORMAS 

Non respecta as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

Soe respectar as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe discriminatoria). 

Respecta habitualmente 

as normas de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe 

discriminatoria). 

Respecta sempre as 

normas de cortesía na 

comunicación oral (quenda 

de palabra, respecto polas 

opinións alleas, 

rexeitamento da linguaxe 

discriminatoria). 
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Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

PERFIL COMPETENCIAL DA COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

RÚBRICA DA COMPRENSIÓN ESCRITA (RCE2BCS) 

 
Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
  

MACSB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado que cumpra resolver (datos, 

relacións entre os datos, condicións, 

coñecementos matemáticos necesarios, 

etc.). 

MACSB1.5.2. Procura conexións entre 

contextos da realidade e do mundo das 

matemáticas (a historia da humanidade 

e a historia das matemáticas; arte e 

matemáticas; ciencias sociais e 

matemáticas, etc.). 

MACSB1.6.1. Consulta as fontes de 

información adecuadas ao problema de 

investigación. 

MACSB1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

(0) (1) (2) (3) 

 

Comprensión 
xeral dos 

problemas 

Cústalle distinguir os 
datos dun problema. 

Recoñece os datos dun 
problema pero non os 
relaciona. 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
e expresa o problema 
con outras palabras. 

 

Recoñece os datos dun 
problema, os relaciona 
segundo o contexto e 
indica a meta do 
problema. 

 

 

Vocabulario 
Descoñece moitas 
palabras e non amosa 
interese por coñecelas. 

Descoñece algunhas 
palabras e cústalle 
empregalas noutros 
contextos. 

Descoñece poucas 
palabras pero pregunta 
polo seu significado e 
úsaas noutros contextos. 

Coñece e emprega todo o 
vocabulario da lectura. 

 

 

Tipoloxía textual 

Interpreta 
deficientemente o contido 
de textos de distinta 
tipoloxía: novas 
tecnoloxías, instrucións, 
medios de 
comunicación.... 

Interpreta con suficiente 
corrección o contido de 
textos de distinta tipoloxía: 
novas tecnoloxías, 
instrucións, medios de 
comunicación.... 

Interpreta con bastante 
corrección o contido de 
textos de distinta 
tipoloxía: novas 
tecnoloxías, instrucións, 
medios de 
comunicación... 

Interpreta con moita 
corrección o contido de 
textos de distinta tipoloxía: 
novas tecnoloxías, 
instrucións, medios de 
comunicación.... 

 

 

Busca de 
estratexias de 
cara á resolución 
de problemas 

Non é capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 

 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema. 

 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, e analizalos. 

 

É capaz de buscar 
situacións diferentes 
(escenarios, contextos, 
tarefas, etc.) nos que se 
poida presentar ese 
problema, analizalos e 
atopar unha solución. 
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Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE APRENDER A 
APRENDER 

RÚBRICA DE APRENDER A APRENDER (RAA2BCS) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
 

MACSB1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o proceso 

seguido. 

MACSB1.9.3. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 

formular ou formularse preguntas e procurar 

respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 

resultados calculados, etc. 

MACSB1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 

desenvolvidos, tomando conciencia das súas 

estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 

beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 

(0) (1) (2) (3) 

Seleccionar a 
información 

Copia literalmente a 
información sen traballar na 
súa selección. 

Discrimina información 
útil, pero non a traballa 
criticamente. 

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica pero non a relaciona 
con outros apartados. 

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa con 
outros apartados. 

 

Aplicar 
coñecementos 

previos 

Apenas aplica coñecementos 
e destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos. 

Ás veces aplica 
coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos. 

Frecuentemente aplica 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos. 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos. 

 

Aportación de novas 
ideas. 

Poucas veces ou ningunha 
logra aportar novas ideas ou 
solucións alternativas. 

Experimenta dificultade 
en contribuír con novas 
ideas ou solucións 
alternativas. 

Aporta novas ideas e crea 
solucións alternativas. 

Constantemente aporta 
novas ideas e crea solucións 
alternativas. 
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aprende diso para situacións futuras. 

MACSB1.13.3. 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..  

MACSB1.13.3. 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.  

 

Avaliación do 
traballo propio e 
alleo 

Non é quen de avaliar o 
traballo propio nin o alleo. 
Mostra desinterese e carece 
de argumentos. 

Avalía o traballo propio e 
alleo a través de xuízos 
simples, con algunha 
opinión persoal, sen 
aportar explicacións 
convincentes. 

Avalía criticamente o 
traballo propio e alleo mais 
ás veces non recoñece 
erros relacionados coa 
redacción deficiente, 
pobreza léxica, coherencia, 
argumentacións... 

Avalía criticamente o 
traballo propio e alleo, 
argumentando, aportando 
opinións persoais e 
analizando as súas fortalezas 
e deficiencias. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE TRABALLO EN 

GRUPO 
RÚBRICA DE TRABALLO EN GRUPO (RTG2BCS) 

Estándares de aprendizaxe 

Aspectos 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
MACSB1.4.2. Planifica adecuadamente o 

proceso de investigación, tendo en conta o 

contexto en que se desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

MACSB1.5.2. Procura conexións entre 

contextos da realidade e do mundo das 

matemáticas (a historia da humanidade e a 

historia das matemáticas; arte e matemáticas; 

ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

MACSB1.7.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade susceptibles de 

(0) (1) (2) (3) 

CONTROL DA 
EFICACIA DO GRUPO 

Rara vez controla a 

eficacia do grupo e non 

traballa para que sexa 

más efectivo. 

Ocasionalmente controla a 

eficacia do grupo e traballa 

para que sexa más efectivo. 

Repetidamente controla a 
eficacia do grupo e traballa 
para que o grupo sexa más 

efectivo. 

Repetidamente controla a 
eficacia do grupo e fai 
suxestións para que sexa 
más efectivo. 

 

CALIDADE DO 
TRABALLO 

 

Proporciona traballo 
que, polo xeral, 

necesita ser 
comprobado ou 

refeito por outros 
para asegurar a súa 

Proporciona traballo que, 
ocasionalmente, necesita ser 
comprobado ou refeito por 
outros para asegurar a súa 

calidade. 

 

Proporciona traballo de 
calidade. 

Proporciona traballo da 
máis alta calidade. 
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conter problemas de interese. 

MACSB1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e 

obtén conclusións sobre os logros conseguidos, 

resultados mellorables, impresións persoais do 

proceso, etc., valorando outras opinións. 

MACSB1.9.1. 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.). 

MACSB1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. 

calidade. 

TRABALLANDO CON 

OUTROS/AS 

Raramente escoita, 

comparte e apoia o 

esforzo de outros. 

Frecuentemente non é 

un bo membro do 

grupo. 

Ás veces escoita, comparte e 

apoia o esforzo de outros. 

Algunhas veces non é  un bo 

membro do grupo. 

Usualmente escoita, 

comparte e apoia o esforzo 

de outros. Non causa 

“problemas” no grupo 

Case sempre escoita, 

comparte e apoia o esforzo 

de outros. Trata de manter a 

unión dos membros 

traballando en grupo. 

 

CONTRIBUCIÓNS 

Proporciona traballo 
que, polo xeral, 
necesita ser 
comprobado ou 
refeito por outros 
para asegurar a súa 
calidade. 

 

Algunhas veces proporciona 

ideas útiles cando participa no 

grupo e na discusión en clase. 

Un membro satisfactorio do 

grupo que fai o que se lle pide. 

Polo xeral proporciona ideas 

útiles cando participa no 

grupo e na discusión en 

clase. Un membro forte do 

grupo que se esforza. 

Proporciona sempre ideas 

útiles cando participa no 

grupo e na discusión en 

clase. É un líder definido que 

contribúe con moito esforzo. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE 

COMPETENCIA DIXITAL 
RÚBRICA DE COMPETENCIA DIXITAL (RCD2BCS ) 

Estándares de aprendizaxe 
Aspectos 

Niveis de adquisición 
Cualificación 

MACSB1.3.3. Emprega as 

ferramentas tecnolóxicas adecuadas 

ao tipo de problema, á situación que 

cumpra resolver ou á propiedade ou 

o teorema que se vaia demostrar. 

MACSB1.6.4. Emprega as 

(0) (1) (2) (3) 

Información. 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor pero non é quen 
de localizar a información 
básica indicada na 
actividade 

Segue as instrucións para 
navegar por internet nas 
páxinas facilitadas polo 
profesor. Localiza a 
información básica indicada na 
actividade. 

Navega por internet localizando a 
información básica a través das 
fontes facilitadas polo profesor. 
Selecciona a información básica 

para a actividade. 

Navega buscando información na 
rede utilizando os seus propios 
recursos e xestionando distintas 
fontes. Filtra e selecciona a 
información máis axeitada para a 
actividade. 
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ferramentas tecnolóxicas adecuadas 

ao tipo de problema de 

investigación, tanto na procura de 

solucións coma para mellorar a 

eficacia na comunicación das ideas 

matemáticas. 

MACSB1.12.1. 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.  

MACSB1.13.3. 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.  

 

Comunicación 

Non é capaz de utilizar as 
ferramentas de software 
para a creación de 
contidos dixitais. Non ten 
identidade dixital. Non cita 
nin consulta as licenzas de 
uso dos contidos que 
emprega. 

Necesita bastante axuda co 
software de creación de 
contidas. Ten problemas coa 
súa identidade dixital, en 
particular coa aula virtual. Non 
cita nin consulta as licenzas de 
uso dos contidos que emprega. 

Utiliza con axuda as ferramentas 
de software necesarias para a 

creación dos seus contidos. Non 
emprega con soltura a súa 
identidade dixital. Non cita 

adecuadamente os contidos que 
emprega pero si consulta a 

licenza de uso.. 

Utiliza de forma autónoma as 
ferramentas de software necesarias 
para a creación dos seus contidos. 

Manexa a súa identidade dixital con 
responsabilidade nos distintos foros 
onde participa. Respecta os dereitos 

de autor e licenzas de uso dos 
contidos que emprega. 

 

Creación de 
contidos. 

O traballo presentado non 
conta ca maioría dos 
elementos básicos 
indicados na actividade e 
ten un deseño que 
entorpece a revisión do 
mesmo. Os elementos 
básicos non funcionan. 

Non elixe a ferramenta 
axeitada para crear o contido. 
O traballo presentado conta 
con algúns dos elementos 
básicos indicados na actividade 
e ten un deseño inadecuado. 
Os elementos básicos 
funcionan. 

Elixe a ferramenta de software 
axeitada para a tarefa pero non 
emprega o mellor formato para o 
contido pedido..  
O traballo presentado conta cos 
elementos básicos indicados na 
actividade. Ten un deseño 
aceptable e funciona de forma 
correcta. 

Elixe perfectamente a ferramenta de 
software e o formato máis axeitado 
para crear cada contido. O traballo 
presentado conta con todos os 
elementos indicados na actividade. Ten 
un deseño claro e coherente e funciona 
perfectamente. 

 

Seguridade. 

Ignora os riscos de uso de 
tecnoloxías online. Non 
protexe a súa privacidade 
nin a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil 
incompleto con moitos 
datos persoais. Descoñece 
as normas básicas para 
compartir opinións e 
contidos. 

Ten un coñecemento básico 
dos riscos online pero ignora 
como evitalos. Non protexe a 
súa privacidade nin a dos 
outros. Na aula virtual ten un 
perfil incompleto con algún 
dato persoal. Descoñece 
algunhas normas básicas para 
compartir opinións e contidos. 

Ten un coñecemento básico dos 
riscos online e das estratexias para 
evitalos. Protexe a súa privacidade 
pero non a dos outros. Na aula 
virtual ten un perfil básico sen 
datos persoais. Segue as 
instrucións dadas para compartir 
opinións e contidos. 

Coñece os riscos de uso de tecnoloxías 
online e estratexias para evitalos. 
Identifica e segue os comportamentos 
adecuados no ámbito dixital e protexe 
a súa privacidade e a dos outros. Na 
aula virtual ten un perfil axustado sen 
información persoal comprometida. 
Comparte opinións e contidos 
cumprindo as normas. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

 

CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
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CONTIDOS COMÚNS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
  

Nas táboas que se mostran a continuación recóllense todos estes aspectos:  

obxectivos, contidos da unidade, criterios de avaliación, unidade didáctica, estándares de aprendizaxe, avaliación, grao mínimo de consecución para superar a 
materia, instrumentos de avaliación e competencias clave. 
 

As siglas empregadas nas táboas son as seguintes: 

AV.: Avaliación 

O : Obxectivos Xerais 

U: Unidade didáctica na que se imparte cada estándar 

I. A- Instrumentos Avaliación: ( R: rúbrica, P: proba obxectiva) 

Comp- Competencias 
 
 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común para 2º e 4º da ESO e debe desenvolverse de xeito transversal e simultaneamente ao resto 
de bloques, constituíndo o fío condutor da materia. Articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de 
investigación matemática (para realizar de maneira individual ou en grupo), matematización e modelización, actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e 
utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa adquisición e o seu 
desenvolvemento ao longo de toda a materia. 

Polo tanto, o seguinte bloque considerase que é válido para 2º e 4º da ESO, adaptándoo en cada caso ao nivel correspondente. 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

▪ f 

▪ h 

▪  

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

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

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

1,2,3 Expresa verbalmente e de forma 
razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

▪ R 

▪  

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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problema. rigor adecuados. 

▪ 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. 

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

▪ 1,2,3 É capaz de enunciar o problema con 
outras palabras. Identifica o que se 
pide e os datos relevantes.  

▪ R 

▪ P 

▪ CMCCT 

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

▪ 1,2,3 Relaciona o resultado dos cálculos 
co enunciado do problema e 
discrimina as solucións válidas. 

▪ R 

▪ P 

▪ CMCCT 

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

▪ 1,2,3 Determina a partir do enunciado os 
rangos válidos para as solucións e 
rexeita solucións inválidas.  

▪ R 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

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

▪ 1,2,3 Empeza resolvendo versións 
simplificadas do problema. 
Relaciona o problema con 
problemas similares e elixe un 
camiño axeitado para a súa 
resolución modelando o problema 
coma algo coñecido.  

▪ R 

▪  

▪  

▪ 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. 

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

▪ 1,2,3 É capaz de inducir regras a partir de 
exemplos nos distintos contextos. 

▪ R 

▪  

▪  

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

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

▪ 1,2,3 É capaz de seleccionar e empregar 
modelos matemáticos adecuados á 
situación. 

▪ R 

▪ P 

▪ 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 

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

▪ 0 ▪ 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. 

▪ 1,2,3 Analiza a coherencia da solución.  ▪ R 

▪  

▪  

▪ CMCCT 



48 

 

doutras formas de resolución, etc. ▪ 0 ▪ 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. 

▪ 1,2,3 Busca situacións diferentes 
(escenarios, contextos, tarefas, etc.) 
nos que se poida presentar ese 
problema ou se poida usar o 
mesmo procedemento. 

▪ R 

▪  

▪  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ 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. 

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

▪ 1,2,3 Comproba que se cumpren os 
requisitos para aplicar o modelo 
e/ou procedemento seguido. 
Emprega unha representación 
adecuada para o problema 
(gráficas, diagramas, debuxos, con 
obxectos, etc.). 

▪ R 

▪  

▪  

▪ 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. 

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

▪ 1,2,3 Valora a eficacia das matemáticas 
para resolver situacións cotiáns. 

▪ R 

▪  

▪  

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 0 ▪ 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. 

▪ 1,2,3 Divide problemas complexos en 
problemas sinxelos e represéntaos 
de xeito matemático. 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ 1,2,3 Elixe e aplica os modelos e 
procedementos vistos na clase a 
situacións prácticas. 

▪ R 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

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

▪ 1,2,3 Discrimina a validez dunha solución. ▪ R 

▪ P 

▪ CMCCT 

▪ 0 ▪ 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. 

▪ 1,2,3 Escolle o modelo coñecido que 
mellor aproxima a realidade e 
discute as súas limitacións. 

▪ R 

▪ P 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

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

▪ B1.7. Valorar a modelización 
matemática como un recurso 

▪ 0 ▪ MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e 
obtén conclusións sobre el e os seus 

▪ 1,2,3 Considera a solución dun problema 
con actitude crítica, reflexiona e 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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▪ f 

▪ g 

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

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

resultados, valorando outras opinións. dialoga sobre as posibles 
alternativas. 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ 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. 

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

▪ 1,2,3 Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade 
e aceptación da crítica razoada). 

▪ R 

▪  

▪  

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ 0 ▪ 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. 

▪ 1,2,3 Acepta o desafío de resolución de 
problemas e emprega os modelos e 
procedementos do seu nivel 
educativo. 

▪ R 

▪ P 

▪ CMCCT 

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

▪ 1,2,3 Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso. 

▪ R 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ 0 ▪ 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 
resolución de problemas. 

▪ 1,2,3 Mostra interese pola materia. ▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ 1,2,3 Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo.  

▪ R 

▪  

▪ 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. 

▪ 0 ▪ 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. 

▪ 1,2,3 Emprega modelos e procedementos 
adecuados na resolución de 
problemas.  

▪ R 

▪  

▪ 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. 

▪ 0 ▪ 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. 

▪ 1,2,3 Xeneraliza e resolve situacións 
similares ás propostas na clase. 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou 

▪ 0 ▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, cando a 

▪ 1,2,3 Usa correctamente a calculadora e 
o software que explica nas clases. 

▪ R 

▪  

▪  

▪ CMCCT 

▪ CD 
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1. Recollida ordenada e 
organización de datos. 

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

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

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

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

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

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. 

dificultade destes impida, ou non aconselle 
facelos manualmente. 

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

▪ 1,2,3 Emprega correctamente o software 
que se explica nas clases. Entre 
outros, Geogebra. 

▪ R 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

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

▪ 1,2,3 Non ten mínimo. ▪ R 

▪ P 

▪ CMCCT 

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

▪ 1,2,3 Emprega correctamente o software 
que se emprega nas clases. Entre 
outros, Geogebra. 

▪ R 

▪ P 

▪ CMCCT 

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

▪ 1,2,3 Emprega correctamente o software 
que se explica nas clases. Entre 
outros, Libreoffice Calc. 

▪ R 

▪ P 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

7. Recollida ordenada e 
organización de datos. 

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

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

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

11. Elaboración de informes e 

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

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

▪ 1,2,3 Crea documentos dixitais acordes á 
tarefa demandada e ó seu nivel en 
canto a contidos e presentación. 

▪ R 

▪  

▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ 1,2,3 É capaz de expoñer un traballo na 
aula. 

▪ R ▪ CCL 

▪ 0 ▪ 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 
mellora. 

▪ 1,2,3 Emprega a calculadora, a web, 
software, etc. para incrementar a 
súa competencia matemática. 

▪ R ▪ CD 

▪ CAA 

▪ 0 ▪ MAB1.12.4. Emprega ferramentas ▪ 1,2,3 É capaz de crear contidos dixitais e 
compartilos. 

▪ R ▪ CD 
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documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e 
as conclusións obtidos. 

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

tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

 



52 

 

2º ESO 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Organizamos os contidos deste curso en once unidades didácticas: 

1. Números Enteiros. 

2. Números decimais e fraccións. 

3. Linguaxe alxébrica e polinomios. 

4. Ecuacións. 

5. Sistemas de Ecuacións. 

6. Teorema de Pitágoras e Semellanza. 

7. Corpos Xeométricos. Medida do Volume. 

8. Funcións. 

9. Estatística. 

10. Probabilidade 

11. Proporcionalidade e porcentaxes. 

 

Na seguinte táboa indícanse: obxectivos, contidos, criterios de avaliación, a unidade a que pertencen, estándares de aprendizaxe avaliables, grao mínimo de consecución 
para superar a materia, instrumentos de avaliación, e as competencias clave por estándar; todos eles correspondentes aos que se sinalan no  currículo da educación 
secundaria (Decreto 86/2015 de 25 de xuño, DOGA 29-06-2015).  

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h  

▪ B2.1. Números enteiros: 
representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora ou 
outros medios tecnolóxicos. 

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

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

1, 
2 

 

 

 

 

 

 

 

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

1ª 
 
 
 
 
 

- Dado un conxunto de números 

enteiros, fraccionarios e 

decimais, identifícaos, é capaz 

de ordenalos e empregar esa 

ordenación para comparar 

resultados en problemas 

contextualizados 

P 

 

CMCCT 
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▪ B2.3. Números decimais: 
representación, ordenación e 
operacións. 

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

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

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

▪ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e obtención 
de raíces aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

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

1,2 

 

 

 

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 

1ª Realiza cálculos con números 
enteiros, fraccionarios e decimais 
nos que aparecen as operacións 
elementais e as potencias de 
expoñente natural 

P CMCCT 

 

 

1,2 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. 

1ª Utiliza os números enteiros, 
decimais e fraccionarios e as súas 
operacións para representar e 
resolver situacións reais. 

P 

 

CMCCT 

 

 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: 
representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora ou 
outros medios tecnolóxicos. 

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

▪ B2.3. Números decimais: 
representación, ordenación e 
operacións. 

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

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

▪ B2.6. Potencias de base 10. 
Utilización da notación científica 

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. 

1,2 MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente 
natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 

1ª - Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de 
expoñente natural  utilizando as 
propiedades das potencias. 

P CMCCT 

 

 

2 MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión 
entre números decimais e fraccionarios, 
acha fraccións equivalentes e simplifica 
fraccións, para aplicalo na resolución de 
problemas. 

1ª Calcula o número decimal 
asociado a unha fracción e a 
fracción xeratriz asociada a un 
número decimal exacto ou 
periódico. Simplifica fraccións e 
é quen de presentar os 
resultados fraccionarios como 
fraccións irredutibles. 

P CMCCT 

 

 

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

1ª - Escribe en notación científica 
números moi grandes e opera 
con eles utilizando as 
propiedades das potencias. 

P CMCCT 
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para representar números 
grandes. 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e obtención 
de raíces aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

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

▪ 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 

1,2 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. 

1ª Respecta a orde das operacións 
nos cálculos con números 
enteiros, decimais e 
fraccionarios. 

P CMCCT 

 

 

▪ 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 diferentes 
estratexias que permitan 
simplificar as operacións 
con números enteiros, 
fraccións, decimais e 
porcentaxes, e estimando a 
coherencia e a precisión 
dos resultados obtidos. 

1,2 ▪ MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de 
cálculo mental para realizar cálculos 
exactos ou aproximados, valorando a 
precisión esixida na operación ou no 
problema 

1ª Desenvolve estratexias de cálculo 
mental 

P CMCCT 

 

 

1,2 ▪ 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. 

1ª Escolle de xeito adecuado a 
notación e a estratexia de 
cálculo (mental, escrita ou con 
medios tecnolóxicos) que mellor 
se axusta a cada situación ou 
problema. 

P CMCCT 

 

 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

▪ B2.11. Razón, proporción e taxa. 
Taxa unitaria. Factores de 
conversión. Magnitudes directa e 

▪ B2.5. Utilizar diferentes 
estratexias (emprego de 
táboas, obtención e uso da 
constante de 
proporcionalidade, 
redución á unidade, etc.) 
para obter elementos 

3 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. 

1ª Resolve, utilizando diferentes 
estratexias (táboas, constante 
de proporcionalidade, redución 
á unidade...) situacións nas que 
interveñan magnitudes directa 
ou inversamente proporcionais 
e porcentaxes. 

P CMCCT 
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inversamente proporcionais. 
Constante de proporcionalidade. 

▪ B2.12. Resolución de problemas nos 
que interveña a 
proporcionalidade directa ou 
inversa, ou variacións 
porcentuais. Reparticións directa 
e inversamente proporcionais 

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

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

1ª É quen de identificar situacións 
nas que as magnitudes que 
interveñen non son 
proporcionais. 

P CMCCT 

 

 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

▪ B2.14. Significados e propiedades 
dos números en contextos 
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 regularidades. Valor 
numérico dunha expresión 
alxébrica. 

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

▪ 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. 

4 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. 

1º Emprega letras para simbolizar 
números en propiedades 
aritméticas e fórmulas. Traduce 
de expresións da linguaxe cotiá 
á alxébrica, e simplifícaas 
empregando operacións 
sinxelas 

P CMCCT 

 

 

4 ▪ 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. 

1ª Emprega as letras para 
xeneralizar series numéricas e 
facer predicións. 

p CMCCT 

 

 

4 MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas 
notables e as propiedades das operacións 
para transformar expresións alxébricas. 

1ª Opera con monomios (suma, 
resta, multiplicación e división) e 
polinomios (suma, resta e 
multiplicación) en casos sinxelos. 

Utiliza os produtos notables e a 
extracción de factor común para 
simplificar expresións alxébricas 

p CMCCT  

▪  

 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.17. Ecuacións de primeiro grao 
cunha incógnita e de segundo 
grao cunha incógnita. Resolución 
por distintos métodos. 
Interpretación das solucións. 
Ecuacións sen solución. 
Resolución de problemas. 

▪ B2.18. Sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas. 
Métodos alxébricos de resolución 

▪ 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 
métodos alxébricos ou 
gráficos, e contrastando os 

5,6 MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación 
(ou un sistema), se un número ou uns 
números é ou son solución desta. 

2ª -Comproba se un número ou 
números dados son solucións 
dunha ecuación de primeiro ou 
segundo grao. Recoñece 
ecuacións sen solución. 

-Comproba dous números dados 
son solucións dun sistema de 
dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas. Recoñece sistemas 
de ecuacións sen solución 

p CMCCT 
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e método gráfico. Resolución de 
problemas. 

resultados obtidos. 5,6 MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante ecuacións 
de primeiro e segundo grao, e sistemas 
de ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta o resultado obtido. 

2ª - Distingue e resolve ecuacións 
de primeiro grao (con e sen 
denominadores) e de segundo 
grao (completas e 
incompletas). 

- Resolve sistemas de ecuacións 
lineais con dúas incógnitas por 
métodos gráficos e alxébricos 
(substitución, redución e 
igualación). 

- É quen de formular 
alxebricamente unha situación 
da vida real mediante un 
sistema de dúas ecuacións con 
dúas incógnitas. Resólveo e 
interpreta o resultado obtido. 

p CMCCT  

 

 

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 3. Xeometría 

▪ f 

▪ h  

B3.1. Triángulos rectángulos. 
Teorema de Pitágoras. 
Xustificación xeométrica e 
aplicacións 

B3.1. Recoñecer o significado 
aritmético do teorema 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. 

7 MAB3.1.1. Comprende os significados 
aritmético e xeométrico do teorema de 
Pitágoras e utilízaos para a procura de 
ternas pitagóricas ou a comprobación do 
teorema, construíndo outros polígonos 
sobre os lados do triángulo rectángulo. 

2ª Comprende o Teorema de 
Pitágoras e é quen de comprobar 
se unha terna de números é ou 
non Pitagórica e interpretar 
xeometricamente o seu 
significado. 

p CMCCT 

 

7 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 

2ª . Calcula un dos lados dun 
triángulo rectángulo 
coñecendo os outros dous e 
aplícao en contextos 
xeométricos e reais. 

p CMCCT 

 

▪ e 

▪ f 

 

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

B3.2. Analizar e identificar figuras 
semellantes, calculando a escala 
ou razón de semellanza e a razón 
entre lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos semellantes. 

7 MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e 
calcula a razón de semellanza e a razón de 
superficies e volumes de figuras 
semellantes. 

2ª Calcula a razón de semellanza e 
utilízaa para obter datos 
descoñecidos de figuras 
semellantes (lonxitudes, áreas 
e volumes).. 

p CMCCT 
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semellantes. 7 MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver 
problemas da vida cotiá sobre planos, 
mapas e outros contextos de semellanza. 

 

2ª Resolve problemas en contextos 
reais relacionados co manexo 
de escalas en planos e mapas. 

p CMCCT 

 

▪ e 

▪ f 

 

▪ B3.3. Poliedros e corpos de 
revolución: elementos 
característicos; 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.). 

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

3ª Emprega a linguaxe xeométrica 
axeitada para describir os 
elementos (vértices, arestas, 
caras, desenvolvementos 
planos) dos corpos 
xeométricos estudados 
(prismas, pirámides, poliedros 
regulares, cilindros, conos e 
esferas). 

p CMCCT 

 

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

3ª É quen de obter seccións dos 
corpos xeométricos (poliedros 
regulares, cilindros, conos e 
esferas) para resolver 
problemas xeométricos. 

p CMCCT 

 

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

3ª Identifica o desenvolvemento 
plano dalgúns corpos 
xeométricos (poliedros 
regulares, ortoedros, 
pirámides, cilindros e conos) e 
resolve problemas nos que se 
faga uso deles 

p CMCCT 

 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n  

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

▪ B3.5. Uso de ferramentas 
informáticas para estudar 
formas, configuracións 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 
poliedros. 

8 MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade 
mediante o cálculo de áreas e volumes de 
corpos xeométricos, utilizando as 
linguaxes xeométrica e alxébrica 
axeitadas. 

3ª É capaz de resolver problemas da 
realidade que impliquen o 
cálculo de áreas e/ou volumes 
de prismas rectos, pirámides, 
cilindros, conos, esferas. 

p CMCCT 

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 4. Funcións 



58 

 

▪ f  B4.1. Concepto de función: variable 
dependente e independente; 
formas de presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e fórmula); 
crecemento e decrecemento; 
continuidade e descontinuidade; 
cortes cos eixes; máximos e 
mínimos relativos. Análise e 
comparación de gráficas. 

B4.1. 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. 

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

3ª Resolve cuestións en contextos 
reais a partir de gráficas, táboas ou 
fórmulas que representen unha 
función. Obtén a gráfica e táboa de 
valores dunha función a partires 
dunha fórmula. 

p CMCCT 

▪  

▪ f 

 

▪ B4.1. Concepto de función: 
variable dependente e 
independente; formas de 
presentación (linguaxe habitual, 
táboa, gráfica e fórmula); 
crecemento e decrecemento; 
continuidade e 
descontinuidade; cortes cos 
eixes; máximos e mínimos 
relativos. Análise e comparación 
de gráficas. 

B4.2. Comprender o concepto de 
función, e recoñecer, interpretar 
e analizar as gráficas funcionais. 

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

3ª Dada unha gráfica, razoa se 
representa ou non unha función. 

p CMCCT 

 

9 MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, 
recoñecendo as súas propiedades máis 
características. 

3ª Dada unha gráfica dunha función, 
interprétaa e describe o seu 
crecemento, decrecemento, 
máximos e mínimos. 

p CMCCT 

▪ 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 específico 
para a construción e 
interpretación de gráficas. 

▪ B4.3. Recoñecer, representar e 
analizar as funcións lineais, e 
utilizalas para resolver 
problemas. 

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. 

3ª É quen de obter a gráfica dunha 
ecuación lineal a partires da súa 
ecuación. Recoñece a pendente 
na ecuación e na gráfica. 

p CMCCT 

 

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

3ª Dada a gráfica dunha recta, calcula 
a ecuación correspondente. 

p CMCCT 

 

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

3ª Expresa mediante a linguaxe 
alxébrica a relación lineal 
existente entre dúas 
magnitudes. Traduce á linguaxe 
gráfica as ecuacións 
correspondentes 

p CMCCT 

 

9 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 
simulacións sobre o seu comportamento.. 

3ª -  Resolve cuestións, sobre 
situacións reais que impliquen o 
descubrimento de relacións 
funcionais de tipo lineal ou afín. 
Dado o valor dunha magnitude, 
achar o valor correspondente 
doutra magnitude relacionada 
coa primeira mediante unha 
ecuación lineal ou afín. 

p CMCCT 
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O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade 

▪ 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. 

10 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. 

3ª A partir dos datos obtidos dunha 
poboación de variables cualitativas 
ou cuantitativas (con datos aillados 
ou agrupados), constrúe a táboa 
de frecuencias absolutas, relativas 
e acumuladas. Representa os datos 
empregando un gráfico axeitado 
(diagramas de barras, de sectores 
ou histograma). 

p CMCCT 

▪  

10 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. 

3ª É quen de calcular a media, a 
moda, a mediana o rango e os 
cuartís dun conxunto de datos 
agrupados ou non. Emprega os 
parámetros de centralización e 
dispersión para resolver 
problemas nos que haxa que 
comparar grupos de datos. 

p CMCCT 

 

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

3ª Responde a preguntas 
formuladas a partir de gráficos 
recollidos dos medios de 
comunicación. Analiza 
criticamente gráficos erróneos 
ou tendenciosos. 

p CMCCT 

 

▪ 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 

B5.2. Utilizar ferramentas 
tecnolóxicas para organizar 
datos, xerar gráficas estatísticas, 
calcular parámetros relevantes e 
comunicar os resultados obtidos 
que respondan ás preguntas 

10 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. 

3ª Emprega a calculadora e a folla de 
cálculo para ordenar os datos en 
táboas, xerar gráficos e calcular 
parámetros. 

p 

 

CMCCT 
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e bigotes 

▪ B5.4. Medidas de tendencia 
central. 

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

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

formuladas previamente sobre a 
situación estudada. 

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

3ª Presenta traballos sobre unha 
variable estatística analizada, 
empregando as TIC. 

P 

 

CMCCT 

 

▪ 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. 

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

3ª Coñece as características que 
distinguen a un experimento 
aleatorio doutro que non o é, e 
dado un experimento é quen de 
identificalo como aleatorio 
xustificadamente. 

P CMCCT 

▪  

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

3ª Utiliza a experimentación para 
coñecer un valor aproximado de 
probabilidade de certos 
experimentos aleatorios 
baseándose nas frecuencias 
relativas. 

P 

 

CMCCT 

 

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

3ª Resolve cuestións mediante o 
reconto de casos favorables e 
casos posibles en experiencias 
sinxelas. Tamén no caso de 
valores aproximados de 
probabilidade empregando as 
frecuencias relativas 

p CMCCT 

 

▪ 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 

▪ 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. 

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

3ª Calcula o espazo mostral dun 
experimento aleatorio sinxelo 
utilizando diferentes técnicas de 
reconto (diagramas de árbore e 
táboas) 

p CMCCT 

 

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

3ª É quen de distinguir entre 
experimentos regulares e 
irregulares 

p CMCCT 
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experimentos sinxelos. 11 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. 

3ª Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos regulares 
utilizando a Regra de Laplace. 

p CMCCT 

 

 

4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

Organizamos os contidos deste curso en nove unidades didácticas: 

1. Números Reais. 

2. Polinomios e Fraccións Alxébricas. 

3. Ecuacións, inecuacións e sistemas. 

4. Semellanza. 

5. Trigonometría. 

6. Xeometría Analítica. 

7. Funcións. 

8. Combinatoria. Cálculo de probabilidades. 

9. Estatística .  

Na seguinte táboa indícase: obxectivos, contidos, criterios de avaliación, a unidade á que pertence, estándares de aprendizaxe avaliables, avaliación, grao mínimo de 
consecución para superar a materia, instrumentos de avaliación, e as competencias clave por estándar, todos eles correspondentes aos que se sinalan no  currículo da 
educación secundaria (Decreto 86/2015 de 25 de xuño, DOGA 29-06-2015).  

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ 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 (divisibilidade, 
paridade, infinitude, 
proximidade, etc.). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números 
reais (naturais, enteiros, racionais e 
irracionais), indicando o criterio seguido, 
e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

1ª Distingue o conxunto ou 

conxuntos aos que pertencen 

distintos números racionais e 

irracionais. 

P 

 

CMCCT 
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1 MACB2.1.2. Aplica propiedades 
características dos números ao utilizalos 
en contextos de resolución de problemas. 

1ª Emprega números reais e as súas 
operacións para resolver 
problemas da vida cotiá e analiza a 
coherencia da solución 

P 

 

CMCCT 

 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.2. Representación de números 
na recta real. Intervalos. 

▪ B2.3. Interpretación e utilización dos 
números reais, as operacións e as 
propiedades características en 
diferentes contextos, elixindo a 
notación e a precisión máis 
axeitadas en cada caso. 

▪ B2.4. Potencias de expoñente 
enteiro ou fraccionario e radicais 
sinxelos. Relación entre potencias 
e radicais. 

▪ B2.5. Operacións e propiedades das 
potencias e dos radicais. 

▪ B2.6. Xerarquía de operacións. 

▪ B2.7. Cálculo con porcentaxes. Xuro 
simple e composto. 

▪ B2.8. Logaritmos: definición e 
propiedades.  

▪ B2.9. Manipulación de expresións 
alxébricas. Utilización de 
igualdades notables. 

B2.2. Utilizar os tipos de 
números e operacións, xunto 
coas súas propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar información, e 
resolver problemas 
relacionados coa vida diaria e 
con outras materias do 
ámbito educativo. 

1 MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando 
cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou programas 
informáticos, e utilizando a notación máis 
axeitada. 

1ª É quen de aplicar correctamente a 
xerarquía das operacións ao 
calcular o valor de expresións 
numéricas de números reais, 
utilizando a calculadora cando 
sexa necesario.. 

P 

 

CMCCT 

 

1 MACB2.2.2. Realiza estimacións 
correctamente e xulga se os resultados 
obtidos son razoables. 

1ª Traballa con números aproximados 
controlando o erro cometido en 
contextos reais.. 

P 

 

CMCCT 

 

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

1ª Expresa un radical como potencia 
e viceversa. Coñece as 
propiedades dos radicais e é quen 
de utilizalas para resolver 
operacións sinxelas. 

P 

 

CMCCT 

 

1 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. 

1ª Resolve problemas relacionados 
coas porcentaxes e o cálculo de 
intereses utilizando a calculadora 
cando sexa necesario. 

P 

 

CMCCT 

 

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

1ª Comprende o concepto de 
logaritmo, coñece as súas 
propiedades e é quen de aplicalas 
para calcular outros logaritmos. 

P 

 

CMCCT 

 

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

1ª Ordena e representa os números 
racionais e irracionais na recta real 
utilizando os intervalos e 
semirrectas. 

P 

 

CMCCT 

 

1 MACB2.2.7. Resolve problemas que 
requiran propiedades e conceptos 
específicos dos números 

1ª Emprega números reais e as súas 
operacións para resolver 
problemas da vida cotiá e analiza a 
coherencia da solución 

P 

 

CMCCT 

 

▪ b 

▪ f 

 

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e 
factorización. 

▪ B2.11. Ecuacións de grao superior a 
dous. 

▪ B2.3. Construír e interpretar 
expresións alxébricas, 
utilizando con destreza a 
linguaxe alxébrica, as súas 

2,3 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo 
uso da linguaxe alxébrica. 

1ª Ante unha situación da vida cotiá é 
capaz de representala 
alxebricamente mediante 
ecuacións, inecuacións ou 
sistemas. 

P CMCCT 

 



63 

 

▪ B2.12. Fraccións alxébricas. 
Simplificación e operacións. 

operacións e as súas 
propiedades. 

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

1ª É quen de factorizar polinomios (ata 
grao 4) mediante o uso combinado 
da regra de Ruffini, identidades 
notables e extracción do factor 
común 

P CMCCT 

 

2 MACB2.3.3. Realiza operacións con 
polinomios, igualdades notables e 
fraccións alxébricas sinxelas. 

1ª Opera con polinomios nunha 
variable (suma, resta, 
multiplicación e división). 
Coñece as identidades notables e 
utilízaas para simplificar fraccións 
alxébricas. 
Realiza operacións sinxelas con 
fraccións alxébricas. 

P 

 

CMCCT 

 

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

1ª Utiliza a factorización de 
polinomios para resolver 
ecuacións  de grao superior a 
dous. 

P 

 

CMCCT 

 

▪ f 

▪ g 

▪ B2.13. Resolución de problemas 
cotiáns e doutras áreas de 
coñecemento mediante 
ecuacións e sistemas. 

B2.14. Inecuacións de primeiro e 
segundo grao. Interpretación 
gráfica. Resolución de problemas. 

B2.4. Representar e analizar 
situacións e relacións 
matemáticas utilizando 
inecuacións, ecuacións e 
sistemas para resolver 
problemas matemáticos e de 
contextos reais 

3 ▪ MACB2.4.1. Formula alxebricamente as 
restricións indicadas nunha situación 
da vida real, estúdao e resolve, 
mediante inecuacións, ecuacións ou 
sistemas, e interpreta os resultados 
obtidos. 

1ª Resolve ecuacións bicadradas, con 
radicais, exponenciais e 
logarítmicas sinxelas que teñen 
como referente situacións da vida 
cotiá e interpreta criticamente os 
resultados obtidos 
Resolve sistemas lineais e non 
lineais que teñen como referente 
situacións da vida cotiá e 
interpreta criticamente os 
resultados obtidos. 
Resolve inecuacións de primeiro e 
segundo grao que teñen como 
referente situacións da vida cotiá 
e interpretando graficamente os 
resultados obtidos. 

P 

 

CMCCT 

 

 

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 3. Xeometría 
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▪ f 

▪ l 

▪ B3.1. Medidas de ángulos no 
sistema sesaxesimal e en 
radiáns. 

▪ B3.2. Razóns trigonométricas. 
Relacións entre 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 elemental, para 
resolver problemas 
trigonométricos en contextos 
reais. 

5 MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da 
trigonometría básica para resolver 
problemas empregando medios 
tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar 
os cálculos 

2ª Coñece as razóns trigonométricas 
(seno, coseno e tanxente), utiliza 
as funcións trigonométricas da 
calculadora e é quen de calcular 
unhas coñecendo outras 
utilizando as relacións 
fundamentais entre elas 

P 

 

CMCCT 

 

▪ 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. Razóns trigonométricas. 
Relacións entre elas. Relacións 
métricas nos triángulos 

B3.2. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacións 
reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as 
fórmulas máis adecuadas, e 
aplicando as unidades de 
medida. 

4 MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas 
tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas 
apropiadas para calcular ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e 
figuras xeométricas. 

2ª Utiliza as ferramentas tecnolóxicas e 
a relación entre áreas e volumes 
de figuras e corpos semellantes 
para calcular distancias, áreas e 
volumes. 

P 

R 

 

 

CMCCT 

CD 

 

5 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as 
razóns trigonométricas e as súas relacións. 

2ª É capaz de resolver triángulos 
rectángulos e non rectángulos e 
utiliza as técnicas para resolver 
problemas contextualizados. 

P 

 

CMCCT 

 

4 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. 

2ª Aplica a semellanza de triángulos 
para resolver problemas 
xeométricos nos que precise 
calcular áreas e volumes de 
figuras e  corpos xeométricos 

P 

 

CMCCT 

 

▪ e 

f 

▪ B3.4. Iniciación á xeometría 
analítica no plano: coordenadas. 
Vectores. Ecuacións da recta. 
Paralelismo; 
perpendicularidade. 

▪ B3.5. Semellanza. Figuras 
semellantes. Razón entre 
lonxitudes, áreas e volumes de 
corpos semellantes. 

▪ B3.6. Aplicacións informáticas de 
xeometría dinámica que facilite 
a comprensión de conceptos e 

▪ B3.3. Coñecer e utilizar os 
conceptos e os 
procedementos básicos da 
xeometría analítica plana para 
representar, describir e 
analizar formas e 
configuracións xeométricas 
sinxelas. 

 

6 MACB3.3.1. Establece correspondencias 
analíticas entre as coordenadas de puntos 
e vectores. 

2ª Coñece os vectores no plano, as 
operacións elementais con eles e 
a súa expresión en coordenadas. 

P 

 

CMCCT 

 

6 MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous 
puntos e o módulo dun vector. 

2ª É quen de calcular a distancia entre 
dous puntos como o módulo dun 
vector. 

P 

 

CMCCT 

 

6 MACB3.3.3. Coñece o significado de 
pendente dunha recta e diferentes formas 
de calculala. 

2ª Calcula e interpreta a pendente 
dunha recta de diferentes formas 
en función dos datos que teña. 

P 

 

CMCCT 
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propiedades xeométricas. 6 MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta 
de varias formas, en función dos datos 
coñecidos 

2ª Calcula a ecuación vectorial, 
paramétrica, continua, explícita e 
punto-pendente dunha recta. 

P 

 

CMCCT 

 

6 MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións 
da ecuación dunha recta e utilízaas no 
estudo analítico das condicións de 
incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

2ª É quen de estudar a posición 
relativa de dúas rectas no plano. 

P 

 

CMCCT 

 

6 MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos 
interactivos para crear figuras xeométricas 
e observar as súas propiedades e as súas 
características. 

2ª Utiliza programas de xeometría 
dinámica para crear e observar 
propiedades dos obxectos 
xeométricos. 

P 

R 

 

 

CMCCT 

CD 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 4. Funcións 

▪ a 

▪ f 

▪ g 

▪ B4.1. Interpretación dun 
fenómeno descrito mediante un 
enunciado, unha táboa, unha 
gráfica ou unha expresión 
analítica. Análise de resultados. 

▪ B4.2. Funcións elementais (lineal, 
cuadrática, proporcionalidade 
inversa, exponencial e 
logarítmica, e definidas en 
anacos): características e 
parámetros. 

▪ B4.3. Taxa de variación media 
como medida da variación 
dunha función nun intervalo.  

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

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 partir dunha gráfica ou 
de datos numéricos, ou 
mediante o estudo dos 
coeficientes da expresión 
alxébrica. 

7 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. 

3ª É capaz de asociar expresións 
analíticas coas súas gráficas 
correspondentes. 

P 

 

CMCCT 

 

7 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. 

3ª Constrúe unha gráfica 
aproximada, de xeito razoado, a 
partir dun enunciado para os 
casos de relación lineal, 
cuadrática, proporcionalidade 
inversa, exponencial e 
logarítmica. Emprega medios 
tecnolóxicos para representar 
estas funcións cando sexan 
necesarios 

P 

 

 

CMCCT 

 

7 MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula 
parámetros característicos de funcións 
elementais. 

3ª Determina os parámetros 

característicos das funcións 

elementais (lineais, cuadráticas, 

de proporcionalidade inversa, 

definidas a anacos, exponenciais e 

logarítmicas) a partir de 

información dada. 

P 

 

CMCCT 
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7 MACB4.1.4. Expresa razoadamente 
conclusións sobre un fenómeno a partir do 
comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha táboa. 

3ª Interpreta gráficas e táboas en 
contextos reais, extraendo 
conclusións a partir delas. 

P 

 

CMCCT 

 

7 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. 

3ª Analiza o crecemento e 
decrecemento dunha función e  é 
quen de calcular a TVM nun 
intervalo dado. 

P 

 

CMCCT 

 

7 MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 
definidas a anacos e exponenciais e 
logarítmicas. 

3ª Resolve problemas, relativos a 
situacións próximas, que 
respondan a relacións funcionais 
sinxelas (lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, 
definidas a anacos, exponenciais e 
logarítmicas). 

P 

 

CMCCT 

 

▪ a 

▪ f 

g 

▪ B4.3. Recoñecemento doutros 
modelos funcionais: aplicacións 
a contextos e situacións 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. 

7 MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de 
táboas e gráficos sobre diversas situacións 
reais. 

3ª Interpreta gráficas e táboas en 
contextos reais, extraendo 
conclusións a partir delas. 

P 

 

CMCCT 

 

7 MACB4.2.2. Representa datos mediante 
táboas e gráficos utilizando eixes e 
unidades axeitadas 

3ª Representa as funcións 
elementais (lineais, cuadráticas, 
de proporcionalidade inversa, 
definidas a anacos, exponenciais e 
logarítmicas) utilizando eixes e 
unidades axeitadas. 

P 

 

CMCCT 

 

▪  7 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. 

3ª Describe as características xerais 
dunha función (dominio, 
continuidade, crecemento, 
extremos, periodicidade...) 
facendo uso dos intervalos e 
semirrectas. 

P CMCCT 

 

7 MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de 
valores, e as súas gráficas 
correspondentes. 

3ª É capaz de asociar diferentes 
táboas de valores coas súas 
gráficas. 

P CMCCT 

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade 
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▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ B5.1. Introdución á combinatoria: 
combinacións, variacións e 
permutacións. 

B5.2. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace e 
outras técnicas de reconto 

B5.1. Resolver situacións e 
problemas da vida cotiá 
aplicando os conceptos do 
cálculo de probabilidades e 
técnicas de reconto axeitadas. 

8 MACB5.1.1. Aplica en problemas 
contextualizados os conceptos de 
variación, permutación e combinación. 

3ª Distingue os conceptos de 
variación, permutación e 
combinación en problemas 
contextualizados. 

P 

 

CMCCT 

 

8 MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e 
fenómenos de carácter aleatorio, 
utilizando a terminoloxía axeitada para 
describir sucesos. 

3ª Recoñece fenómenos aleatorios 
e utiliza a terminoloxía 
adecuada.  

P 

 

CMCCT 

 

8 MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades na resolución de situacións 
e problemas da vida cotiá. 

3ª Aplica as técnicas de cálculo de 
probabilidades  para interpretar 
a información dos medios de 
comunicación.  

P 

 

CMCCT 

 

8 MACB5.1.4. Formula e comproba 
conxecturas sobre os resultados de 
experimentos aleatorios e simulacións. 

3ª Comproba as conxecturas sobre 
os resultados de experimentos 

P 

 

CMCCT 

 

   9 MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico 
a partir de situacións concretas próximas. 

3ª É capaz de facer un estudo 
estatístico de situacións 
próximas e cotiás 

R 

 

 

CCEC 

▪ b 

▪ e 

f 

▪ B5.2. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace e 
outras técnicas de reconto. 

▪ B5.3. Probabilidade simple e 
composta. Sucesos 
dependentes 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 Laplace, os diagramas 
de árbore, as táboas de 
continxencia ou outras técnicas 
combinatorias. 

8 MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e 
utiliza estratexias de reconto sinxelas e 
técnicas combinatorias. 

3ª - Calcula con soltura 
probabilidades elementais de 
sucesos producidos con 
instrumentos aleatorios 
regulares: dados, ruletas, 
moedas, bolas ... 

- Coñece e utiliza a Regra de 
Laplace. 
 

P 

 

CMCCT 

 

8 MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de 
sucesos compostos sinxelos utilizando, 
especialmente, os diagramas de árbore ou 
as táboas de continxencia. 

3ª - Identifica os experimentos 
compostos e calcula 
probabilidades utilizando, 
cando sexa necesario, 
diagramas de árbore ou táboas 
de continxencia  
 

P 

 

CMCCT 

 

8 MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos 
asociados á probabilidade condicionada. 

3ª É capaz de resolver problemas 
sinxelos de probabilidade 
condicionada. 

P 

 

CMCCT 
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8 MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún 
xogo de azar sinxelo, comprendendo as 
súas regras e calculando as probabilidades 
adecuadas 

3ª Recoñece as regras 
matemáticas que rexen os 
xogos de azar sinxelos. 

P 

 

CMCCT 

 

   8 MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, cuantificar e analizar 
situacións relacionadas co azar. 

3ª Recoñece e utiliza o vocabulario 
axeitado en problemas de azar. 

R 

 

CCL 

▪ e 

▪ f 

▪  

▪ B5.6. Utilización do vocabulario 
adecuado para describir e 
cuantificar situacións 
relacionadas 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 informacións 
que aparecen nos medios de 
comunicación e fontes 
públicas oficiais (IGE, INE, 
etc.). 

9 MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de 
táboas e gráficos estatísticos. 

3ª Coñece e interpreta a 
información estatística dos 
medios de comunicación e 
calquera outra coa que se 
puidera atopar. 

R 

 

CSIEE 

 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B5.7. Identificación das fases e as 
tarefas dun estudo estatístico. 

▪ B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de 
gráficas. Análise crítica de 
táboas e gráficas estatísticas nos 
medios de comunicación e en 
fontes públicas oficiais (IGE, INE, 
etc.). Detección de falacias. 

▪ B5.9. Medidas de centralización e 
dispersión: interpretación, 
análise e utilización. 

▪ B5.10. Comparación de 
distribucións mediante o uso 
conxunto de medidas de 
posición e dispersión. 

▪ B5.11. Construción e 
interpretación de diagramas de 
dispersión. Introdución á 
correlación. 

▪ B5.12. Aplicacións informáticas 
que faciliten o tratamento de 
datos estatísticos. 

▪ B5.4. Elaborar e interpretar 
táboas e gráficos estatísticos, 
así como os parámetros 
estatísticos máis usuais, en 
distribucións unidimensionais 
e bidimensionais, utilizando os 
medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora ou 
computador), e valorando 
cualitativamente a 
representatividade das 
mostras utilizadas.. 

9 ▪ MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, para extraer informacións e 
elaborar conclusións. 

 

3ª É capaz de construír táboas e 
gráficos estatísticos, elixindo os 
máis axeitados en función do 
tipo de datos, utilizando a folla 
de cálculo cando sexa preciso.. 

P 

 

CMCCT 

 

9 ▪ MACB5.4.3. Calcula e interpreta os 
parámetros estatísticos dunha 
distribución de datos utilizando os 
medios máis axeitados (lapis e ou 
computador). 

3ª Dado un conxunto de datos , 
calcula e interpreta os 
parámetros de centralización, 
dispersión e posición utilizando 
a calculadora e/ou folla de 
cálculo cando sexa necesario. 

P 

 

CMCCT 

 

9 MACB5.4.4. Selecciona unha mostra 
aleatoria e valora a representatividade de 
mostras pequenas. 

3ª É capaz de seleccionar e 
analizar criticamente a 
representatividade dunha 
mostra. 

P CMCCT 

 

9 MACB5.4.5. Representa diagramas de 
dispersión e interpreta a relación entre as 
variables. 

 

3ª Representa nubes de puntos e 
interpreta a correlación entre 
dúas variables. 

P 

 

CMCCT 
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4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS. 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Organizamos os contidos deste curso en sete unidades didácticas: 

1. Números Reais. 

2. Problemas aritméticos. 

3. Polinomios. 

4. Ecuacións e sistemas de ecuacións. 

5. Xeometría analítica. Semellanza 

6. Funcións. 

7. Estatística.  

8. Probabilidade. 

 

Na seguinte táboa indícase: obxectivos, contidos, criterios de avaliación, a unidade á que pertence, estándares de aprendizaxe avaliables, avaliación, grao mínimo de 
consecución para superar a materia, instrumentos de avaliación, e as competencias clave por estándar, todos eles correspondentes aos que se sinalan no  currículo da 
educación secundaria (Decreto 86/2015 de 25 de xuño, DOGA 29-06-2015).  

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp.  

 Bloque 2. Números e álxebra 

▪ b 

▪ f 

▪ e 

▪ g 

▪ B2.1. Recoñecemento de números 

que non poden expresarse en 

forma de fracción. Números 

irracionais. 

▪ B2.2. Diferenciación de números 

racionais e irracionais. 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 

notación e precisión máis 

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos 
de números e operacións, 
xunto coas súas propiedades 
e aproximacións, para 
resolver problemas 
relacionados coa vida diaria e 
outras materias do ámbito 
educativo, recollendo, 
transformando e 
intercambiando información. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números 
reais (naturais, enteiros, racionais e 
irracionais), indicando o criterio seguido, 
e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

1ª Distingue o conxunto ou 

conxuntos aos que pertencen 

distintos números racionais e 

irracionais. 

P 

 

CMCCT 

 

 

1 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. 

1ª É quen de aplicar correctamente a 
xerarquía das operacións ao 
calcular o valor de expresións 
numéricas de números reais, 
utilizando a calculadora cando 
sexa necesario.. 

P 

 

CMCCT 
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axeitadas en cada caso. 

▪ B2.5. Utilización da calculadora e 

ferramentas informáticas para 

realizar operacións con calquera 

tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

▪ B2.6. Intervalos. Significado e 

diferentes formas de expresión. 

▪ B2.7. Proporcionalidade directa e 

inversa. Aplicación á resolución 

de problemas da vida cotiá. 

B2.8. Porcentaxes na economía. 
Aumentos e diminucións 
porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 
Interese simple e composto.. 

1 MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se 
os resultados obtidos son razoables. 

1ª Traballa con números 
aproximados controlando o erro 
cometido en contextos reais.. 

P 

 

CMCCT 

 

 

1 MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para 
representar e operar (produtos e 
divisións) con números moi grandes ou 
moi pequenos. 

1ª Manexa a notación científica para 
operar con números moi grandes 
ou moi pequenos 

P 

 

CMCCT 

 

 

1 MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e 
representa os tipos de números reais, 
intervalos e semirrectas, sobre a recta 
numérica. 

1ª É capaz de clasificar e representar 
os números reais, axudándose de 
medios técnicos 

P 

 

CMCCT 

 

 

2 MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución 
de problemas cotiáns e financeiros, e 
valora o emprego de medios tecnolóxicos 
cando a complexidade dos datos o 
requira. 

1ª Resolve problemas relacionados 
coas porcentaxes e o cálculo de 
intereses utilizando a calculadora 
cando sexa necesario. 

P 

 

CMCCT 

 

 

2 MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida 
cotiá nos que interveñen magnitudes 
directa e inversamente proporcionais. 

1ª Emprega magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. para 
resolver problemas da vida cotiá e 
analiza a coherencia da solución 

P 

 

CMCCT 

 

 

▪ f ▪ B2.9. Polinomios: raíces e 
factorización. Utilización de 
identidades notables. 

B2.2. Utilizar con destreza a 
linguaxe alxébrica, as súas 
operacións e as súas 
propiedades. 

3 MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo 
uso da linguaxe alxébrica. 

1ª 

 

Ante unha situación da vida cotiá 
é capaz de representala 
alxebricamente 

P 

 

CMCCT 

 

 

3 MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, 
resta, produto e división de polinomios, e 
utiliza identidades notables. 

1ª Opera con polinomios nunha 
variable (suma, resta, 
multiplicación e división). 
Coñece as identidades notables e 
utilízaas.  

P 

 

CMCCT 

 

 

3 MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio 
e factorízao, mediante a aplicación da 
regra de Ruffini. 

1ª  É quen de factorizar polinomios 
(ata grao 4) mediante o uso 
combinado da regra de Ruffini, 
identidades notables e extracción 
do factor común 

P 

 

CMCCT 
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▪ 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 estruturas 
matemáticas, utilizando 
ecuacións de distintos tipos 
para resolver problemas. 

4 MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante ecuacións 
de primeiro e segundo grao e sistemas de 
dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, resólveas e interpreta o 
resultado obtido. 

2ª Resolve ecuacións de primeiro e 
segundo grao que teñen como 
referente situacións da vida cotiá 
e interpreta criticamente os 
resultados obtidos 
Resolve sistemas lineais  que 
teñen como referente situacións 
da vida cotiá e interpreta 
criticamente os resultados 
obtidos. 
 

p 

 

 

CMCCT 

 

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 3. Xeometría 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.1. Figuras semellantes.  

▪ B3.2. Teoremas de Tales e 
Pitágoras. Aplicación da 
semellanza para a obtención 
indirecta de medidas. 

▪ B3.3. Razón entre lonxitudes, 
áreas e volumes de figuras e 
corpos semellantes. 

B3.4. Resolución de problemas 
xeométricos no mundo físico: 
medida e cálculo de lonxitudes, 
áreas e volumes de diferentes 
corpos 

B3.1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacións 
reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as 
fórmulas máis adecuados, e 
aplicando a unidade de medida 
máis acorde coa situación 
descrita. 

5 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 

2ª Sabe utilizar os instrumentos 
axeitados para facer diversas  
medicións de  ángulos, 
perímetros, áreas. 

Emprega a escala adecuada en 
cada caso  

P 

 

CMCCT 

 

5 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. 

2ª - Recoñece triángulos 
semellantes. 

- Coñece o Teorema de Tales e 
emprégao para resolver 
problemas sinxelos. 

Calcula lonxitudes empregando a 
semellanza. 

P 

 

CMCCT 

 

5 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. 

2ª - Calcula a superficie e o volume 
dalgúns corpos simples a partir 
do seu desenvolvemento ou da 
fórmula. 

Aplica os cálculos para resolver 
problemas sinxelos. 

P 

 

CMCCT 

 

5 MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de 
lonxitude, área e volume mediante a 
aplicación do teorema de Pitágoras e a 
semellanza de triángulos. 

2ª - Calcula a superficie e o volume 
dalgúns corpos simples 
empregando o teorema de 
Pitágoras e a semellanza de 
triángulos 

P 

 

CMCCT 
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▪ e 

f 

▪ B3.4. Resolución de problemas 

xeométricos no mundo físico: 

medida e cálculo 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.. 

5 MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos 
xeométricos máis relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos e esferas) cunha 
aplicación informática de xeometría 
dinámica, e comproba as súas 
propiedades xeométricas. 

2ª Emprega o Geogebra para facer 
un estudo pormenorizado de 
diversas figuras, tanto planas 
como espaciais 

P 

 

 

CMCCT 

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 4. Funcións 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.1. Interpretación dun 
fenómeno descrito mediante un 
enunciado, unha táboa, unha 
gráfica ou unha expresión 
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 variación 
dunha función nun intervalo.  

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

6 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. 

3ª É capaz de asociar expresións 
analíticas coas súas gráficas 
correspondentes. 

P 

 

CMCCT 

 

6 MACB4.1.2. Explica e representa 
graficamente o modelo de relación entre 
dúas magnitudes para os casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidade 
inversa e exponencial. 

3ª É capaz de asociar expresións 
analíticas coas súas gráficas 
correspondentes. 

P 

 

CMCCT 

 

6 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). 

3ª Determina os parámetros 

característicos das funcións 

elementais (lineais, cuadráticas, 

de proporcionalidade inversa, 

definidas a anacos) 

P 

 

CMCCT 

 

6 MACB4.1.4. Expresa razoadamente 
conclusións sobre un fenómeno a partir da 
análise da gráfica que o describe ou dunha 
táboa de valores. 

3ª Interpreta gráficas e táboas en 
contextos reais, extraendo 
conclusións a partir delas. 

P 

 

CMCCT 

 

6 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. 

3ª Analiza o crecemento e 
decrecemento dunha función e  
é quen de calcular a TVM nun 
intervalo dado. 

P 

 

CMCCT 
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6 MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade inversa 
e exponenciais. 

3ª Resolve problemas, relativos a 
situacións próximas, que 
respondan a relacións 
funcionais sinxelas (lineais, 
cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, 
exponenciais). 

 P 

 

CMCCT 

 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

h 

▪ B4.1. Interpretación dun 

fenómeno descrito mediante un 

enunciado, unha táboa, unha 

gráfica ou unha expresión 

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 variación 
dunha función nun intervalo. 

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

6 MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de 
táboas e gráficos sobre diversas situacións 
reais. 

3ª Interpreta gráficas e táboas en 
contextos reais, extraendo 
conclusións a partir delas. 

P 

 

CMCCT 

 

6 MACB4.2.2. Representa datos mediante 
táboas e gráficos utilizando eixes e 
unidades axeitadas 

3ª Interpreta gráficas e táboas en 
contextos reais, extraendo 
conclusións a partir delas. 

P 

 

CMCCT 

 

▪  6 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 
informáticos. 

3ª Describe as características 
xerais dunha función (dominio, 
continuidade, crecemento, 
extremos, periodicidade...) 
facendo uso dos intervalos e 
semirrectas. 

P 

 

CMCCT 

 

6 MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as 
súas gráficas correspondentes en casos 
sinxelos, e xustifica a decisión. 

3ª É capaz de asociar diferentes 
táboas de valores coas súas 
gráficas. 

P 

 

CMCCT 

 

6 MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnolóxicos específicos para debuxar 
gráficas. 

3ª Manexa con soltura o programa 
Geogebra para debuxar e 
estudar as gráficas 

P 

 

 

CMCCT 

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e 
gráficas estatísticas nos medios de 
comunicación e fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, etc.). 

▪ B5.2. Interpretación, análise e 

utilidade das medidas de 

centralización e dispersión. 

B5.1. Utilizar o vocabulario 
axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas co 
azar e a estatística, 
analizando e interpretando 
informacións que aparecen 
nos medios de comunicación 

7 MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situacións relacionadas co 
azar e a estatística. 

3ª Recoñece e utiliza o vocabulario 
axeitado en problemas de azar. 

P 

R 

 

CMCCT 

CCL 

 

7,8 MAPB5.1.2. Formula e comproba 
conxecturas sobre os resultados de 
experimentos aleatorios e simulacións. 

3ª Comproba as conxecturas sobre 
os resultados de experimentos  

P 

 

CMCCT 
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▪ h 

▪ m 

▪ B5.3.Comparación de distribucións 

mediante o uso conxunto de 

medidas de posición e dispersión. 

▪ B5.4. Construción e interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introdución á correlación. 

▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia 

dun suceso aleatorio.  

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades 

mediante a Regra de Laplace.  

▪ B5.7. Probabilidade simple e 

composta. Sucesos dependentes e 

independentes. Diagrama en 

árbore. 

B5.8. Aplicacións informáticas que 
faciliten o tratamento de datos 
estatísticos. 

e fontes públicas oficiais 
(IGE, INE, etc.). 

7 MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado 
para interpretar e comentar táboas de 
datos, gráficos estatísticos e parámetros 
estatísticos. 

3ª Utiliza o vocabulario axeitado 
na interpretación de táboas, 
parámetros e gráficos 
estatísticos. 

P 

 

CMCCT 

 

7 MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico 
a partir de situacións concretas próximas. 

3ª É capaz de facer un estudo 
estatístico de situacións 
próximas e cotiás 

P 

 

CMCCT 

 

▪ b 

▪ e 

g 

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e 
gráficas estatísticas nos medios de 
comunicación e fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, etc.). 

▪ B5.2. Interpretación, análise e 

utilidade das medidas de 

centralización 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 dispersión. 

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 
parámetros estatísticos máis 
usuais, en distribucións 
unidimensionais, utilizando 
os medios máis axeitados 
(lapis e papel, calculadora, 
folla de cálculo), valorando 
cualitativamente a 
representatividade das 
mostras utilizadas. 

7 MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos 
nun estudo estatístico corresponden a 
unha variable discreta ou continua. 

3ª Recoñece os distintos tipos de 
variables estatísticas. 

 

P 

 

CMCCT 

 

7 MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a 
partir dos datos dun estudo estatístico, 
con variables discretas e continuas. 

3ª - Confecciona gráficos diversos e 
elixe o tipo de gráfico máis 
axeitado segundo tipo de 
variable. 
Coñece e emprega ferramentas 
tecnolóxicas para a confección 
de táboas e gráficos estatísticos. 

P 

 

CMCCT 

 

7 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. 

3ª - Calcula, con calculadora e coa 
folla de cálculo, os parámetros 
de centralización. 

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

P 

 

 

CMCCT 
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7 MAPB5.2.4. Representa graficamente datos 
estatísticos recollidos en táboas de 
frecuencias, mediante diagramas de 
barras e histogramas 

3ª - Calcula, con calculadora e coa 
folla de cálculo, os parámetros 
de dispersión. 

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

P 

 

 

CMCCT 

 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia 

dun suceso aleatorio.  

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades 

mediante a regra de Laplace.  

▪ B5.7.Probabilidade simple e composta. 
Sucesos dependentes e 
independentes. Diagrama en 
árbore. 

▪ B5.3. 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 
táboas de continxencia. 

8 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. 

3ª - Calcula con soltura 
probabilidades elementais de 
sucesos producidos con 
instrumentos aleatorios 
regulares: dados, ruletas, 
moedas, bolas ... 

- Coñece e utiliza a Regra de 
Laplace. 

Constrúe táboas ou diagramas de 
árbore para calcular 
probabilidades. 

P 

 

CMCCT 

 

8 MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de 
sucesos compostos sinxelos nos que 
interveñan dúas experiencias aleatorias 
simultáneas ou consecutivas. 

3ª Identifica os experimentos 
compostos e calcula 
probabilidades utilizando, 
cando sexa necesario, 
diagramas de árbore ou táboas 
de continxencia. 

P 

 

CMCCT 
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BACHARELATO MODALIDADE CIENCIAS 

CONTIDOS COMÚNS DE MATEMÁTICAS  
 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común para todo o Bacharelato de Ciencias e debe desenvolverse de xeito transversal e simultaneamente ao 
resto de bloques, constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos 
de investigación matemática, para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e 
utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e 
dos temas transversais, o que permite a súa adquisición e desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 
Polo tanto, o citado bloque considerase válido para todo o Bacharelato de Ciencias, adaptándoo en cada caso ao nivel correspondente 
 

Nas táboas que se mostran a continuación recóllense todos estes aspectos:  

Obxectivos, contidos da unidade, criterios de avaliación, unidade, estándares de aprendizaxe, avaliación, grao mínimo de consecución para superar a materia, 
instrumentos de avaliación e competencias clave. 
 

Nas táboas que se mostran a continuación, empréganse as seguintes siglas : 

AV.: Avaliación 

O : Obxectivos Xerais 

U: Unidade didáctica na que se imparte cada estándar 

I. A- Instrumentos Avaliación: ( R: rúbrica, P: proba obxectiva) 

Comp- Competencias 
 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV. Grao mínimo de consecución I A Comp. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 
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 

0 
 

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa 

1ª 
2ª 
3ª 

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

R CCL 
CMCCT 
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 problema. precisión e o rigor adecuados. 

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. 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado para resolver ou 
demostrar (datos, relacións entre os 
datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

Analiza e comprende o 
enunciado para resolver (datos, 
relacións entre os 
datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

P 
 

CMCCT 

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

Analiza todos os casos posibles 
nunha situación. 

P 
 
 
 

CMCCT 

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

Determina a partir do enunciado os 
rangos válidos para as solucións e 
rexeita solucións inválidas. 
Resolve problemas propostos de 
xeito iterativo.  

P 
 

CMCCT 

MAB1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de 
problemas. 

Resolve versións 
simplificadas do problema. 
Relaciona o problema con 
problemas similares e elixe un 
camiño axeitado para a súa 
resolución modelando o 
problema coma algo coñecido. 

P 
R 
 

CMCCT 
CAA 

MAB1.2.5. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de problemas. 

Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de 
problemas. 

P 
R 
 

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. 

MAB1.3.1. Utiliza diferentes 
métodos de demostración en función 
do contexto matemático e reflexiona 
sobre o proceso de demostración(estrutura, 
método, linguaxe e 
símbolos, pasos clave, etc.). 

Comproba a falsidade dunha 
afirmación por medio de 
contraexemplos. 
Emprega o método dedutivo para 
comprobar a veracidade de certas 
afirmacións. 
Chega a conclusións por redución 
ao absurdo. 

P 
 

CMCCT 

g 
i 

  B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 
  B1.7. Linguaxe gráfica e 

B1.4. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas 

0 
 

MAB1.4.1. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

Utiliza a linguaxe e a notación 
correcta. 

P 
 

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

matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou 
nunha demostración, coa 
precisión e o rigor 
adecuados. 

MAB1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Expresa de forma razoada, 
argumentada e coherente 
situacións matemáticas. 

P 
 

CMCCT 

MAB1.4.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema para 
demostrar, tanto na procura de 
resultados como para a mellora da 
eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 

Utiliza a calculadora ou outros 
programas de cálculo para calcular 
valores numéricos. 
Utiliza follas de cálculo para obter 
resultados e facer estimacións. 
Utiliza o programa GeoGebra para 
realizar cálculos e simulacións. 

P 
R 
 

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 

  B1.5. Planificar 
adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en 
conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 

0 MAB1.5.1. Coñece a estrutura do 
proceso de elaboración dunha 
investigación matemática (problema 
de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, 

 Entende os pasos dunha 
investigación matemática. 

P 
 

CMCCT 
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matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

investigación formulado. resultados, conclusións, etc.). 

MAB1.5.2. Planifica axeitadamente 
o proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

Entende a planificación dunha 
investigación matemática. 

P 
R 
 

CMCCT 
CSIEE 

MAB1.5.3. Afonda na resolución 
dalgúns problemas, formulando 
novas preguntas, xeneralizando a 
situación ou os resultados, etc. 

Analiza a coherencia da solución. P 
 

CMCCT 

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. 

0 
 
 

MAB1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos. 

Demostra propiedades sinxelas. P 
 

CMCCT 

MAB1.6.2. 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.) 

Resolve problemas do mundo 
natural, do mundo tecnolóxico e do 
mundo matemático e analiza a 
coherencia da solución obtida. 
Aplica modelos matemáticos 
propios das ciencias naturais e 
aplicadas. 
 

P 
R 
 

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. 

B1.7. Elaborar un informe 
científico escrito que recolla 
o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o 
rigor adecuados. 

MAB1.7.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema 
de investigación. 

Consulta as fontes de 
información adecuadas ao 
problema de investigación. 

P 
 

CMCCT 

MAB1.7.2. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema 
de investigación. 

Utiliza a linguaxe e a notación 
correcta. 

P 
 

CMCCT 

MAB1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Explica de forma coherente e coa 
linguaxe propio das matemáticas as 
conclusións ás que chega na 

P 
R 
 

CMCCT 
CCL 
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 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. 

 0 resolución de problemas. P 
R 
 

CMCCT 
CCL 

0 
 
 

MAB1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación. 

Utiliza a calculadora ou outros 
programas de cálculo para obter 
valores numéricos. 

P 
R 
 

CMCCT 
CD 

MAB1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

Comunica as súas ideas con 
claridade. 

R 
 

CCL 

MAB1.7.6. Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e elabora 
conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de 
investigación e de consecución de 
obxectivos, e, así mesmo, formula 
posibles continuacións da 
investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai 
explícitas as súas impresións 
persoais sobre a experiencia. 

Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e elabora 
conclusións sobre o nivel de 
consecución de 
obxectivos, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai 
explícitas as súas impresións 
persoais sobre a experiencia. 

P CMCCT 

 
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. 

MAB1.8.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de 
interese. 

Mira a realidade con curiosidade e 
valora as matemáticas para resolver 
problemas do seu entorno. 

P 
R 
 

CMCCT 
CSC 

MAB1.8.2. Establece conexións 
entre o problema do mundo real e o 
matemático, identificando o 
problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así 
como os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

Relaciona os modelos coñecidos con 
problemas que aparecen en 
situacións do seu entorno. 

P 
 

CMCCT 

0 
 
 

MAB1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema 
ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Comprende os modelos vistos na 
clase e é capaz de aplicalos a 
situacións diversas. 

P 
 

CMCCT 

MAB1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no 
contexto da realidade. 

Analiza a coherencia da solución 
obtida. 

P 
 

CMCCT 
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MAB1.8.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

 Comprende as limitacións dos 
modelos que emprega e é 
consciente de como aproximan a 
realidade. 

P 
 

CMCCT 

 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. 

MAB1.9.1. Reflexiona sobre o 
proceso e obtén conclusións sobre os 
logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras 
opinións 

Considera a solución dun problema 
con actitude crítica, reflexiona e 
dialoga sobre as posibles 
alternativas. 

P 
 

CMCCT 

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. 

0 MAB1.10.1. 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.). 

 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.). 

P 
R 
 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

0 MA1B1.10.2. Formúlase a 
resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

 Formula e resolve problemas a 
partir dun enunciado acerca dunha 
situación cotiá. 

P 
 

CMCCT 

0 MAB1.10.3. Desenvolve actitudes 
de curiosidade e indagación, xunto 
con hábitos de formularse preguntas 
e buscar respostas axeitadas, revisar 
de forma crítica os resultados 
atopados, etc. 

 Revisa de forma crítica os 
resultados. 

P 
R 
 

CMCCT 
CAA 

0 MAB1.10.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

 Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

R 
 

CSC 
CSIEE 
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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. 

0 MAB1.11.1. 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. 

 Emprega modelos e 
procedementos adecuados na 
resolución de problemas. 

P 
R 
 

CMCCT 
CSIEE 

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. 

0 MAB1.12.1. 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. 

 Valora as solucións sinxelas e 
elegantes. Xeneraliza e resolve 
situacións similares ás propostas na 
clase. 

P 
R 
 

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 
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. 

B1.13. Empregar as 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións 
gráficas, recreando situacións 
matemáticas 
mediante simulacións ou 
analizando con sentido 
crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión 
de conceptos matemáticos 
ou á resolución de 
problemas. 

0 MAB1.13.1. 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. 

 Usa correctamente a calculadora e 
o software que se explica nas clases. 
En particular Geogebra e follas de 
cálculo. 

P 
R 
 

CMCCT 
CD 

0 MAB1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer 
representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas 
e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

 Emprega correctamente o 
software que se explica nas 
clases. Entre outros, Geogebra. 

P 
 

CMCCT 

0 MAB1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

 Non ten mínimo. P 
 

CMCCT 

   MAB1.13.4. Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades 
xeométricas. 

 Emprega correctamente o software 
que se explica nas 
clases. Entre outros, Geogebra. 

 CMCCT 
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0 MAB1.13.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

 Emprega correctamente o 
software que se explica nas 
clases. Entre outros, follas de 
cálculo. 

P 
 

CMCCT 

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. 

0 MAB1.14.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de 
información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

 Crea documentos dixitais acordes á 
tarefa demandada e ó seu nivel en 
canto a contidos e presentación. 

R 
 

CD 

0 MAB1.14.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula. 

 É capaz de expoñer un traballo na 
aula. 

R 
 

CCL 

0 MAB1.14.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar 
e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e 
establecendo pautas de mellora. 

 Emprega a calculadora, a web, 
software, etc. para incrementar a 
súa competencia matemática. 

R 
 

CD 
CAA 

  0 MAB1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

 É capaz de crear contidos dixitais e 
compartilos 

R 
 

CD 
CSC 
CSIEE 

MATEMÁTICAS II 
SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 
 
Organizamos os contidos deste curso en dez unidades didácticas: 

1.  Límites e continuidade 

2.  Derivación de funcións 

3.  Integración de funcións 

4. Matrices 
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5.  Determinantes 

6.  Sistemas de ecuacións 

7.  Xeometría do espazo 

8.  Propiedades métricas 

9.  Probabilidade 

10. Distribucións de probabilidade. Distribucións binomial e normal 



      

Na seguinte táboa indícase: obxectivos, contidos, criterios de avaliación, a unidade á que pertence, estándares de aprendizaxe avaliables, avaliación, grao mínimo de 

consecución para superar a materia, instrumentos de avaliación, e as competencias clave por estándar, todos eles correspondentes aos que se sinalan no  currículo da 

educación secundaria (Decreto 86/2015 de 25 de xuño, DOGA 29-06-2015).  

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 

G 

I 

 

B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e 
operar con datos estruturados 
en táboas e grafos. 
Clasificación de matrices. 
Operacións. 
B2.2. Aplicación das 
operacións das matrices e das 
súas propiedades na resolución 
de problemas extraídos de 
contextos reais. 

 

B2.1. Utilizar a linguaxe 
matricial e as operacións 
con matrices para describir 
e interpretar datos e 
relacións na resolución de 
problemas diversos. 

 

1 MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe 
matricial para representar datos 
facilitados mediante táboas ou 
grafos e para representar sistemas de 
ecuacións lineais, tanto de xeito 
manual como co apoio de medios 
tecnolóxicos axeitados. 

 

1ª Representa datos de 
problemas en contextos reais 
en forma matricial. 
Emprega a forma matricial 
para representar sistemas de 
ecuacións 
 

P CMCCT 

 

1 MA2B2.1.2. Realiza operacións con 
matrices e aplica as propiedades 
destas operacións adecuadamente, 
de xeito manual ou co apoio de 
medios tecnolóxicos. 

 

1ª Realiza operacións 
combinadas con matrices, de 
xeito manual e con axuda de 
medios informáticos 
 

p CMCCT 

 

E 

I 

 

B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e 
operar con datos estruturados 
en táboas e grafos. 
Clasificación de matrices. 
Operacións. 
B2.2. Aplicación das 
operacións das matrices e das 
súas propiedades na resolución 
de problemas extraídos de 
contextos reais. 
B2.3. Determinantes. 
Propiedades elementais. 
B2.4. Rango dunha matriz. 
B2.5. Matriz inversa. 
B2.6. Representación matricial 
dun sistema: discusión e 
resolución de sistemas de ecuacións 

B2.2. Transcribir 
problemas expresados en 
linguaxe usual á linguaxe 
alxébrica e resolvelos 
utilizando técnicas 
alxébricas determinadas 
(matrices, determinantes e 
sistemas de ecuacións), e 
interpretar criticamente o 
significado das solucións. 

 

2 MA2B2.2.1 Determina o rango dunha matriz 
ata a orde 4, aplicando o método de Gauss 
ou determinantes. 

 

1ª Calcula o rango dunha 
matriz numérica, cun 
máximo de orde 4 
empregando o método máis 
adecuado 
Relaciona o rango dunha 
matriz coa dependencia 
lineal das súas filas ou as 
súas columnas. 

 

p CMCCT 

2 MA2B2.2.2. Determina as 
condicións para que unha matriz 
teña inversa e calcúlaa empregando 
o método máis axeitado. 
 

1ª Recoñece a existencia ou 
non da inversa dunha matriz 
e calcúlaa no seu caso, 
empregando os 
determinantes ou o método 
de Gauss 
 

p CMCCT 
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lineais. Método de 
Gauss. Regra de Cremor. 
Aplicación á resolución de 
problemas. 
 

 

1,2 MA2B2.2.3. Resolve problemas 
susceptibles de seren representados 
matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 
 
 

1ª Expresa un enunciado 
mediante unha relación matricial, 
resólveo e 
interpreta a solución dentro 
do contexto do enunciado. 
Resolve ecuacións 
matriciais 
 
 

p CMCCT 

1,2,3 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. 
 

1ª Coñece o que significa que 
un sistema sexa 
incompatible ou compatible, 
determinado ou 
indeterminado, e aplica este 
coñecemento para formar un 
sistema de certo tipo ou para 
recoñecelo. 
Interpreta xeometricamente 
sistemas lineais de 2, 3 ou 4 
ecuacións con 2 ou 3 
incógnitas. 
Resolve sistemas de 
ecuacións lineais polo 
método de Gauss. 
Aplica o teorema de Rouché 
para dilucidar como é un 
sistema de ecuacións lineais 
con coeficientes numéricos. 
Aplica a regra de Cramer 
para resolver un sistema de 
ecuacións lineais, 
2× 2 ou 3× 3, con solución 
única. 

 

p CMCCT 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 3. Análise 
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I 

 

  B3.1. Límite dunha función nun 
punto e no infinito. 
Continuidade dunha función. 
Tipos de descontinuidade. 
Teorema de Bolzano. 
  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 punto ou nun 
intervalo, aplicando os 
resultados que se derivan 
diso. 

 

4,5 MA2B3.1.1. Coñece as propiedades 
das funcións continuas e representa 
a función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade. 

 

1ª 
2ª 

-Recoñece se unha función é 
continua ou que tipo de 
descontinuidade presenta .. 
-Enuncia o teorema de 
Bolzano e aplícao ao calculo 
de raíces aproximadas. 
-Manexa os conceptos de 
monotonía e curvatura, así 
como o cálculo de puntos 
críticos. 
-Representa todo tipo de 
función estudando os seus 
puntos críticos, monotonía e 
curvatura. 
 

P CMCCT 

 

4.5 MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de 
límite e de derivada á resolución de 
problemas, así como os teoremas 
relacionados. 

 

1ª 
2ª 

-Calcula todo tipo de límites, 
cocientes, potencias, radicais.. 
-Asocia a gráfica dunha 
función á da súa función 
derivada 
-Estuda a derivabilidade 
dunha función definida “a 
anacos”. 
-Determina as rectas tanxente 
e normal a unha función nun 
punto. 
-Aplica o teorema de Rolle ou 
o do valor medio a funcións 
concretas. 
 

p CMCCT 

 

I 

 

B3.2. Función derivada. 
Teoremas de Rolle e do valor medio. 
Regra de L'Hôpital. 
Aplicación ao cálculo de 
límites. 
B3.3. Aplicacións da derivada: 

B3.2. Aplicar o concepto 
de derivada dunha función nun 
punto, a súa 
interpretación xeométrica 
e o cálculo de derivadas ao 
estudo de fenómenos 

4 MA2B3.2.1. Aplica a regra de 
L'Hôpital para resolver indeterminacións no 
cálculo de 
límites. 
 

 

1ª Calcula límites aplicando a 
regra de L'Hôpital. 

 

p CMCCT 
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problemas de optimización. 
 

 

naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á 
resolución de problemas 
xeométricos, de cálculo de 
límites e de optimización. 
 

 

5 MA2B3.2.2. Formula problemas de 
optimización relacionados coa 
xeometría ou coas ciencias 
experimentais e sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro 
do contexto. 
 

2ª Plantexa e resolve problemas 
de optimización , tanto 
xeométricos, como dentro dun 
contexto social, e interpreta o 
resultado 
 

p CMCCT 

 B3.4. Primitiva dunha función. 
Integral indefinida. 
Propiedades. Técnicas 
elementais para o cálculo de 
primitivas (integrais inmediatas 
e case inmediatas, racionais, 
por partes e por cambios de 
variable sinxelos). 
 

B3.3. Calcular integrais de 
funcións sinxelas 
aplicando as técnicas 
básicas para o cálculo de 
primitivas. 
 

6 MA2B3.3.1. Aplica os métodos 
básicos para o cálculo de primitivas 
de funcións. 
 

2ª -Calcula a primitiva dunha 
función elemental ou dunha 
función que, mediante 
simplificacións adecuadas, se 
transforma en elemental desde a 
óptica da integración 
-Calcula a primitiva dunha 
función utilizando o método 
de cambio de variable ou por 
partes. Calcula a primitiva de 
función racionais, sen raíces 
complexas múltiples no 
denominador 
-Calcula a integral dunha 
función, recoñecendo o recinto 
definido entre  y =f(x), x=a, e x=b, 
calculando as súas 
dimensións e calculando a 
súa área mediante 
procedementos xeométricos 
elementais. 
-Responde a problemas teóricos 
relacionados co 
teorema fundamental do 
cálculo. 
 
 

p CMCCT 

G 

I 

 

B3.5. Integral definida. 
Teoremas do valor medio e 
fundamental do cálculo 
integral. Regra de Barrow. 
Aplicación ao cálculo de áreas 

B3.4. Aplicar o cálculo de 
integrais definidas na 
medida de áreas de 
rexións planas limitadas 
por rectas e curvas 

6 MA2B3.4.1. Calcula a área de 
recintos limitados por rectas e 
curvas sinxelas ou por dúas curvas. 
 

2ª -Calcula a área baixo unha 
curva entre dúas abscisas. 
-Calcula a área entre dúas 
curvas. 
 

p CMCCT 
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de rexións planas. 
 

sinxelas que sexan 
doadamente representables 
e, en xeral, á resolución de 
problemas. 
 

6 MA2B3.4.2. Utiliza os medios 
tecnolóxicos axeitados para 
representar e resolver problemas de 
áreas de recintos limitados por 
funcións coñecidas. 
 

2ª -Emprega distintos programas 
informáticos e tecnolóxicos 
para representar, calcular e 
resolver problemas de recintos 
 

p CMCCT 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 4. Xeometría 

 

I 

 

B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. Operacións. 
Base, dependencia e 
independencia lineal. Produto 
escalar, vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 

 

B4.1. Resolver problemas 
xeométricos espaciais, 
utilizando vectores. 

 

7 MA2B4.1.1. Realiza operacións 
elementais con vectores, manexando 
correctamente os conceptos de base 
e de dependencia e independencia 
lineal, e define e manexa as 
operacións básicas con vectores no 
espazo, utilizando a interpretación 
xeométrica das operacións con 
vectores para resolver problemas 
xeométricos 

 

2ª Realiza operacións elementais 
(suma e produto por un 
número) con vectores, dados 
mediante as súas 
coordenadas, comprendendo 
e manexando correctamente 
os conceptos de dependencia 
e independencia lineal, así 
como o de base. 
Representa puntos de 
coordenadas sinxelas nun 
sistema de referencia 
ortonormal. 
 

P CMCCT 

 

I 

 

B4.2. Ecuacións da recta e o 
plano no espazo. Identificación 
dos elementos característicos. 
B4.3. Posicións relativas 
(incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade entre rectas 
e planos). 

 

B4.2. Resolver problemas 
de incidencia, paralelismo 
e perpendicularidade entre 
rectas e planos utilizando 
as ecuacións da recta e do 
plano no espazo. 

 

7 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. 

 

2ª Coñece as ecuacións da recta 
dada en forma vectorial e 
continua e identifica os 
elementos da mesma. 
Resolve problemas afíns entre 
rectas (pertenza de puntos, 
paralelismo, posicións 
relativas) utilizando calquera 
das expresións 
(paramétricas, implícita, 
continua...). 

 

p CMCCT 
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7 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. 
 

2ª É capaz de calcular a ecuación 
do plano nas súas diferentes 
formas, e identifica os 
elementos do mesmo. 
Resolve problemas afíns entre 
planos (pertenza de puntos, 
paralelismo...) utilizando 
calquera das súas expresións 
(implícita ou paramétricas). 
 

p CMCCT 

7 MA2B4.2.3. Analiza a posición 
relativa de planos e rectas no 
espazo, aplicando métodos 
matriciais e alxébricos. 
 

2ª Resolve problemas afíns entre 
rectas e planos. 
 

p CMCCT 

7 MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de 
rectas e planos en diferentes 
situacións. 
 

2ª Obtén unha recta ou un plano 
coñecendo, un dos datos, ou o 
ángulo que forma con outra 
figura (recta ou plano). 

 

p CMCCT 

I 

 

B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. Operacións. 
Base, dependencia e 
independencia lineal. Produto 
escalar, vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 
B4.2. Ecuacións da recta e o 
plano no espazo. Identificación 
dos elementos característicos. 
B4.4. Propiedades métricas 
(cálculo de ángulos, distancias, 
áreas e volumes). 
 

B4.3. Utilizar os produtos 
entre vectores para 
calcular ángulos, 
distancias, áreas e 
volumes, calculando o seu 
valor e tendo en conta o 
seu significado 
xeométrico. 
 

8 MA2B4.3.1. Manexa o produto 
escalar e vectorial de dous vectores, 
o significado xeométrico, a 
expresión analítica e as propiedades. 
 

3ª Domina o produto escalar e 
vectorial de dous vectores, o 
seu significado xeométrico, 
a súa expresión analítica e as 
súas propiedades, e aplícao á 
resolución de problemas 
xeométricos (módulo dun 
vector, ángulo de dous 
vectores, vector proxección 
dun vector sobre outro e 
perpendicularidade de 
vectores). 
 

p CMCCT 

8 MA2B4.3.2. Coñece o produto 
mixto de tres vectores, o seu 
significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as propiedades. 
 

3ª Domina o produto mixto de 
tres vectores, o seu 
significado xeométrico, a 
súa expresión analítica e as 
súas propiedades, e aplícao á 
resolución de problemas 
xeométricos (volume do 
paralelepípedo determinado 
por tres vectores, decisión 

p CMCCT 
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de se tres vectores son 
linealmente independentes). 
 

8 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. 
 

3ª Calcula os ángulos entre 
rectas e planos. A distancia 
distancia entre dous puntos, 
dun punto a un plano ou dun 
punto a unha recta mediante 
o plano perpendicular á recta 
que pasa polo punto, ou ben 
facendo uso do produto 
vectorial. 
Calcula a área dun 
paralelogramo ou dun 
 

p CMCCT 

8 MA2B4.3.4. Realiza investigacións 
utilizando programas informáticos 
específicos para seleccionar e 
estudar situacións novas da 
xeometría relativas a obxectos como 
a esfera. 
 

3ª Resolve problemas 
xeométricos nos que 
interveñan 
perpendicularidades, 
distancias, ángulos, 
incidencia, paralelismo, para 
o que realiza investigacións 
axudándose de programas 
informáticos 
 

p CMCCT 

 

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 5. Estatística e Probabilidade. 

 

I 

 

B5.1. Sucesos. Operacións con 
sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante a regra de Laplace e a 
partir da súa frecuencia relativa. 
Axiomática de Kolmogorov. 
B5.2. Aplicación da 
combinatoria ao cálculo de 
probabilidades. 
B5.3. Experimentos simples e 
compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e 

B5.1. Asignar 
probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos 
simples e compostos 
(utilizando a regra de 
Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de 
reconto e a axiomática da 
probabilidade), así como a 
sucesos aleatorios 
condicionados (teorema de 
Bayes), en contextos 

9 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. 

 

3ª Expresa mediante operacións 
con sucesos un enunciado. 
Aplica as leis da 
probabilidade para obter a 
dun suceso a partir das 
probabilidades doutros. 
Aplica os conceptos de 
probabilidade condicionada 
e independencia de sucesos 
para calcular relacións 
teóricas entre eles. 
 

P CMCCT 
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independencia de sucesos. 
B5.4. Teoremas da probabilidade 
total e de Bayes. Probabilidades 
iniciais e finais 
e verosimilitude dun suceso. 
 

 

relacionados co mundo 
real. 

 

9 MA2B5.1.2. Calcula probabilidades  a partir 
dos sucesos que constitúen una partición do 
espazo mostral. 

3ª Aplica as leis da 
probabilidade para obter a dun 
suceso a partir das 
probabilidades doutros. 
 

p CMCCT 

9 MA2B5.1.3. Calcula a 
probabilidade final dun suceso aplicando a 
fórmula de Bayes. 
 
 

3ª Calcula probabilidades 
totais ou “a posteriori” utilizando 
un diagrama en 
árbore ou as fórmulas de 
Bayes correspondentes. 
 
 

p CMCCT 

I 

 

B5.5. Variables aleatorias 
discretas (distribución de 
probabilidade, media, varianza 
e desviación típica) e continuas 
(función de densidade e función 
de distribución). 
B5.6. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación 
do modelo. Cálculo de 
probabilidades. 
B5.7. Distribución normal. 
Tipificación da distribución 
normal. Asignación de 
probabilidades nunha 
distribución normal. 
 B5.8. Cálculo de probabilidades 
mediante a aproximación da 
distribución binomial pola 
normal. 

 

B5.2. Identificar os 
fenómenos que poden 
modelarse mediante as 
distribucións de 
probabilidade binomial e 
normal, calculando os seus 
parámetros e 
determinando a 
probabilidade de 
diferentes sucesos 
asociados. 

 

10 MA2B5.2.1. Identifica fenómenos 
que poden modelarse mediante a 
distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e 
desviación típica. 

 

3ª Constrúe a táboa dunha 
distribución de 
probabilidade de variable 
discreta e calcula os seus 
parámetros μ e σ. 
Recoñece se certa experiencia 
aleatoria pode ser descrita 
ou non mediante unha 
distribución binomial 
identificar nela n e p. 

 

p CMCCT 

10 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. 
 

3ª Calcula probabilidades nunha 
distribución binomial e 
calcula os seus parámetros. 
 

p CMCCT 

10 MA2B5.2.3. Coñece as 
características e os parámetros da 
distribución normal e valora a súa 
importancia no mundo científico. 
 

3ª Interpreta a función de 
probabilidade (ou función de 
densidade) dunha 
distribución de variable 
continua e calcula ou estima 
probabilidades a partir dela. 
 

p CMCCT 
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10 MA2B5.2.4. Calcula probabilidades 
de sucesos asociados a fenómenos 
que poden modelarse mediante a 
distribución normal a partir da táboa 
da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou 
outra ferramenta tecnolóxica. 
 

3ª Manexa con destreza a táboa 
da N(0, 1) e utilízaa para 
calcular probabilidades. 
. Coñece a relación que existe 
entre as distintas curvas normais 
e utiliza a 
tipificación da variable para 
calcular probabilidades 
nunha distribución 
N(μ σ) 

 

p CMCCT 

 10 MA2B5.2.5. Calcula probabilidades 
de sucesos asociados a fenómenos 
que poden modelarse mediante a 
distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, 
valorando se se dan as condicións 
necesarias para que sexa válida. 
 

3ª Dada unha distribución 
binomial recoñece a 
posibilidade de aproximala 
por unha normal, obtén os 
seus parámetros e calcula 
probabilidades a partir dela. 
 

p CMCCT 

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 descrición de situacións 
relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un 
conxunto de datos ou 
interpretando de forma 
crítica informacións 
estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, 
en especial os 
relacionados coas ciencias 
e outros ámbitos, detectando 
posibles erros e 
manipulacións tanto na 
presentación dos datos 
como na das conclusións. 
 
 

10 MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario 
axeitado para describir situacións 
relacionadas co azar e elabora 
análises críticas sobre traballos 
relacionados coa probabilidade e/ou 
a estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 
 

3ª Interpreta dende a estatística 
noticias aparecidas en 
medios de comunicación o 
en ámbitos da vida cotiá 
 

P 

r 

CMCCT 

CCL 

 

 



 

94 

 

BACHARELATO MODALIDADE DE CIENCIAS SOCIAIS 
 

CONTIDOS COMÚNS MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 

 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común para todo o Bacharelato de Ciencias Sociais e debe desenvolverse de xeito 
transversal e simultaneamente ao resto de bloques, constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer 
matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e 
dos temas transversais, o que permite a súa adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 
Polo que o seguinte bloque considerase que é válido para todo o Bacharelato de Ciencias Sociais, adaptándoo en cada caso ao nivel correspondente 
 

Nas táboas que se mostran a continuación recóllense todos estes aspectos:  

Obxectivos, contidos da unidade, criterios de avaliación, unidade, estándares de aprendizaxe, avaliación, grao mínimo de consecución para superar a materia, 
instrumentos de avaliación e competencias clave. 
 

Nas táboas que se mostran a continuación, empréganse as seguintes siglas : 

AV.: Avaliación 

O : Obxectivos Xerais 

U: Unidade didáctica na que se imparte cada estándar 

I. A- Instrumentos Avaliación: ( R: rúbrica, P: proba obxectiva) 

Comp- Competencias 
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O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

 

▪ 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 problemas.  

▪  

▪ 0 ▪ MACSB1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problemas, coa precisión 
e o rigor adecuados 

1ª 
2ª 
3ª 

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

▪ P 

▪ R 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ I 

▪ L 

▪  

▪ B1.3. Análise dos resultados 
obtidos: revisión das operacións 
utilizadas, coherencia das 
solucións coa situación, revisión 
sistemática do proceso, procura 
doutras formas de resolución e 
identificación de problemas 
parecidos.   

▪ B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con 
outros problemas coñecidos, 
modificación de variables e 
suposición do problema resolto. 

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

▪ MACSB1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cumpra resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Razoa sobre os datos necesarios 
para contestar os problemas. 

▪ P ▪ CMCCT 

▪ MACSB1.2.2. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

Determina a partir do 
enunciado os rangos válidos 
para as solucións e rexeita 
as inválidas. 
Resolve problemas propostos de 
xeito iterativo.  

▪ P ▪ CMCCT 

▪ MACSB1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas 
e procesos de razoamento na resolución 
de problemas, reflexionando sobre o 
proceso seguido. 

Resolve versións 
simplificadas do problema. 
Relaciona o problema con 
problemas similares e elixe un 
camiño axeitado para a súa 
resolución modelando o 
problema coma algo coñecido. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ G 

▪  

▪ 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 

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 

▪ 0 ▪ MACSB1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e 
os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto e á situación. 

Utiliza a linguaxe e a notación 
correcta. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪  

▪ MACSB1.3.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Expresa de forma razoada, 
argumentada e coherente 
situacións matemáticas. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪  

▪ 0 ▪ MACSB1.3.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema 
que se vaia demostrar. 

 Utiliza a calculadora ou outros 
programas de cálculo para 
calcular valores numéricos. 
Utiliza follas de cálculo para obter 
resultados e facer estimacións. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CD 
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estatísticos.  

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

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

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

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

▪    

Utiliza o programa GeoGebra para 
realizar cálculos e simulacións. 

▪ I 

▪ L 

▪ M 

▪  

▪ B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou 
contextos do mundo das 
matemáticas, de xeito individual 
e en equipo. B1.4.Planificar 
adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e 
o problema de investigación 
formulado. 

B1.4. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

▪ 0 ▪ MACSB1.4.1. Coñece e describe a estrutura 
do proceso de elaboración dunha 
investigación matemática: problema de 
investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc. 

 Entende os pasos dunha 
investigación matemática. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ 0 ▪ MACSB1.4.2. Planifica adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve e 
o problema de investigación formulado. 

 Entende a planificación dunha 
investigación matemática. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ H 

▪ I 

▪ L 

▪ N 

▪ B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou 
contextos do mundo das 

B1.5. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento 
posterior; da xeneralización de 

▪ 0 ▪ MACSB1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 
problemas formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc. 

 Analiza a coherencia da solución. ▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪  
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▪  matemáticas, de xeito individual 
e en equipo 

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. 

▪ 0 MACSB1.5.2. Procura conexións entre 
contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e a 
historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, 
etc.). 

 Resolve problemas de contextos 
sociais, da historia, das artes e da 
economía e as matemáticas e 
analiza a coherencia da solución 
obtida. 
Aplica modelos matemáticos 
propios das ciencias sociais. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 informe científico sobre o 
procedemento, os resultados e 
as conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido.. 

B1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ 0 ▪ MACSB1.6.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

 Consulta as fontes de 
información adecuadas ao 
problema de investigación. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ 0 ▪ MACSB1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e 
os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de investigación. 

 Utiliza a linguaxe e a notación 
correcta. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ 0 ▪ MACSB1.6.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

 Explica de forma coherente e coa 
linguaxe propia das matemáticas 
as conclusións ás que chega na 
resolución de problemas. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ 0 ▪ MACSB1.6.4. 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. 

 Utiliza a calculadora ou outros 
programas de cálculo para obter 
valores numéricos.  
Comunica con fluidez 
empregando as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 0 ▪ MACSB1.6.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 

 Comunica as súas ideas con 
claridade. 

▪ R 

▪  

▪ CCL 

▪  

▪ 0 ▪ MACSB1.6.6. Reflexiona sobre o proceso 
de investigación e elabora conclusións 
sobre o nivel de resolución do problema de 
investigación e de consecución de 
obxectivos, formula posibles continuacións 
da investigación, analiza os puntos fortes e 
débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia.  

▪  

 Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel 
de consecución de 
obxectivos, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai 
explícitas as súas impresións 
persoais sobre a experiencia. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 
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▪ 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. 

▪ 0 ▪ MACSB1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

 Mira a realidade con curiosidade e 
valora as matemáticas para 
resolver problemas do seu 
entorno. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 0 ▪ MACSB1.7.2. Establece conexións entre o 
problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema 
ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

 Relaciona os modelos coñecidos 
con problemas que aparecen en 
situacións do seu entorno. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ 0 ▪ MACSB1.7.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

 Comprende os modelos vistos na 
clase e é capaz de aplicalos a 
situacións diversas. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ 0 ▪ MACSB1.7.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto da 
realidade. 

 Analiza a coherencia da solución 
obtida. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ 0 ▪ MACSB1.7.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

 Comprende as limitacións dos 
modelos que emprega e é 
consciente de como aproximan a 
realidade. 

▪ P 

▪  

▪ 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. 

▪ 0 ▪ MACSB1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e 
obtén conclusións sobre os logros 
conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións. 

 Considera a solución dun 
problema con actitude crítica, 
reflexiona e dialoga sobre as 
posibles alternativas. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪ A 

▪ B 

▪ C 

▪ D 

▪ E 

▪ F 

▪ 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 

B1.9. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

▪ 0 ▪ MACSB1.9.1. 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.). 

 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, 
etc.). 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 
CSC 
CSIEE 
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▪ G 

▪ H 

▪ I 

▪ L 

▪  

matematización e modelización, 
en contextos da realidade. 

▪ 0 ▪ MACSB1.9.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, esmero 
e interese adecuados ao nivel educativo 
e á dificultade da situación. 

 Formula e resolve problemas a 
partir dun enunciado acerca 
dunha situación cotiá. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT  

▪ 0 ▪ MACSB1.9.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular ou formularse 
preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados calculados, etc. 

 Revisa de forma crítica os 
resultados. 

▪ R 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT  

▪ CAA 

▪ 0 ▪ MACSB1.9.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

 Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo 
en equipo. 

▪ R 

▪  

▪ 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. 

▪ 0 ▪ MACSB1.10.1. Toma decisións nos 
procesos (de resolución de problemas, 
de investigación, de matematización ou 
de modelización), valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

 Emprega modelos e 
procedementos adecuados na 
resolución de problemas. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 
CSIEE 

▪  ▪ 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. 

▪ 0 ▪ MACSB1.11.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos 
utilizados, e aprende diso para 
situacións futuras. 

 Valora as solucións sinxelas e 
elegantes. Xeneraliza e resolve 
situacións similares ás propostas 
na clase. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ 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 a 

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.  
 

▪ 0 ▪ MACSB1.12.1. 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.  

▪  

 Usa correctamente a calculadora 
e o software que se explica nas 
clases. En particular Geogebra e 
follas de cálculo. 

▪ P 

▪ R 

▪  

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪  ▪ 0 

▪  

▪ MACSB1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 Usa correctamente a calculadora 
e o software que se explica nas 
clases. En particular Geogebra. 

▪ P 

▪  

▪  

▪  

▪ CMCCT 
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realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.   

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

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

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

▪ 0 ▪ MACSB1.12.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

 Non ten mínimo. ▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪  

▪ 0 ▪ MACSB1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

 Emprega correctamente o 
software que se explica nas 
clases. Entre outros, Geogebra. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪  

▪ 0 ▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

 Emprega correctamente o 
software que se explica nas 
clases. Entre outros, follas de 
cálculo. 

▪ P 

▪  

▪ CMCCT 

▪  

▪ 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. 

▪ 0 ▪ MACSB1.13.1. 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. 

 Crea documentos dixitais acordes 
á tarefa demandada e ó seu nivel 
en canto a contidos e 
presentación. 

▪ R 

▪  

▪  

▪ CD 

▪ 0 ▪ MACSB1.13.2. Utiliza os recursos creados 
para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula.  

▪  

 É capaz de expoñer un traballo na 
aula. 

▪ R 

▪  

▪ CCL 

▪ 0 ▪ MACSB1.13.3. 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..  

▪  

 Emprega a calculadora, a web, 
software, etc. para incrementar a 
súa competencia matemática. 

▪ R 

▪  

▪ CD 

▪ CAA 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II  
SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

 Organizamos os contidos deste curso en nove unidades didácticas: 

1. Matrices e determinantes.  

2. Sistemas de ecuacións lineais  

3. Programación lineal  

4. Límites e Continuidade de funcións 

5. Aplicacións das derivadas.  

6. Cálculo Integral  

7. Probabilidade  

8. Estimación e Mostraxe  

9. Intervalos de Confianza. 

Na seguinte táboa indícase: obxectivos, contidos, criterios de avaliación, a unidade á que pertence, estándares de aprendizaxe avaliables, avaliación, grao mínimo de 

consecución para superar a materia, instrumentos de avaliación, e as competencias clave por estándar, todos eles correspondentes aos que se sinalan no  currículo da 

educación secundaria (Decreto 86/2015 de 25 de xuño, DOGA 29-06-2015) 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 

 

▪ I 

 

B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta 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 
contextos reais. 

B2.1. Organizar información 
procedente de situacións do 
ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as 
operacións con matrices como 
instrumento para o tratamento 
da devandita información. 

1 MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz 
información procedente do ámbito social 
para poder resolver problemas con maior 
eficacia 

1ª Expresa un enunciado mediante 
unha relación matricial, resólveo 
e interpreta a solución dentro do 
contexto do enunciado. 

P CMCCT 

 

1 MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial 
para representar datos facilitados 
mediante táboas e para representar 
sistemas de ecuacións lineais. 

1ª Representa datos  de problemas 
en contextos reais en forma 
matricial. Emprega a forma 
matricial para representar 
sistemas de ecuacións 

p CMCCT 

 

1 MACS2B2.1.3. Realiza operacións con 
matrices e aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito 
manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

1ª Realiza operacións combinadas 
con matrices, de xeito manual 
e con axuda de medios 
informáticos. Calcula o rango 
dunha matriz numérica. 

P CMCCT 
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Recoñece a existencia ou non 
da inversa dunha matriz e 
calcúlaa no seu caso, 
empregando o método máis 
adecuado á situación, por 
definición, determinantes ou 
Gauss. Resolve ecuacións 
matriciais sinxelas 

I 

H 

 

B2.8. Representación matricial dun 
sistema de ecuacións lineais: 
discusión e resolución de sistemas 
de ecuacións lineais (ata tres 
ecuacións con tres incógnitas). 
Método de Gauss.  B2.9. 
Resolución de problemas das 
ciencias sociais e da economía.   

B2.10. Inecuacións lineais cunha ou 
dúas incógnitas. Sistemas de 
inecuacións. Resolución gráfica e 
alxébrica.  B2.11. Programación 
lineal bidimensional. Rexión 
factible. Determinación e 
interpretación das solucións 
óptimas.   

B2.12. Aplicación da programación 
lineal á resolución de problemas 
sociais, económicos e 
demográficos.. 

B2.2. Transcribir problemas 
expresados en linguaxe usual á 
linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando técnicas alxébricas 
determinadas (matrices, 
sistemas de ecuacións, 
inecuacións e programación 
lineal bidimensional), 
interpretando criticamente o 
significado das solucións obtidas. 

2 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. 

1º ▪ Coñece o que significa que un 
sistema sexa incompatible 
ou compatible, determinado 
ou indeterminado, e aplica 
este coñecemento para 
formar un sistema de certo 
tipo ou para recoñecelo. 
Resolve sistemas de 
ecuacións lineais polo 
método de Gauss. Emprega 
os sistemas para resolver 
problemas en contextos 
reais  

 

p CMCCT 

3 MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para 
resolver problemas de optimización de 
funcións lineais que están suxeitas a 
restricións, e interpreta os resultados 
obtidos no contexto do problema. 

1ª ▪ Expresa un enunciado 
mediante un sistema de 
inecuacións, resólveo e 
interpreta a solución dentro 
do contexto do enunciado.  

▪ Coñece e sabe formular as 
restricións dun problema 
nun contexto real, e debuxar 
a rexión factible . Sabe 
expresar a función 
obxectivo, e interpretala 
dentro da rexión factible. 

▪  É capaz de calcular o máximo 
ou o mínimo dun problema 
de optimización, tanto de 
xeito gráfico como analítico, 
axudándose de programas 
informáticos  se é o caso. 

P 

 

CMCCT 
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O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 3. Análise 

 

 

▪ I 

 

B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da 
continuidade en funcións 
elementais e definidas a anacos. 

B3.1. Analizar e interpretar 
fenómenos habituais das ciencias 
sociais de xeito obxectivo 
traducindo a información á 
linguaxe das funcións, e 
describilo mediante o estudo 
cualitativo e cuantitativo das 
súas propiedades máis 
características. 

4 MACS2B3.1.1. Modela con axuda de funcións 
problemas formulados nas ciencias sociais 
e descríbeos mediante o estudo da 
continuidade, tendencias, ramas infinitas, 
corte cos eixes, etc. 

2ª É capaz de asociar coa axuda de 
función problemas das ciencias 
sociais e modélaos. Describe se a 
función é continua  ou que  tipo 
de descontinuidade presenta .. 
Manexa os conceptos de 
monotonía e curvatura, así como 
os puntos críticos, ptos de corte, 
ramas infinitas etc. 

P CMCCT 

 

4 MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de 
funcións sinxelas racionais, exponenciais e 
logarítmicas. 

2ª Calcula as asíntotas de función 
sinxelas e sitúa a gráfica 
respecto a elas 

p CMCCT 

 

4 MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun 
punto dunha función elemental ou 
definida a anacos utilizando o concepto de 
límite. 

2ª Recoñece se unha función é 
continua  ou que  tipo de 
descontinuidade presenta, 
realizando un análise da 
mesma utilizando os límites. 

P CMCCT 

I 

H 

 

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 economía.  B3.4. Estudo e 
representación gráfica de funcións 
polinómicas, racionais, irracionais, 
exponenciais e logarítmicas 
sinxelas a partir das súas 
propiedades locais e globais. 

B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas 
para obter conclusións acerca do 
comportamento dunha función, 
para resolver problemas de 
optimización extraídos de 
situacións reais de carácter 
económico ou social e extraer 
conclusións do fenómeno 
analizado. 

5 MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a 
expresión alxébrica a partir de datos 
relativos ás súas propiedades locais ou 
globais, e extrae conclusións en problemas 
derivados de situacións reais. 

2ª Representa  función sinxelas 
estudando os seus puntos 
críticos, monotonía e 
curvatura. Emprega esta 
representación para extraer 
conclusións en problemas 
derivados da vida real 

p CMCCT 

5 MACS2B3.2.2. Formula problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultado obtido 
dentro do contexto. 

2ª ▪ Plantexa e resolve problemas 
de optimización  dentro dun 
contexto social, e interpreta 
o resultado 

P 

 

CMCCT 

I 

 

B3.5. Concepto de primitiva. Integral 
indefinida. Cálculo de primitivas: 
propiedades 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 rexións 
planas limitadas por rectas e 
curvas sinxelas que sexan 
doadamente representables, 
utilizando técnicas de 

6 MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao 
cálculo de integrais definidas de funcións 
elementais inmediatas. 

2ª ▪ Calcula a primitiva dunha 
función elemental ou dunha 
función que, mediante 
simplificacións adecuadas, 
se transforma en elemental 
desde a óptica da 
integración. Calcula a 

p CMCCT 
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integración inmediata integral dunha función, 
recoñecendo o recinto 
definido entre         y =f(x),  
x=a, x=b, calculando as súas 
dimensións e calculando a 
súa área mediante 
procedementos xeométricos 
elementais. 

6 MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral 
definida para calcular a área de recintos 
planos delimitados por unha ou dúas 
curvas. 

2ª ▪ Calcula a área baixo unha curva 
entre dúas abscisas. Calcula 
a área entre dúas curvas. 

  

 

O Contidos Criterios de avaliación U Estándares de aprendizaxe AV Grao mínimo de consecución IA Comp. 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

 

 

▪ 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. Dependencia e 
independencia de sucesos.  B4.3. 
Teoremas da probabilidade total e 
de Bayes. Probabilidades iniciais e 
finais, e verosimilitude dun suceso. 

B4.1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples e 
compostos, utilizando a regra de 
Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de reconto 
persoais, diagramas de árbore 
ou táboas de continxencia, a 
axiomática da probabilidade e o 
teorema da probabilidade total, 
e aplica o teorema de Bayes para 
modificar a probabilidade 
asignada a un suceso 
(probabilidade inicial) a partir da 
información obtida mediante a 
experimentación (probabilidade 
final), empregando os resultados 
numéricos obtidos na toma de 
decisións en contextos 
relacionados coas ciencias 
sociais. 

7 MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de 
sucesos en experimentos simples e 
compostos mediante a regra de Laplace, 
as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de 
reconto. 

3ª Expresa mediante operacións con 
sucesos un enunciado. Aplica os 
conceptos de probabilidade 
condicionada e independencia de 
sucesos para calcular relacións 
teóricas entre eles. 

P CMCCT 

 

7 MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de 
sucesos a partir dos sucesos que 
constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

3ª Aplica as leis da probabilidade 
para obter a dun suceso a 
partir das probabilidades 
doutros. 

p CMCCT 

 

7 MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final 
dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

3ª Calcula probabilidades totais ou 
“a posteriori” utilizando un 
diagrama en árbore ou as 
fórmulas de Bayes 
correspondentes. 

P CMCCT 

7 MACS2B4.1.4. Resolve unha situación 
relacionada coa toma de decisións en 
condicións de incerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións. 

3ª ▪ É capaz de enfrontarse a 
situación de incerteza 
apoiándose nos 
coñecementos de 
probabilidade 

p CMCCT 
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I 

L 

 

B4.4. Poboación e mostra. Métodos 
de selección dunha mostra. 
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 
proporción 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 
descoñecidos dunha poboación 
cunha fiabilidade ou un erro 
prefixados, calculando o tamaño 
mostral necesario e construíndo 
o intervalo de confianza para a 
media dunha poboación normal 
con desviación típica coñecida e 
para a media e proporción 
poboacional, cando o tamaño 
mostral é suficientemente 
grande. 

8 MACS2B4.2.1. Valora a representatividade 
dunha mostra a partir do seu proceso de 
selección. 

3ª ▪ Identifica cando un colectivo é 
poboación ou é mostra, 
razoa por que se debe 
recorrer a unha mostra 
nunha circunstancia 
concreta, comprende que 
unha mostra debe ser 
aleatoria e dun tamaño 
adecuado ás circunstancias 
da experiencia. Describe, 
calculando os elementos 
básicos, o proceso para 
realizar unha mostraxe por 
sorteo, sistemático ou 
estratificado.   

P 

 

CMCCT 

8 MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais 
para a media, varianza, desviación típica e 
proporción poboacionais, e aplícao a 
problemas reais. 

3ª ▪ Sabe discriminar entre os 
estimadores que se deben 
aplicar a certos contextos 
reais. 

P 

 

CMCCT 

8 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 

3ª ▪ Dada unha distribución 
binomial, recoñece a 
posibilidade de aproximala 
por unha normal, obtén os 
seus parámetros e calcula 
probabilidades a partir dela. 

P 

 

CMCCT 

9 MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, 
un intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución normal 
con desviación típica coñecida. 

3ª ▪ Calcula probabilidades nunha 
distribución N( σ µ). Obtén o 
intervalo característico ( 
µ±k) correspondente a certa 
probabilidade. 

P 

 

CMCCT 

9 MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, 
un intervalo de confianza para a media 
poboacional e para a proporción no caso 
de mostras grandes. 

3ª ▪ Describe a distribución das 
medias e das proporcións 
mostrais correspondentes a 
unha poboación coñecida 
(con n≥ 30 ou ben coa 
poboación normal), e 
calcula probabilidades 
relativas a elas. Constrúe un 
intervalo de confianza para 
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a media e a proporción 
coñecendo a media mostral 
ou a proporción, o tamaño 
da mostra e o nivel de 
confianza. 

9 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. 

3ª ▪ Constrúe un intervalo de 
confianza para a media e a 
proporción coñecendo a 
media e a proporción  
mostral, o tamaño da 
mostra e o nivel de 
confianza. 

P 

 

CMCCT 

E 

I 

L 

M 

 

B4.10. Identificación das fases e das 
tarefas dun estudo estatístico. 
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 
información estatística utilizando 
vocabulario e representacións 
adecuadas, e analizar de xeito 
crítico e argumentado informes 
estatísticos presentes nos 
medios de comunicación, na 
publicidade e noutros ámbitos, 
prestando especial atención á 
súa ficha técnica e detectando 
posibles erros e manipulacións 
na súa presentación e 
conclusións. 

9 MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas 
necesarias para estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación e 
presentar as inferencias obtidas mediante 
un vocabulario e representacións 
axeitadas. 

3ª ▪ - Calcula o tamaño da mostra 
ou o nivel de confianza 
cando se coñecen os demais 
elementos do intervalo. 

R 

P 

 

CCL 

CMCCT 

7,8,9 MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os 
elementos dunha ficha técnica nun estudo 
estatístico sinxelo. 

3ª ▪ Sabe enfrontarse a un estudo 
estatístico e sacar 
conclusións atinadas do 
mesmo 

P 

 

CMCCT 

7,8,9 MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e 
argumentado información estatística 
presente nos medios de comunicación e 
noutros ámbitos da vida cotiá. 

3º ▪ Analiza procesos estatísticos 
de actualidade con 
argumentos matemáticos. 
Realiza un comentario 
crítico das noticias dos 
medios de comunicación 
con contido estatístico, pon 
exemplos de actualidade e 
aplica os contidos 
traballados en contextos 
diversos. 

P 

R 

 

 

CMCCT 

CSC 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que, como un dos seus eixos, favoreza a adquisición 

das competencias clave, especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

● Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do 

alumnado. 

● Vinculación, sempre que sexa posible, dos contidos a contextos reais, xerando posibilidades de aplicación dos mesmos. 

●  Utilización de software educativo  para entender mellor os contidos e  para comprobar as actividades realizadas.  

●  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e descubrir. 

●  Traballo en grupo cooperativo para o desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR. 
Nos cursos da ESO empregarase o libro dixital proporcionado pola Consellería de Educación na plataforma Edixgal. O equipo docente incorporará os materiais que 

considere oportunos das editoriais da citada plataforma, xunto con apuntamentos persoais, etc. Farase uso,  así mesmo, da aula virtual, para propor tarefas, subir vídeos 

explicativos... Ademais de favorecer a comunicación co alumnado. 

 Nas ensinanzas de Bacharelato será decisión do profesorado que imparta clase a elección do material que se vai utilizar (boletín de exercicios para fotocopiar, uso 

da aula virtual do centro para organizar as tarefas e que o alumnado poida consultar apuntamentos, etc...). 

Durante o curso proporanse lecturas relacionadas coas Matemáticas adaptadas ao nivel do alumnado. Para afianzar algúns dos contidos impartidos faranse 

traballos de campo onde o alumnado deba aplicalos. Neste sentido, os membros do departamento encargaranse de deseñar actividades complexas que permitan un 

mellor desenvolvemento das competencias clave.  

Empregarase a calculadora científica como ferramenta, sen que isto supoña unha mingua da capacidade de cálculo autónomo do alumnado. 

As novas tecnoloxías constitúen unha fonte ilimitada de materias didácticos, entre os que se empregarán: 
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● Internet 

● Recursos dispoñibles no proxecto Abalar/Edixgal. 

● Medios audiovisuais 

● Programas informáticos: folla de cálculo, Derive, Geogebra, ... 

● CD do estudante. 

Ó longo do curso poderanse empregar tamén materiais como :  

● Papel milimetrado. 

● Útiles de debuxo: escuadra, cartabón, compás... 

● Papel e tesoiras. 

● Publicidade e prensa. 

● Fotos de ilustracións de arquitectura e pintura. 

● Xogos matemáticos 

A estes materiais e recursos poderanse engadir outros co fin de atender as  necesidades específicas do alumnado. 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

AVALIACIÓN DURANTE O CURSO 
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Partindo da Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e 
de bacharelato no sistema educativo de Galicia, este departamento propón os principios que a continuación se indican de cara a que a avaliación sexa continua e de 
carácter formativo. 
 
Ao longo de cada curso realizarase para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. Nos procedementos de avaliación, o proceso de recollida de información 
relevante para avaliar a aprendizaxe do alumnado será progresiva, ao longo de cada avaliación. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, 
formativa e integradora.  
 
 Cada profesor/a do curso establecerá, na súa programación de aula, os seguintes aspectos: 

● As actividades que se utilizarán para traballar cada tipo de estándar en cada unidade. 

● Os procedementos de avaliación que se van utilizar para avaliar cada estándar de aprendizaxe (observación sistemática, interrogación directa, análise das 

tarefas, probas específicas nas súas diversas modalidades,...). 

● No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou dun alumno non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo 

educativo, sempre que sexa preciso. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, con especial 

seguimento da situación do alumnado con necesidades educativas especiais, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para 

continuar o proceso educativo. 

Proporanse actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría que, en función das necesidades detectadas ao longo do curso, se consideren 

pertinentes para o bo seguimento da materia en cada caso. 

 

A selección dos instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe estará en función do tipo de contido e de cada situación de aprendizaxe.  

Utilizaranse as probas escritas para avaliar os estándares de aprendizaxe específicos de cada unidade (ou dun grupo/bloque de unidades), se ben, para a medición da 

adquisición dos estándares de aprendizaxe do Bloque 1 preferiranse: a observación sistemática no día a día, a interrogación directa e a análise de tarefas (producións 

cotiás do alumnado ou traballos de clase, así como a realización de probas breves e frecuentes que permitan manter un control da evolución do alumnado). Por outra 

banda, poderase ter en conta a participación dos e das estudantes en concursos matemáticos para incrementar a cualificación con respecto ás competencias que 

“entren en xogo”. Usaranse  as rúbricas para a avaliación destas actividades e tarefas que envolven, en xeral, un maior número de competencias. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Para obter a cualificación final de cada avaliación farase a suma ponderada das medias dos resultados do alumnado, empregando os diferentes instrumentos de 

avaliación, do seguinte xeito: 

Na ESO: 

Probas escritas 85 % CMCT, CCL, CAA, CD, CSIEE 

Atención, traballo e participación na 

clase/ caderno/ puntualidade/ traballo e 

actitude na casa 

15 % 
CCL, CAA, CSIEE, CD, CSC, 

CCEC 

   

No Bacharelato: 

Probas escritas  80 % 

Probas de curta duración efectuadas na aula 20% 
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CUALIFICACIÓN FINAL: 

Para superar a materia, o alumnado terá que aprobar as tres avaliacións, sendo, nese caso, a cualificación final ordinaria, a media das avaliacións parciais, 

redondeada á parte enteira. Tamén superará a materia o alumnado con algunha/s avaliación/s suspensa/s, sempre que a cualificación obtida nelas sexa igual ou superior 

a 4 e a media das tres resulte maior  ou igual a 4,5.  

Cada alumna/o que non supere algunha avaliación terá a oportunidade de recuperala a través dunha proba escrita das unidades didácticas traballadas en dita 

avaliación. Unha nota igual ou superior a 4,5 puntos significará que esa avaliación estará superada. A proba terá un valor do 100 % da cualificación. En circunstancias 

excepcionais, a valorar polo docente, poderanse limitar os contidos desta proba a aqueles non superados pola/o alumna/o. 

Aquel alumnado que necesite examinarse de todo o curso deberá demostrar que acada o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe dos bloques 

de matemáticas. 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (BACHARELATO): 

 En Bacharelato, o alumnado que non aprobe a materia despois da avaliación final do período ordinario,  terá dereito a unha proba extraordinaria, para a cal se lle 

prestará apoio nas clases do último tramo do curso.  Do mesmo xeito, en 2º de Bacharelato, empregaranse as sesións lectivas comprendidas entre a avaliación final 

ordinaria e as probas extraordinarias para axudarlles na preparación destas últimas.    Por outra parte, recoméndase asistir, igualmente, a ditas clases, ós estudantes que 

vaian presentarse á ABAU na convocatoria ordinaria.  

Na avaliación extraordinaria o alumnado terá que superar unha proba escrita onde se demostre que se acada o grao mínimo de consecución dos estándares de 

aprendizaxe dos contidos de matemáticas. A nota da avaliación extraordinaria será a nota do exame redondeada ás unidades. 

O feito de copiar nun exame ou utilizar técnicas prohibidas durante a realización do mesmo comportará un suspenso na avaliación correspondente, deixando a 

criterio do docente de matemáticas do estudante a nota numérica do trimestre en cuestión. 
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As probas escritas non poderán ser contestadas empregando lapis. O uso do lapis nun exame comportará a non corrección do mesmo (total ou parcialmente). A 

puntuación outorgada ás preguntas contestadas a lapis será cero. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  
Como indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino estableceremos un seguimento entre a temporalización prevista e a temporalización real, de acordo co 

reflectido na seguinte táboa; a modo de exemplo, inclúese a que correspondía a 1º de ESO . 

Cada profesor/a debe elaborar as táboas de indicadores de logro correspondentes ás materias que imparte, seguindo o modelo que se presenta, de cara a unha posta en 

común ao final de curso para la elaboración da memoria final. 

 
 Matemáticas  1º ESO  

Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 
prevista por avaliacións 

Temporalización real 
por avaliacións 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

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

x x x    

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

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

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

x x x    

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

x x x    

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

x x x    

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

x x x    

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. 

x x x    

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. 

x x x    

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

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

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. 

x x x    

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

x x x    

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

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. 

x x x    

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

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

x x x    

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. 

x x x    

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

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 resolución de problemas. 

x x x    

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

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. 

x x x    

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. 

x x x    

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. 

x x x    

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

x x x    

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

x x x    

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

x x x    

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

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

x x x    

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

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 mellora. 

x x x    

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. x x x    
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MAB2.1.1.Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

x x     

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. 

x x     

 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. 

x x     

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

x      

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

x      

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. 

x      

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

x      

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

x      

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

x      

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

x x     

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

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. 

x x     

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

x      

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. 

x x     

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. 

 x     

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. 

 x     

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. 

 x     

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

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

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

 x     

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. 

 x     

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

 x     

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

MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da 
vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

 x     

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

 x     

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

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

  x    

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

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

  x    

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

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

MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función.   x    

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. 

  x    

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

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

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. 

  x    

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 concretos. 

  x    

MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.   x    

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. 

  x    

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

  x    

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

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

  x    

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

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

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

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

  x    

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

  x    

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

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. 

  x    

 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATEMÁTICAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 
Os contidos das Matemáticas na ESO poden considerarse, en moitos aspectos, progresivos, polo que, na avaliación do alumnado coa materia pendente, debemos de 

ter en conta os progresos que este faga no curso actual. O profesor que lle corresponda no presente ano académico terá acceso a unha ampla información sobre os 

alumnos con matemáticas pendentes asignados, polo que será, en primeira instancia, o encargado do seu seguimento, con independencia da coordinación que manteña 

co responsable dos plans de recuperación das citadas materias (elixido polo Departamento de Matemáticas). 

Na primeira avaliación, para reforzar os contidos do curso anterior, entregaráselle ó alumnado unha serie de boletíns de exercicios de repaso, que deberá ir 

realizando. Ao longo dese tempo o/a profesor/a levará un seguimento da evolución do alumnado; reuniranse para aclarar as posibles dúbidas e levar o control 

correspondente. Os exercicios dos boletíns versarán sobre os contidos mínimos. 

Na primeira avaliación, farase unha valoración do traballo do alumno a través de 2 probas parciais nas que se dividirá a materia. 

Para avaliar a materia pendente terase en conta a valoración dos coñecementos adquiridos no curso actual, a realización no prazo establecido dos boletíns e as 

cualificacións obtidas nas probas parciais. 

Informarase ás familias do alumnado afectado da organización do plan de recuperación. 

Acadarase unha cualificación positiva na materia pendente de cursos anteriores ó cumprirse polo menos unha das seguintes condicións: 

- O alumnado obtén na 1ª e 2ª avaliación, na materia de Matemáticas do curso actual, unha cualificación media maior ou igual a 5. Para poder calcular dita media 
será necesario unha cualificación non inferior a 4 nas citadas avaliacións. 
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- A cualificación media obtida nas probas parciais é maior ou igual a 5. Para poder calcular dita media será necesario unha cualificación non inferior a 4 nas citadas 
probas escritas. 

- O valor que resulta da operación 0,3 x CA + 0,3 x B + 0,4 x PE é maior ou igual a 5, sendo CA= nota media da 1ª e 2ª avaliación, B= Boletíns e PE= nota das probas 
escritas. 

O alumnado que non supere a materia por calquera destes procedementos anteriores realizará un exame global en maio, na data fixada por xefatura de estudios. O 
alumnado tamén superará a materia pendente se acada unha nota superior a 5 no  curso actual.  Ademais, o alumnado terá dereito a realizar unha proba final da 
materia a finais de xuño, despois da terceira avaliación.  
  

RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES NO BACHARELATO  
Para reforzar os contidos do curso pasado, propoñeráselle ao alumnado una serie de exercicios de repaso, que poderá utilizar como guía para a preparación das 

probas de recuperación, sendo corrixidos polo profesor do curso actual.   

Ao longo da primeira e da segunda avaliacións, farase unha valoración do traballo na materia pendente a través de 2 probas parciais. 

Acadarase unha cualificación positiva na materia pendente do curso anterior ao cumprirse polo menos unha das seguintes condicións:  

- o alumnado obtén na 1ª e 2ª avaliación, na materia de Matemáticas do curso actual, unha cualificación media maior ou igual a 5. Para poder calcular dita media 

será necesario unha cualificación non inferior a 4 nas citadas avaliacións. 

- A cualificación media obtida nas probas parciais é maior ou igual a 5. Para poder calcular dita media será necesario unha cualificación non inferior a 4 nas citadas 

probas escritas.  

No caso de obter unha nota superior a 5 en dous destes procedementos, a cualificación da materia pendente será a maior delas. 

O alumnado que non aprobe a materia conforme ao anterior, terá un exame global na data fixada por xefatura de estudos. De non superar este, poderá acudir á 

convocatoria extraordinaria no mes de xuño, salvo que superara a materia de Matemáticas do curso actual na convocatoria ordinaria; en tal caso, as Matemáticas 

pendentes quedarán aprobadas automaticamente cunha cualificación de 5.  

O alumnado que supere na convocatoria extraordinaria as Matemáticas do curso actual, pero non obtivera un 5 nas Matemáticas pendentes dun curso anterior nesa 

convocatoria, aprobará as mesmas automaticamente cunha cualificación de 5. 
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ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 

O departamento acordou un plan de traballo para a superación da materia CCSS I para o alumnado de 2º bacharelato que non a cursou en 1º curso, por ter cambiado de 

modalidade. 

Este plan de recuperación da materia pendente sería similar ao especificado no apartado anterior, pero adaptándolles os contidos ás circunstancias particulares destes 

casos. 

Ademais, ao alumnado que teña aprobada a materia de Matemáticas I entenderáselle superada a materia Matemáticas aplicadas ás CCSS I. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 
CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

AVALIACIÓN INICIAL 
A avaliación inicial proporciona datos acerca do punto de partida do alumnado, constituíndo unha primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e as 

características persoais, que permite unha atención ás diferencias e unha adecuación da metodoloxía.  

Nesta avaliación inicial é preciso facer unha identificación do alumnado con necesidades educativas. Para iso teremos que valorar tanto o rendemento académico 

como os problemas graves de conduta e dificultades de relación. 

Nun primeiro momento serán clave para esta recolleita de información os informes de área do curso pasado. 

Co fin de acadar datos de cara a esta avaliación inicial realizaranse probas ao comezo do curso, onde se prestará especial atención aos seguintes aspectos: 

● Dificultades de cálculo. 

● Dificultades de comprensión e razoamento. 

● Dificultades de expresión. 

● Atraso no currículo. 

● Desenvolvemento das competencias básicas. 
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Para que todo o profesorado que imparte clase no mesmo nivel empregue idénticas referencias, a proba inicial, baseada na medición da consecución do grao 

mínimo dos estándares de aprendizaxe do curso anterior, será única.  

Non obstante, a información proporcionada polas probas iniciais será complementada polo profesor no día a día durante as primeiras semanas de curso de cara a 

detectar as necesidades do alumnado e poder tomar as medidas oportunas na sesión de avaliación inicial. 

A información así compilada poderá ser recollida nunha ficha para o alumnado onde figurarán dous aspectos fundamentais: o nivel curricular e o desenvolvemento 

das competencias clave. Amósase, a continuación, un exemplo: 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 

GRADO DE CONSECUCIÓN DOS 

ESTÁNDARES 
COMPETENCIAS (VALORADAS DO 1 AO 12, SEGUNDO RÚBRICA) 

ALTO MEDIO BAIXO CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

Na aula, atenderemos as diferentes características do alumnado a través de actividades de distintos tipos e niveis, que poidan resultar atraentes polo seu contido 

próximo á realidade de cada un, e que permitan avanzar dende o punto de partida do alumnado, cara a consecución das competencias básicas e dos obxectivos da 

etapa. 

uwuAsí, se o profesor detecta dificultades de aprendizaxe nalgún/nalgunha alumno/a concreto/a ou nun grupo específico, poderá suxerir medidas como: reforzo dentro 

da aula, reforzo fóra da aula, variacións na metodoloxía, alteración na secuenciación dos contidos, ou calquera outra medida que se considere necesaria e que non 

supoña unha discriminación, co fin de alcanzar os obxectivos e a titulación correspondente. 

De xeito similar, poderanse producir variacións por enriquecemento, engadindo ou cambiando a dificultade dalgún dos contidos no caso de alumnado con altas 

capacidades. No período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final, proporase aos estudantes que superaran a materia (en especial alumnado 

con altas capacidades) actividades de ampliación. Así mesmo, intentarase motivar a estes rapaces ao longo do curso mediante a participación en concursos onde poidan 

poñer en xogo as súas aptitudes, o que lles permitirá valorar as súas especiais habilidades incluso fronte a estudantes doutros centros.  

Seguindo as instrucións da Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación e a organización deste Instituto,  contamos neste curso coas seguintes medidas 

específicas: 

● Programas de reforzo e exencións da 2ª Lingua Estranxeira en 1º e 2º da ESO. 

● Reforzos ao alumnado que presente dificultades de aprendizaxe. Nalgúns casos estarán impartidos polo/a profesor/a de PT. 

● Programas específicos personalizados en toda a ESO, destinados ao alumnado repetidor. 

Tamén, nos casos que sexa necesario, faranse adaptacións curriculares en coordinación co departamento de orientación. O alumnado obxecto dunha ACIS será 

orientado convenientemente de cara á preparación das probas escritas, sendo coñecedor dos contidos a avaliar, sen prexuizo de que poida aprender outros comúns aos 

demais compañeiros pero non recollidos na súa adaptación. 
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PROGRAMA DE REFORZO 
O alumnado de 1º curso que accedese á Educación Secundaria Obrigatoria por imperativo legal, aquel que repita 1º curso, o que promocione a 2º sen superar todas 

ou algunhas das áreas instrumentais, así como aquel que repita 2º curso, poderá seguir, segundo a circular 8/2009 de Atención á Diversidade, un programa de reforzo 

con atribución horaria. 

Estes programas estarán baseados nos mínimos esixibles das áreas instrumentais para o curso que corresponda e suporán atención personalizada para lograr o grao 

de dominio expresado en ditos mínimos. 

Durante o presente curso, seguindo as directrices da citada circular, establécese no noso centro un programa de reforzo, a impartir durante a exención da segunda 

lingua estranxeira. Nas horas lectivas deste programa o alumnado implicado traballará a través de materiais apropiados, elaborados polo departamento, os contidos 

mínimos da materia. 

Para o alumnado con Matemáticas pendente do curso anterior inmerso neste programa, os materiais a traballar durante as sesións de reforzo serán, principalmente, 

os boletíns de exercicios de repaso destinados á recuperación da materia. A correcta realización dos citados boletíns será tida en conta no proceso de cualificación da/s 

materia/s pendente/s, tal e como figura no apartado correspondente á recuperación das mesmas, no punto 5 desta programación. 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS 
 

Os repetidores da ESO que o necesiten, serán propostos na avaliación extraordinaria para medidas de atención a diversidade: adaptacións curriculares, reforzos fóra 

e dentro da aula, desdobramentos, etc. 

 O resto do alumnado repetidor de calquera curso da ESO, seguirá un programa específico personalizado, orientado á superación das dificultades observadas no curso 

anterior e reflectidas no Informe de avaliación final. As actividades de aprendizaxe destinadas a este fin serán supervisadas polo seu profesor/a do curso actual, 

informando do seu progreso ao titor para que o comunique á familia. 
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PROXECTO LECTOR. 
O Decreto 86/2015 establece no artigo 4 que a comprensión lectora se traballará en todas as materias. O artigo 38 do citado decreto establece que os centros docentes 

incluirán no seu proxecto educativo un programa de promoción da lectura. Dentro deste marco, o departamento persigue os seguintes obxectivos: 

● Creación e consolidación de hábitos de lectura. 

● Formación de lectores competentes. 

● Uso crítico da información. 

● Comprensión de textos técnicos, en todo tipo de soportes. 

● Avaliación da comprensión lectora. 

Así, o departamento está interesado, máis aló da pura narrativa, en que o alumnado desenvolva a comprensión de algoritmos e procedementos, aumente a súa 

capacidade de abstracción, sexa capaz de aprender polos seus propios medios a partir de documentación técnica (coma manuais ou artigos), desenvolva a lectura crítica de 

noticias de xornais e revistas, etc. 

As propostas para este curso son: 

1º ESO 

● “Malditas matemáticas. Alicia en el país de los números”. Autor: Carlo Frabetti. Ó longo do curso traballaríanse na aula fragmentos relacionados coa U.D. 

que se estea dando nese momento, sobre os que se farían preguntas por escrito para avaliar. 

● “El asesinato del profesor de matemáticas”. Autor: Jordi Sierra i Fabra. Para ler nas vacacións de nadal e facer un exame no segundo trimestre. 

● "Hasta el infinito y más allá" de Clara Grima. Para ler na casa na 2ª Avaliación.  

2º ESO 

⚫ “Hasta el infinito y más allá” de Clara Grima. Para ler no Nadal na casa. Avaliado mediante ficha de lectura. 
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⚫ Lecturas matemáticas (artigos) da páxina https://www.diigo.com/profile/jjlopezo?query=%23Lecturas_matem%C3%A1ticas. Faríanse ao longo do curso, sendo 

avaliadas mediante preguntas escritas. 

⚫ Lecturas acerca do cambio climático, como as disponibles en Guía de recursos educativos sobre cambio climático (miteco.gob.es). Realizaranse en días sinalados en 

relación co medio ambiente e serán avaliadas na aula a través de debates. 

3º ESO  

● “Todo sobre Pitágoras. Cuentos Matemáticos de Alicia” de Alicia Yaiza. Para ler na 2ª Avaliación. Obrigatorio. Lese na clase e avalíase con ficha de lectura. 

● Lecturas matemáticas (artigos) da páxina https://www.diigo.com/profile/jjlopezo?query=%23Lecturas_matem%C3%A1ticas. Faríanse ó longo do curso  e 

serían avaliados mediante preguntas escritas. 

● Artigos de www.divulgamat.es da Real Sociedade Matemática Española. Serían avaliados como tarefas da aula virtual, ao longo do curso. 

3º e 4º ESO Académicas Bilingües 

● Lectura de pequenos artigos de prensa en lingua inglesa de contidos matemáticos ou de aplicación das matemáticas (economía, física, etc.) 

● Lectura de pequenos textos relacionados coa historia da matemática, que mostren diferentes rexistros lingüísticos e que permitan contextualizar mellor os 

conceptos a tratar. 

● Práctica constante do tipo de lectura que require unha comprensión profunda dun texto, como o que é preciso para extraer correctamente a información 

proporcionada nas actividades propostas na materia. 

● A valoración destas actividades farase, nos casos nos que teñan lugar, na aula, a través de anotacións que se tomarán en consideración para avaliar a 

competencia lingüística. 

Entre estes recursos, ao longo do curso, seleccionaranse os máis axeitados en función das unidades didácticas que se estean a impartir. 

4º ESO Académicas 

https://www.diigo.com/profile/jjlopezo?query=%23Lecturas_matemáticas
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/guiacc_alta_tcm30-510802.pdf
https://www.diigo.com/profile/jjlopezo?query=%23Lecturas_matemáticas
http://www.divulgamat.es/
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● Lecturas matemáticas (artigos) da páxina https://www.diigo.com/profile/jjlopezo?query=%23Lecturas_matem%C3%A1ticas. Faríanse ó longo do curso  e 

serían avaliados mediante preguntas escritas. 

4º ESO Aplicadas 

● Artigos en xornais divulgativos ou científicos. Faríase na clase ó longo do curso, e sería avaliado mediante ficha de lectura.    

1º BACH CCNN 

● “El teorema del loro”. Lectura opcional para as vacacións de Nadal. Entregar resumo e avaliación por test. 

● Artigos de www.divulgamat.es da Real Sociedade Matemática Española e páxinas similares de ciencia ou tecnoloxía. Tamén artigos en xornais científicos. 

Para os alumnos que non queiran ler o libro anterior. 

1º BACH CCSS 

● Artigos de prensa relacionados coa estatística. Avaliados con resumo escrito. Terceira avaliación. 

o https://www.eldiario.es/cienciacritica/estadisticas-asedian-entenderlas-comunicarlas-mejor_6_326227385.html 

o http://www.malaprensa.com/ 

2º BACH CCNN 

● Artigos de www.divulgamat.es da Real Sociedade Matemática Española e páxinas similares de ciencia ou tecnoloxía. Tamén artigos en xornais científicos. 

Faríase na casa ó longo de todo o curso e serían avaliados mediante preguntas escritas. 

2º BACH CCSS 

⚫ Textos extraídos de Naukas (ciencia, escepticismo y humor).  

https://www.diigo.com/profile/jjlopezo?query=%23Lecturas_matemáticas
http://www.divulgamat.es/
https://www.eldiario.es/cienciacritica/estadisticas-asedian-entenderlas-comunicarlas-mejor_6_326227385.html
http://www.malaprensa.com/
http://www.divulgamat.es/
https://naukas.com/
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● Artigos de Artículos sobre matemáticas | Investigación y Ciencia (investigacionyciencia.es)  

En calquera caso serían avaliados mediante preguntas contestadas por escrito na casa, como tarefa voluntaria. 

 
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NA ETAPA. 
 

Se a evolución da situación epidemiolóxica o permite, é previsible a aprobación, por parte do claustro do IES Monte da Vila, dun proxecto de centro, cuxa temática está 

aínda por determinar. O obxectivo é que todos os departamentos se integren de forma coordinada e multidisciplinar e desenvolvan (como mínimo, nun dos grupos onde 

impartan docencia), un traballo que poida ser presentado polos alumnos na semana da cultural do centro (previsiblemente, a partir do 9 de xuño de 2022). O centro 

recomenda aproveitar algunha das temáticas do Plan Proxecta da Consellería de Educación. Os obxectivos do mesmo son: 

● Fomentar a innovación educativa. 

● O desenvolvemento das competencias clave, e os elementos transversais do currículo incluíndo a educación en valores. (artigos 3 e 4 do Decreto 86/2015) 

● Favorecer a motivación e o traballo interdisciplinario, cooperativo e en rede do alumnado e profesorado implicado. 

A consellería financiou en cursos pasados una serie de temáticas, avaliando conforme aos seguintes criterios: 

● Participación activa do alumnado na realización e na toma de decisións do proxecto. O traballo do alumnado será visible a través de webs, blogs, 

documentais... 

● Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e crea entre todos unha rede de traballo cooperativo. 

● Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade. 

Polo que respecta á materia de Matemáticas, esta contribúe ao desenvolvemento dos elementos transversais citados no Artigo 4 do Decreto 86/2015. Así, traballarase, 

entre outros: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 

educación cívica e constitucional. 

https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
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Por outra parte, a materia tamén contribúe o desenvolvemento dos obxectivos de etapa citados nos artigos 10 e  26 do citado decreto. De feito, as folgas secundadas 

polo alumnado de bacharelato como protesta ante o cambio climático poñen de manifesto unha - ao menos, aparente- sensibilidade polo “coidado do medio ambiente” 

ao que fai referencia o art. 10 m), xunto co art. 26 a) (dereito a un medio ambiente sano). Por tanto, parece oportuno conceder un papel significativo nesta programación a 

este elemento, sobre todo se temos en conta os cada vez máis frecuentes desastres naturais, de enorme poder destrutivo, xunto cos efectos devastadores da Covid-19 

(cuxa orixe probablemente estea vinculada á relación do home coa natureza).  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 
Durante o curso poderán levarse a cabo as seguintes actividades que permiten traballar contidos matemáticos de xeito máis lúdico e complementar a formación do 

noso alumnado, proporcionándolle unha visión máis global da materia. 

● Participación do alumnado no concurso Canguro Matemático: 

A edición correspondente a este curso aínda non está convocada, estimamos que será no mes de marzo. Está dirixido a todo o alumnado do centro.  

● Participación do alumnado no concurso Pangea:  

As datas previstas para a celebración son abril (primeira fase) e maio (segunda fase). 

● Posible participación do alumnado na Olimpíada Matemática.  

Para o alumnado da ESO e Bacharelato, convócase nas datas aproximadas de xaneiro e febreiro a realización das probas da primeira fase. 

● Posible participación na Edición de IMATXINA.   

Para o alumnado de 1º ciclo da ESO, proponse a participación desta actividade organizada pola fundación Barrié de la Maza en colaboración con 

AGAPEMA que se realizará a partir do mes de febreiro. Para alumnado interesado.  

⚫ Concurso de fotografía matemática. 

 Unha boa forma de que o alumnado perciba a presencia das matemáticas no mundo que os rodea é a través da fotografía.  

 Este concurso está dirixido a todo o alumnado do centro.  

https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
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 En colaboración co Departamento de Plástica e baixo a coordinación do equipo de Biblioteca, os estudantes presentarán fotografías orixinais con contidos 

matemáticos, coas que se faría unha exposición no centro, premiándose as máis orixinais. 

● Asistencia a exposicións e obradoiros de divulgación matemática que se convoquen ao longo do curso.  

● Posible organización de/asistencia a charlas impartidas por profesionais onde quede patente a aplicabilidade das matemáticas.  

 Segundo axenda. 

         No caso de ser aprobado o programa “O Monte Vivo” do Plan Proxecta, que ten previsto solicitar o centro, poderíanse levar a cabo, segundo axenda, 

as actividades seguintes:  

- Visita a un estaleiro local (Astilleros Garrido) para ver o proceso de fabricación/restauración de embarcacións. 

- Visita guiada ao Centro de Interpretación Quinteiro de Temperán (casa agraria que reflicte o mundo rural galego do S. XVIII), e a explotación 

gandeira (ovino-caprino) en San Vicente. 

- Ruta dos muíños en Bueu (contactando coa Asociación Cultural Meiro, que organiza a Festa do Millo Corvo).  

- Visita á base aérea de defensa contra incendios forestais de O Campiño. 

 

   A participación nas actividades está supeditada sempre á disposición de alumnado interesado na intervención nas mesmas. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

No referente aos mecanismo de revisión e de modificación da programación didáctica en relación cos resultados académicos, o departamento está á 

espera da aprobación dun modelo unificado a nivel de centro que sirva para realizar esa revisión. Mentres tanto, co fin de obter datos concretos e 

detallados sobre os resultados académicos, o departamento, en reunións de carácter mensual, realiza un seguimento da programación didáctica, ademais 

da posta en común que se fará entre profesores que impartan clase dunha mesma materia e curso. 

https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos
https://www.investigacionyciencia.es/materias/matematicas/mas-articulos


 

129 

 

Ó finalizar o curso, nunha reunión do departamento, faise unha análise dos resultados e discutimos os posibles cambios na programación cara o curso 

seguinte, despois dunha posta en común das reflexións de todos e cada un dos membros, que se recolle na  memoria anual do departamento.  

Esta programación está suxeita a cambios, en función do nivel do alumnado, así como das modificación normativas en relación coa Educación 

Secundaria e Bacharelato.  

O departamento de matemáticas está interesado en que o seu alumnado adquira destreza na  resolución de problemas, ademais dun certo 

automatismo no  razoamento lóxico; partindo de algo concreto, e mediante un proceso de abstracción, espérase que chegue a conclusións xerais, que, 

reciprocamente, poida aplicar a situacións particulares. 
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