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1. Introdución
R e alízase esta programación acorde coa normativa publicada no DOG. Núm 120 do Luns, 20 de xuño de 2015, onde se publica o DECRETO 86/2015, do 25 de x uño, polo
que se e stable ce o currículo da e ducación se cundaria obrigatoria e do bachare lato de Galiza.
En últim a instancia está deseñada conforme ás instrucións re collidas na disposición adicional segunda da re solución do 17 de x uño de 2021, da Se cre taría Xe ral de Educación e
Form ación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de e ducación secundaria obrigatori a e bachare lato no curso acadé m ico 2021/22, do
currículo e stable cido no De cre to 86/2015, do 25 de x uño.

O m arco norm ativo básico no que se e ncadra e ntón o pre se nte docum e nto é o se guinte :


A Le i orgánica 2/2006, do 3 de m aio (LO E), de e ducación, m odificada pola Le i orgá nica 3/2020, do 29 de de ce m bro .



R e al De creto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se e stablece o currículo básico da Educación Secundaria O brigatoria e do Bachare lato (BO E do 3 de x ane iro de
2015.



O rde EC D/65/2015 , de 21 de xaneiro, pola que se describen as re lacións e ntre as com pe te ncias, os contidos e os crite rios de avaliación da Educación Prim aria, a
Educación Se cundaria O brigatoria e o Bachare lato (BO E do 29 de x ane iro)



De cre to 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da e ducación secundaria obrigatoria e do bacharelato na C omunidade Autónoma de Galicia. (DOG 29 de
x uño)



O rde do 15 de x ullo de 2015 pola que se e stablece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para o s ce ntros doce ntes nas e tapas de educación
se cundaria o brigatoria e bachare lato, e se re gula o se u currículo e a súa ofe rta. (DO G do 21 de x ullo)



O rde do 13 de x ullo de 2016 pola que se amplía a re lación de m aterias de libre configuración autonómica de elección para os ce ntros docente s nas e tapas de e ducación
se cundaria obrigatoria e bachare lato e se re gula o se u currículo e a súa ofe rta. (DO G do 4 de agosto)



R e solución do 17 de x uño de 2021, da Secretaría Xe ral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolve m e nto das e nsin anzas de
e ducación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22, para a implantación do currículo e stable cido no De cre to 86/2015 (DO G do 30 de x uño)
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2. Contextualización
O noso ce ntro atópase na vila de Noia, que conta con algo máis de 14000 habitantes, e é o referente socioeconómico, cultural e comercial da comarca. Este últim o se ctor,
é o m aior xerador económico seguido da pesca (marisqueo), que é dentro do sector primari o o de m aior pe so e spe cifico, m oi por diante da actividade agrícola que é tan só
te ste m uñal.
O instituto está situado e n fronte da Alameda, na entrada da zona monumental e consta de dous e dificios. O e dificio nobre , de 1889, onde se sitúan os de spachos de
dire cción, a secretaria, laboratorios, aulas de tecnoloxía, música, debuxo, algún departamento ( usado ás ve ces como aula) e o Ciclo Medio de Dj Imaxe e Son ( re alizáronse obras
e n dúas aulas para acoller as m aterias específicas deste alumnado) e un e dificio anexo, onde e stá situado o ximnasio, a gran maioría das aulas, de sdobre s, bibliote ca, aulas de
inform ática, porte ría...
C ontam os coa Bibliote ca ‘María Mariño’ incorporada de sde hai anos ao PLAMB E, no que de staca o C lub de Le ctura “Tol@s pola le ctura”.
O ce ntro, ademais conta cun C ORO infantil con alumnos fundamentalmente de 1º e 2º da ESO. Un dos cometidos principais deste CORO é participar e n e ve ntos culturais ,
sobre todo de carácte r be né fico, que se re alizan e n Noia e arre dore s, o cal é un e x e m plo da inte gración e ntre vila e ce ntro e scolar.
A m aioría do noso alumnado é do concello de Noia, e só en pequena porce ntaxe temos alumnado dos concellos limítrofes de O ute s e Lousame. No noso centro ademais de
E.S.O . e Bacharelato, impártese un ciclo de Vídeo Disc Jockey e Son e as ensinanzas da Escola O ficial de Idiomas de francés e inglés como centro asociado da E.O .I.de Santiago.
Te m os como Centro s adscritos, para a ESO o C EIP Felipe de Castro, e para o bacharelato o C PI Cernadas de C astro e o colexio conce rtado Jaim e Balm e s . C hé ganos e n
m oita m e nor m e dida. alum nado do cole x io conce rtado María Asum pta (Noia) e dos conce llos lim ítrofe s.
Polo que se refire á nosa materia temos que impartir clase na E.S.O. a: 3 grupos de 1º E.S.O. e 2 grupos de 2º E.S.O. (dos cales hai unha sesión de reforzo e n matemáticas e n 1º de ESO e unha sesión de reforzo por grupo e n 2º de ESO para o alumnado que e stá exento de segunda lingua estranxeira Francés) , 3 grupos de 3º E.S.O (2 grupos de
m atemáticas orientadas ás e nsinanzas académicas e 1 de matemáticas orientadas ás matemáticas aplicadas), e 3 grupos de 4º E.S.O (2 grupos de m atemáticas orientadas ás
e nsinanzas académicas e 1 de matemáticas orientadas ás matemáticas aplicadas).
Te m os que impartir cla se no Bacharelato a: 4 grupos de 1º de bacharelato (2 grupos de Matemáticas I e 2 de Matemáticas Aplicadas ás C iencias Socias I), e 3 grupos de
2º de bacharelato (2 grupos de Matemáticas II e 1 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Socias II). Ademais, temos que impartir clase da m ateria de Métodos Estatísticos e numéricos
a dous grupos de 2º de bacharelato.
No P.E. do noso ce ntro, atopam os o e studo porm e norizado da situación socioe conóm ica, sociocultural e sociolingüística do e nto rno no que traballam os.
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3. O Departamento de Matemáticas
Ao igual que os demais departamentos docentes dos institutos de e ducación secundaria de Galicia, a súa organización e o seu f uncionamento e stán re gulados pola seguinte
norm ativa:
•

De cre to 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos institutos de e ducación se cundaria e se e stable ce a súa organización e
funcionam e nto

•

O rde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o de se nvolve m e nto do citado De cre to 324/1996.

•

O rde do 28 de x uño de 2010 pola que se m odifica parcialm e nte a O rde do 1 de agosto de 1997.

No curso 2021-22, o Departamento e stará formado polos cinco profesore s/as que se indican no cadro seguinte. Ademais, contaremos cun profe sor do de partam e nto de Física e
Q uím ica e dous do de partam e nto de Biolox ía e Xe olox ía, x a que os m e m bros do de partam e nto non pode n asum ir todas as horas asignadas.

MEMBROS DO DEPA RTA MENTO DE MA TEMÁ TICA S
PROFESOR OU PROFESORA

CORPO

SITUA CIÓN A DMINISTRA TIVA NO CENTRO

José Ignacio Liñayo A ntelo

PES

De stino de finitivo (Xe fe de De partam e nto)

José A ntonio Mayo Caamaño

PES

De stino de finitivo

Berta Vázquez Cuquejo

PES

De stino de finitivo

J. Fernando Vigo Otero

Me stre do prim e iro ciclo da ESO

Ramón Rodríguez Santos

PES

De stino de finitivo
Ex pe ctativa O rdinaria de de stino

MEMBROS DE OUTROS DEPA RTA MENTOS
PROFESOR OU PROFESORA

CORPO

SITUA CIÓN A DMINISTRA TIVA NO CENTRO

María Teresa Rodríguez Louro

PES

De stino de finitivo (Dpto orix e : Física e Q uím ica )

Santiago Robado Gaudeoso

Me stre do prim e iro ciclo da ESO

De stino de finitivo (Dpto orix e : Biolox ía e Xe olox ía)

Marta María Pérez Varela

PES

Funcionaria en prácticas (Dpto orixe: Bioloxía e Xe olox ía)
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As m ate rias obx e cto de sta program ación e o profe sorado que as im parte son as que se indican no cadro se guinte :

1º ESO
GRUPO

A

B

Matemáticas

2º ESO

Reforzo
Matemáticas

3ºESO
Matemáticas
Matemáticas
orientadas
orientadas
Reforzo
ás
ás
Matemáticas
ensinanzas
Matemáticas ensinanzas
académicas
aplicadas

Fe rnando

Fe rnando

Santiago

R am ón

Vigo

Vigo

R obado

R odrígue z

Fe rnando

Fe rnando

Santiago

Vigo

Vigo

R obado

4º ESO
Matemáticas
Matemáticas
orientadas
orientadas
ás
ás
ensinanzas
ensinanzas
académicas
aplicadas

Matemáticas
aplicadas I

Matemáticas
II

José

Ignacio

Vázque z

Antonio

Ignacio
Liñayo

Liñayo

C uque jo

Mayo

José

Be rta

José

Ignacio

Ignacio

Vázque z

Liñayo

Liñayo

C uque jo

María
María

Te re sa

Te re sa

R odrígue z

R odrígue z

Métodos
Estatísticos e
Numéricos

José

José

María

Matemáticas
Aplicadas II

Be rta

Pé re z
A /B/C

Matemáticas I

2º Bacharelato

José

Marta
C

1º Bacharelato

R am ón
R odrígue z

R am ón

R am ón

R odrígue z

R odrígue z

R am ón

Antonio

R odrígue z

Mayo
José
Ignacio
Liñayo

O De partamento de Matemáticas ce lebrará unha re unión mensual. Na primeira reunión do curso establécese a distribución e ntre o profe sorado dos distintos grupos
asignados ao Departamento e na última redáctase e apróbase, se procede, a memoria final. En cada unha das demais re unións, ente outros temas, tratarase o de se nvolve m e nto
de sta programación didáctica e e stableceranse as medidas correctoras que, se é o caso, se e stimen nece sarias. De cada unha de stas re unións, o Xefe de Departamento levantara a
corre spondente acta, que será aprobada, se procede, na seguinte re unión. Ademais das reunións ordinarias anteriormente citada s, serán frecuentes , pola súa ope ratividade , as
re unións de profe sore s por cursos concre tos.
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4. Currículo: definición e elementos que o forman
O De cre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stablece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na C omunidade Autónoma de Galicia (DOG 29
de x uño 2015) establece no apartado 2 do artigo 2º que o currículo dunha materia “está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os crite rios de avaliació n, os
e stándares e os re sultados de apre ndizaxe avaliables, e pola m etodoloxía didáctica”. A m esma norma, no seu artigo 3º, define cada un dos e lementos que conforman os currículos:
•

Obxectivos: re fe rentes re lativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao re matar o proceso e ducativo, como re sultado das e xperiencias de e nsino e apre ndizax e
inte ncionalm e nte planificadas para tal fin.

•

Competencias: capacidades para aplicar de x eito integrado os contidos propios de cada ensinanza e e tapa e ducativa, co fin de lograr a re ali zación ade cuada de
actividade s e a re solución e ficaz de proble m as com ple x os.

•

Contidos: conx unto de coñecementos, habilidades, destre zas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada e nsinanza e etapa e ducativa, e á adquisición
de com petencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áre as e m ódulos, en función da s ensinanzas, das e tapas educativas ou
dos program as e n que participe o alum nado.

•

Criterios de avaliación: re fe re nte e specífico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto e n
coñe ce m e nto com a e n com pe te ncias, e re sponde n ao que se pre te nde conse guir e n cada disciplina.

•

Estándares de aprendizaxe avaliables: e specificacións dos crite rios de avaliación que permiten de finir os re sultados de apre ndizax e e que concre tan o que o
alum nado debe saber, compre nder e saber facer e n cada disciplina. Deben ser obse rvable s, m e dible s e avaliable s, e pe rm itir graduar o re nde m e nto ou o logro
alcanzado. De be n contribuír a facilitar o de se ño de probas e standarizadas e com parable s.

•

Metodoloxía didáctica: conx unto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e re flexivo , coa finalidade
de posibilitar a apre ndizax e do alum nado e o logro dos obx e ctivos suscitados.
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5. Contribución ás competencias clave desde a materia de matemáticas
Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores é ticos, actitude s, e m ocións e outros com poñe nte s sociais e de
com portamento que se mobilizan conxuntamente p ara lograr unha acción eficaz. A apre ndizaxe baseada e n competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu dinamismo
e o se u carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as m ate rias de coñe ce m e n to, e n particular, de nde as m ate m áticas.

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

Comunicación lingüística (CCL).

•

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

•

Competencia dixital (CD).

•

A prender a aprender (CA A ).

•

Competencias sociais e cívicas (CSC).

•

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

•

Conciencia e expresións culturais (CCEC).

As m atemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida com o clave pola Unión Europe a co nom e de "C om pe te ncia
m atemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e re solver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras cie ncias e
das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente re levante, e stable ce r re lacións, face r a m ode lización e se r que n de
re pre sentala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e re xistros; formular outros problemas, outras preguntas e , m esmo, atopar outras re spostas que aparezan tras a análise ,
o traballo, a argumentación e a re solución da situación de partida. É necesario utili zar conce ptos, propiedades, procedementos e as linguax e s ax e itadas para e x pre sar as ide as
m atemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación e n cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos e m pre gados e as solucións
propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita e stablecer h ipóteses e contrastalas, e laborar e strate x ias de
re solución de proble m as e ax udar na tom a de de cisións ax e itadas, tanto na vid a pe rsoal com o na súa futura vida profe sional.
No de senvolvemento do currículo débese ter e n conta o carácter propedéutico da materia segundo figura no artigo 12 do R e al de cre to 1105/2014, que e stable ce o
currículo de ESO , que a fai ne ce saria para e nsinanz as postobrigatorias.
O currículo de Matemáticas está organizado e n cinco bloques, todos e les de igual importancia na formación integral do alumnado, polo que nesta program ación re alizase
unha distribución dos m e sm os que garanta que ningún dos bloque s se ve x a m inguado por cue stións de calque ra índole .
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Ade m ais, sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É ne cesario que se desenvolva de x e ito global, pe nsando nas cone x ións
inte rnas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas e tapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Proce sos, métodos e actitudes e n mate m áticas",
que e voluciona desde a re solución de problemas e n primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bachare lat o. Trátase dun bloque transve rsal a toda a
m ate ria. A súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal re sponsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de te m as inte rdisciplinare s e
transversais. Ne l e stablécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e apre ndizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os prox e ctos de inve stigac ión. A
habilidade de formular, interpretar e re solver problemas, e de modelizar a re alidade poñen e n xogo distintas formas de pensa mento: o pensamento converxente, indispensable para
e struturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverx ente, que permite incorporar novas solucións ou asociacións non c onve ncionais ao proble m a inve stigado; os
pe nsamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un proble m a autom atizando o proce so e procurando solucións transfe rible s ou
x e neralizables. Ne ste proceso e stán involucradas todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os re sultados obtidos;
a com petencia de sentido de iniciativa e e spírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo e n re visión e m odificación c ontinua, na m e dida e n que se vai re solve ndo o
problema; a competencia dixital, ao tra tar adecuadamente a información e , de ser o caso, servir de apoio á re solución do problema, comprobación da solución e a presentación de
re sultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes e nfoques e solucións; a com pe te ncia apre nde r a apre nde r, tom ando concie ncia do
proce so desenvolvido, das re spostas logradas e das que aínda quedan por re solver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida e n que o prox e cto incorpore
e le m e ntos culturais ou artísticos con base m ate m ática.
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6. Os perfís competenciais
O perfil dunha competencia clave nunha determinada materia é o conxunto dos e stándare s de aprendizaxe avaliables da materia nos que se traballa e sa competencia.
O tam año do perfil dunha competencia clave nunha determinada materia te ría que ver logo co número de estándares que o conform an. É dicir, se a competencia clave se
traballa en moitos estándares de aprendizaxe avaliables da materia semellaría lóxico, nun principio, afirmar que o seu perfil te n un tamaño grande; pola contra, se a competencia
se traballa en m oi poucos e stándare s de aprendizaxe avaliables, semellaría razoable falar dun perfil competencial de pequeno tamaño. Sen embargo, a posibilidade de que os e stándares de apre ndizaxe avaliables nos que se traballe a competencia estean moi con-ce ntrados en poucos crite rios de avaliación fai necesaria a matización do concepto de tam año. Por iso, no sucesivo imos falar de dous tipos de tamaño:
•

Tamaño absoluto do perfil dunha competencia clave nunha determinada materia: núm ero de estándares de aprendizaxe avaliables da m ateria nos que se traballa

a com petencia.
•

Tamaño relativo do perfil dunha competencia clave nunha determinada materia : número de crite rios de avaliacións nos que se concentran os estándares de

apre ndizaxe avaliables que conforman o perfil.
O peso do perfil dunha competencia clave nunha determinada materia vé n a ser como o grao de contribución da materia á adquisición desa competencia por parte
do alumnado.
Imos ponderar o peso do perfil dunha determinada competencia nesa materia como o resultado, expresado en porcentaxe, de divid ir o tamaño relativo do
perfil da competencia na materia entre a suma dos tamaños relativos dos perfís desa competencia en todas as materias do mesmo nivel.
C on e ste principio deséñase a programación didáctica re collida nestas páxinas.
É im portante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñe ce m e ntos, as com pe te ncias e os valore s e ste an inte grado s, polo que os e stándare s de
apre ndizax e se form ularon te ndo e n conta a im pre scindible re lación e ntre os de vanditos e le m e ntos.
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7. A programación na educación secundaria obrigatoria
O De cre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stablece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, di no se u
artigo 9º que a finalidade da educación secundaria obrigatoria é : “lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os e lementos b ásicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos
hum anístico, artístico, cie ntífico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a e studos poste riore s e
para a súa inse rción laboral, e form alos/as para o e x e rcicio dos se us de re itos e das súas obrigas na vida com o cidadáns e cidadás.”

Obxectivos xerais

a)

Asum ir re sponsablemente os seus deberes, coñecer e e x e rce r os se us de re itos no re spe cto ás de m ais pe rsoas, practicar a tole ra ncia, a coope ración e a

solidariedade e ntre as persoas e os grupos, e xercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidade s e ntre m ulle re s e hom e s, com o
valore s com úns dunha socie dade plural, e pre pararse para o e x e rcicio da cidadanía de m ocrática.
b)

De se nvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición ne ce saria para unha re alización e f icaz das tare fas da

apre ndizax e e com o m e dio de de se nvolve m e nto pe rsoal.
c)

Valorar e re spectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre e les. R exeitar a discriminación das pe rsoas por razón de se x o ou por

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre hom e s e m ulle re s, así com o calque ra m anife stación de
viole ncia contra a m ulle r.
d)

Fortalece r as súas capacidades afectivas e n todos os ámbitos da personalidade e nas súas re lacións coas de m ais pe rsoas, así c om o re x e itar a viole ncia, os

pre x uízos de calque ra tipo e os com portam e ntos se x istas, e re solve r pacificam e nte os conflitos.
e)

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

cam po das te cnolox ías, e spe cialm e nte as da inform ación e a com unicación.
f)

C oncibir o coñecemento cie ntífico como un saber integrado, que se estrutura e n disciplinas, así como coñecer e aplicar os mét odos para ide ntificar os proble m as

e n dive rsos cam pos do coñe ce m e nto e da e x pe rie ncia.
g)

De se nvolver o e spírito empre ndedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para apre n de r a apre nde r,

planificar, tom ar de cisións e asum ir re sponsabilidade s.
h)

C om prender e e xpresar con corrección, oralmente e por e scrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñe ce m e nto,

na le ctura e no e studo da lite ratura.
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i)

C om pre nde r e e x pre sarse nunha ou m áis linguas e stranx e iras de m ane ira apropiada.

l)

C oñece r, valorar e re spectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñece r mulleres

e hom es que re alizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m)

C oñece r e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, re spe ctar as dife re nzas, afianzar os hábitos de coida -do e saúde corporais, e

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorece r o desenvolvemento persoal e social. Coñece r e valorar a dim e nsión hum ana da se x ualidade e n toda a súa
dive rsidade. Valorar criticamente os hábitos sociais re lacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio a mbiente, contribuíndo á súa conse rvación e á súa
m e llora.
n)
ñ)

Apre ciar a cre ación artística e com pre nde r a linguax e das m anife stacións artísticas, utilizando dive rsos m e dios de e x pre sión e re -pre se ntación.
C oñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar n a súa conse rvación e na súa m e llora, e

re spe ctar a diversidade lingüística e cultural com o de re ito dos pobos e das pe rsoas, de se nvolve ndo actitude s de inte re se e re spe cto cara ao e x e rcicio de ste de re ito.
o)

C oñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como e lem e nto fundam e ntal para o m ante m e nto da nosa ide ntidade , e com o m e dio de re lación

inte rpe rsoal e e x pre sión de rique za cultural nun conte x to plurilingüe , que nos com unica con outras linguas, e n e spe cial coas pe rte nce nte s á com unidade lusófona.
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8. O Currículo da materia Matemáticas 1º ESO
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, a dve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno:

Trimestre

PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

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

Temporalización
14 sesións
10 sesións
10 sesións
10 sesións
10 sesións
10 sesións
18 sesións
12 sesións
10 sesións
10 sesións
14 sesións
14 sesións
10 sesións
152 SESIÓNS

Libro de texto:
Non dispoñeremos dun libro de texto concreto, utilizaremos os libros de te xto e re cursos facilitados polo programa E-DIXGAL, así como os materiais elaborados polo
profe sorado.
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que s e e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bachare lato na C om unidade Autónom a de Galicia, re cólle nse os se guinte s e le m e ntos do currículo da m ate ria de Mate m áticas 1º ESO :

•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co logro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e nas re spe ctivas unidade s didácticas da m ate r ia e ó longo do curso.

•

E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e , que son:
•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

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

 Expresa e xustifica verbalmente a resolución  Todas
dun problema.

OBS

 e
 f

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.2. Utilizar procesos de razoamento e  MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado  CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
estratexias de resolución de problemas, realidos problemas (datos, relacións entre os datos,
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
zando os cálculos necesarios e comprobando
e contexto do problema).
problema, resolución de subproblemas, reconto
as solucións obtidas.
exhaustivo, comezo por casos particulares
 MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado  CMCCT
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
e relaciónaa co número de solucións do problema.
 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión
das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpre MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora  CMCCT
tación das solucións no contexto da situación,
conxecturas sobre os resultados dos probleprocura doutras formas de resolución, etc.
mas para resolver, valorando a súa utilidade e
eficacia.

 Fai unha lectura comprensiva do enunciado  Todas
dos problemas e extrae os datos.

OBS, PA,
PE

 Comproba que as solucións dun problema  Todas
cumpre coas condición dadas no enunciado.

OBS, PA,
PE

 Estima e elabora conxecturas a partir das  Todas
solucións dun problema.

OBS

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

 Utiliza táboas, gráficas, pon exemplos  Todas
concretos ou descompón o problema en
outros máis pequenos na resolución de
problemas.

OBS, PA,
PE

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.3. Describir e analizar situacións de cambio,  MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e  CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
para encontrar patróns, regularidades e leis
leis matemáticas en situacións de cambio, en  CCEC
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
matemáticas, en contextos numéricos, xeomécontextos numéricos, xeométricos, funcionais,
problema, resolución de subproblemas, reconto
tricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos,
estatísticos e probabilísticos.
exhaustivo, comezo por casos particulares
valorando a súa utilidade para facer predicións.
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
 MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas  CMCCT
para realizar simulacións e predicións sobre os
 B1.4. Formulación de proxectos e investig aresultados esperables, valorando a súa eficacia
cións matemáticas escolares, en contextos
e idoneidade.
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos
e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes
correspondentes.

 Identifica leis matemáticas en contextos  Todas
diversos.

OBS, PA,
PE

 Utiliza as leis matemáticas achadas para  Todas
resolver problemas e exercicios.

OBS, PA,
PE

 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión  B1.4. Afondar en problemas resoltos formulandas operacións utilizadas, asignación de unido pequenas variacións nos datos, outras
dades aos resultados, comprobación e interprepreguntas, outros contextos, etc.
tación das solucións no contexto da situación,
procura doutras formas de resolución, etc.

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

 Revisa o proceso de resolución dun proble-  Todas
ma, analiza se a solución cumpre o enunciado, e valora outras formas de resolución.

OBS, PA

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

 Formula outros problemas parecidos e  Todas
resólveos.

OBS, PA

 h

 b
 e
 f
 g
 h

 b
 e
 f
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos
 b
 f
 h






a
b
c
d

 e
 f
 g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 B1.4. Formulación de proxectos e investig a-  B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o  MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso  CCL
cións matemáticas escolares, en contextos
proceso, resultados e conclusións obtidas nos
seguido, ademais das conclusións obtidas,  CMCCT
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos
procesos de investigación.
utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica,
e probabilísticos, de xeito individual e en equixeométrica e estatístico-probabilística).
po. Elaboración e presentación dos informes
correspondentes.

 Expón e argumenta os exercicios e proble-  Todas
mas feitos, con diferentes linguaxes.

OBS, PA

 CMCCT
 CSC

 Valora a utilidade das matemáticas na  Todas
resolución de problemas reais.

OBS, PA

 CMCCT

 Usa os coñecementos matemáticos para  Todas
resolver problemas reais .

OBS, PA,
PE

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

 Usa os coñecementos matemáticos para  Todas
resolver problemas dentro do campo das
matemáticas.

OBS, , PE

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

 Comproba que a solución ten sentido na  Todas
realidade.

OBS, PA,
PE

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

 Comproba, mediante simulacións e predi-  Todas
cións, se os modelos matemáticos se adecúan a situacións reais.

OBS

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

 CSIEE






b
e
f
g

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

 Identifica o proceso de resolución dos  Todas
problemas valorando outras opinións.

OBS,PA,
PE













a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ

 B1.5. Práctica dos procesos de matematización  B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes
e modelización, en contextos da realidade e en
persoais inherentes ao quefacer matemático.
contextos matemáticos, de xeito individual e en
equipo.

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

 Esfórzase na realización dos exercicios e  Todas
problemas, e participa na aula.

OBS, PA,
PE

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

 Iníciase no plantexamento de preguntas e  Todas
resolución de problemas.

OBS, PA,
PE

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

 Resolve problemas e exercicios, distinguín-  Todas
doos.

OBS,
PE
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

 o

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

 Realiza exercicios e problemas, e participa  Todas
na aula.

OBS,
PE

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

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

OBS, PA

de  Todas

OBS, PA

 b
 g

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

 Participa activamente nos procesos
resolución de problemas.

 b
 g

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

 Analiza os erros e corríxeos.

 e
 f
 g

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas
proceso de aprendizaxe para:
axeitadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos,
– Recollida ordenada e organización de dafacendo representacións gráficas, recreando
tos.
situacións matemáticas mediante simulacións
– Elaboración e creación de representacións
ou analizando con sentido crítico situacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
diversas que axuden á comprensión de conestatísticos.
ceptos matemáticos ou á resolución de pro– Facilitación da comprensión de conceptos
blemas.
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.

 Todas

PA,

OBS

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

 Utiliza a calculadora e ou ordenador no  Todas
momento axeitado.

OBS, PA,
PE

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

 Utiliza a calculadora e ou ordenador no  8
momento axeitado.

OBS,
PE

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

 Fai representacións gráficas no ordenador.

 8

OBS,PA

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

 Debuxa figuras planas en Xeoxebra.

 10, 11, 12,
13

OBS,PA

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

 Utiliza follas de cálculo para tratar datos e  9
gráficas estatísticas e analizalas.

18

OBS,PA

PA,
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e  MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais
proceso de aprendizaxe para:
da comunicación de maneira habitual no propropios coa ferramenta tecnolóxica axeitada
ceso de aprendizaxe, procurando, analizando e
(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.)
– Recollida ordenada e organización de daseleccionando información salientable en intercomo resultado do proceso de procura, análise
tos.
net ou noutras fontes, elaborando documentos
e selección de información relevante, e com– Elaboración e creación de representacións
propios, facendo exposicións e argumentacións
párteos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiaestatísticos.
dos para facilitar a interacción.
– Facilitación da comprensión de conceptos
e propiedades xeométricas ou funcionais e

 MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
a realización de cálculos de tipo numérico,
apoiar a exposición oral dos contidos traballaalxébrico ou estatístico.
dos na aula.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
 MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios
diversas.
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu
– Elaboración de informes e documentos
proceso de aprendizaxe, recollendo a informasobre os procesos levados a cabo e os reción das actividades, analizando puntos fortes
sultados e as conclusións obtidos.
e débiles do seu proceso educativo e estable– Consulta, comunicación e compartición, en
cendo pautas de mellora.
ámbitos apropiados, da información e das
ideas matemáticas.
 MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas
para compartir ideas e tarefas.

Competencias
clave
 CD

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 Elabora documentos dixitais con Xeoxebra  Todas
ou follas de cálculo.

OBS,PA

 CCL

 Utiliza os recursos creados para a exposición  Todas
oral.

OBS,PA

 CD

 Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos.

OBS,PA

 CCL

 Todas

 CAA

 CD
 CSC
 CSIEE

 Emprega ferramentas tecnolóxicas para  Todas
compartir ideas e tarefas.

OBS, PA

 Elabora e interpreta mensaxes con informa-  Todas
cións cuantificadas mediante distintos tipos
de números.

OBS,
PE,

PA,

OBS,
PE

PA,

Bloque 2. Números e álxebra






b
e
f
g
h

 B2.1. Números negativos: significado e utiliza-  B2.1. Utilizar números naturais, enteiros,  MAB2.1.1. Identifica os tipos de números  CMCCT
ción en contextos reais.
fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxe(naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e
las, as súas operacións e as súas propiedades,
utilízaos para representar, ordenar e interpretar
 B2.2. Números enteiros: representación,
para recoller, transformar e intercambiar inforaxeitadamente a información cuantitativa.
ordenación na recta numérica e operacións.
mación e resolver problemas relacionados coa
Operacións con calculadora.
vida diaria.
 B2.3. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións
equivalentes. Comparación de fraccións. Representación, ordenación e operacións.
 B2.4. Números decimais: representación,
ordenación e operacións.
 B2.5. Relación entre fraccións e decimais.
Conversión e operacións.
 B2.6. Potencias de números enteiros e fraccio MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións  CMCCT
narios con expoñente natural: operacións.
numéricas de distintos tipos de números me B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas.
diante as operacións elementais e as potencias
Estimación e obtención de raíces aproximadas.
de expoñente natural, aplicando correctamente
 B2.8. Xerarquía das operacións.
a xerarquía das operacións.
 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias

19

 Realiza medicións directas de lonxitudes,
pesos e capacidades, utilizando unidades
arbitrarias (listóns, vasos, etc.) ou convencionais.
 Aplica as fraccións para interpretar, expresar
e resolver situacións da vida cotiá.
 Compara e ordena números enteiros e
representa enteiros na recta numérica para
resolver distintas situacións.
 Realiza operacións combinadas con frac-  Todas
cións, decimais, enteiros e potencias aplicando a xerarquía e as usa para calcular as
magnitudes: lonxitude, peso e capacidade e
para facer as equivalencias entre as distintas
unidades de superficie.
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Criterios de avaliación

para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora ou
outros medios tecnolóxicos.

 e
 f
 g
 h

 B2.10. Divisibilidade dos números naturais:  B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos
criterios de divisibilidade.
significados dos números en contextos de
paridade, divisibilidade e operacións elemen B2.11. Números primos e compostos. Descomtais, mellorando así a comprensión do concepposición dun número en factores. Descomposito e dos tipos de números.
ción en factores primos.
 B2.12. Múltiplos e divisores comúns a varios
números. Máximo común divisor e mínimo
común múltiplo de dous ou máis números
naturais.
 B2.13. Potencias de números enteiros e
fraccionarios con expoñente natural: operacións.
 B2.14. Potencias de base 10. Utilización da
notación científica para representar números
grandes.
 B2.8. 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.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

 Resolve problemas cotiáns nos que apare-  Todas
zan operacións con números decimais.
 Elabora e interpreta mensaxes nas que se
utilizan os números enteiros para cuantificar
ou codificar a información.
 Elabora e interpreta mensaxes con informacións cuantificadas mediante números decimais.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

 MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade  CMCCT
por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos números naturais, e emprégaos en
exercicios, actividades e problemas contextualizados.

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

OBS, PA,
PE

 MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común  CMCCT
divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou
máis números naturais mediante o algoritmo
axeitado, e aplícao problemas contextualizados.

 Manexa os conceptos de mínimo común  1
múltiplo e máximo común divisor e aplícaos á
resolución de problemas sinxelos.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

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

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

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

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

 e
 f

 B2.8. Xerarquía das operacións.
 B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a  MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas  CMCCT
competencia no uso de operacións combinadas
entre números enteiros, decimais e fracciona B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
como síntese da secuencia de operacións
rios, con eficacia, mediante o cálculo mental,
para o cálculo mental, para o cálculo aproxiaritméticas,
aplicando
correctamente
a
xeraralgoritmos de lapis e papel, calculadora ou
mado e para o cálculo con calculadora ou
quía das operacións ou estratexias de cálculo
medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis
outros medios tecnolóxicos.
mental.
axeitada e respectando a xerarquía das operacións.

 Realiza operacións combinadas entre  1, 2, 3, 4, 5
números enteiros, decimais e fraccionarios,
respectando a xerarquía.

OBS, PA,
PE

 e

 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias  B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada  MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo  CMCCT
para o cálculo mental, para o cálculo aproxi(mental, escrita ou con calculadora), usando
mental para realizar cálculos exactos ou apromado e para o cálculo con calculadora ou
diferentes estratexias que permitan simplificar
ximados, valorando a precisión esixida na
outros medios tecnolóxicos.
as operacións con números enteiros, fraccións,
operación ou no problema.
decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos.

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

 Recoñece as relacións de proporcionalidade,  6
diferenciando as de proporcionalidade directa
das de proporcionalidade inversa.
 Completa mentalmente táboas de valores
sinxelos correspondentes a magnitudes
directamente proporcionais.
 Resolve problemas de proporcionalidade,
con números sinxelos, aplicando o método
de redución á unidade.
 Calcula porcentaxes directas e mentalmente
porcentaxes como 50%, 25%, 75%…
 Resolve problemas de números ou diminucións porcentuais, calculando, primeiro, a
porcentaxe que se vai a incrementar e despois, o resultado obtido á cantidade inicial.

OBS, PA,
PE

 f






e
f
g
h

 B2.15. Cálculos con porcentaxes (mental,  B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego  MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de  CMCCT
manual e con calculadora). Aumentos e dimide táboas, obtención e uso da constante de
proporcionalidade numérica (como o factor de
nucións porcentuais.
proporcionalidade, redución á unidade, etc.)
conversión ou cálculo de porcentaxes) e empara obter elementos descoñecidos nun proprégaas para resolver problemas en situacións
 B2.16. Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria.
blema a partir doutros coñecidos en situacións
cotiás.
Factores de conversión. Magnitudes directada
vida
real
nas
que
existan
variacións
porcenmente proporcionais. Constante de proporciotuais
e
magnitudes
directamente
proporcionais.
nalidade.
 B2.17. Resolución de problemas nos que
interveña a proporcionalidade directa ou variacións porcentuais. Repartición directamente
proporcional.
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 B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica.

 f
 g
 h

 B2.19. Tradución de expresións da linguaxe
cotiá, que representen situacións reais, á alxébrica, e viceversa.
 B2.20. Significados e propiedades dos números en contextos diferentes ao do cálculo:
números triangulares, cadrados, pentagonais,
etc.
 B2.21. A 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.

 f
 h

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes,  MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados  CMCCT
identificando os patróns e as leis xerais que os
que dependen de cantidades variables ou
rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para
descoñecidas e secuencias lóxicas ou regulariexpresalos, comunicalos e realizar predicións
dades, mediante expresións alxébricas, e
sobre o seu comportamento ao modificar as
opera con elas.
variables, e operar con expresións alxébricas.

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

OBS, PA,
PE

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

 Traduce enunciados moi sinxelos a linguaxe  7
alxébrica.

OBS,
PE

 Comproba ecuacións de primeiro grao.

 7

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 MAB3.1.1. Recoñece e describe as propieda-  CMCCT
des características dos polígonos regulares
(ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais,
apotema, simetrías, etc.).

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

OBS, PA,
PE

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

 Clasifica e constrúe triángulos.

OBS, PA,
PE

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

PA,

Bloque 3. Xeometría
 f
 h

 B3.1. Elementos básicos da xeometría do  B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os
plano. Relacións e propiedades de figuras no
seus elementos e as súas propiedades caracplano: paralelismo e perpendicularidade.
terísticas para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico e abordar
 B3.2. Ángulos e as súas relacións.
problemas da vida cotiá.
 B3.3. Construcións xeométricas sinxelas:
mediatriz e bisectriz. Propiedades.
 B3.4. Figuras planas elementais: triángulo,
cadrado e figuras poligonais.
 B3.5. Clasificación de triángulos e cuadriláteros. Propiedades e relacións.

22

 Traza mediatrices e bisectrices.
 Traza rectas notables nun triángulo: medianas e alturas. Identifica.

 11
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 MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os  CMCCT
paralelogramos atendendo ao paralelismo
entre os seus lados opostos e coñecendo as
súas propiedades referentes a ángulos, lados e
diagonais.



Clasifica e analiza propiedades dos  11
cuadriláteros.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

 B3.6. Medida e cálculo de ángulos de figuras  B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnoló-  MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados  CMCCT
planas.
xicas e técnicas simples da xeometría analítica
con distancias, perímetros, superficies e ánguplana para a resolución de problemas de perílos de figuras planas, en contextos da vida real,
 B3.7. Cálculo de áreas e perímetros de figuras
metros, áreas e ángulos de figuras planas,
utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as
planas. Cálculo de áreas por descomposición
utilizando
a
linguaxe
matemática
axeitada,
e
técnicas xeométricas máis apropiadas.
en figuras simples.
expresar o procedemento seguido na resolu B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e sectores
ción.
circulares.

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

OBS, PA,
PE

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

 Calcula a lonxitude da circunferencia e a  12
superficie do círculo aplicando as fórmulas
correspondentes.

OBS, PA,
PE

 Analiza corpos xeométricos.

 13

OBS,PA,
PE

 Constrúe seccións sinxelas dos corpos  13
xeométricos.

OBS,PA

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

OBS,PA

 Resolve problemas da realidade de corpos
xeométricos.

OBS, PA,
PE

 B3.9. Poliedros e corpos de revolución: ele-  B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos,  MAB3.3.1. Analiza e identifica as característi-  CMCCT
mentos característicos e clasificación. Áreas e
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos
cas de corpos xeométricos, utilizando a linguavolumes.
e esferas) e identificar os seus elementos
xe xeométrica axeitada.
característicos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con  MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos  CMCCT
planos, corpos obtidos mediante seccións,
corpos xeométricos, a partir de cortes con
simetrías, etc.).
planos, mentalmente e utilizando os medios
tecnolóxicos axeitados.
 MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a  CMCCT
partir dos seus desenvolvementos planos e
reciprocamente.

 e
 f
 l

Grao mínimo de consecución

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

 13

Bloque 4. Funcións
 f

 B4.1. Coordenadas cartesianas: representación  B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema  MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir  CMCCT
e identificación de puntos nun sistema de eixes
de coordenadas cartesianas.
das súas coordenadas e nomea puntos do
coordenados.
plano escribindo as súas coordenadas.
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 Comprende o que é un sistema de referencia  8
e o papel que desempeña.

OBS, PA,
PE
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 f

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

 Representa puntos dados polas súas  8
coordenadas.
 Asigna coordenadas a puntos dados sobre
unha cuadrícula.

OBS, PA,
PE

 f

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

 MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica represen-  CMCCT
ta ou non unha función.

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

OBS,PA,
PE






 B4.3. Funcións lineais. Cálculo, interpretación e  B4.4. Recoñecer, representar e analizar as
identificación da pendente da recta. Represenfuncións lineais, e utilizalas para resolver protacións da recta a partir da ecuación e obtenblemas.
ción da ecuación a partir dunha recta.
 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
software específico para a construción e a
interpretación de gráficas.

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

 Recoñece e representa unha función lineal.

OBS,
PE

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

 Obtén a ecuación dunha recta a partir das  8
coordenadas de dous puntos.

OBS, PA,
PE

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

 Escribe a ecuación dunha función lineal en  8
casos moi sinxelos de proporcionalidade
directa.

OBS, PA,
PE

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

 Estuda situacións reais sinxelas, dadas en  8
forma gráfica.

OBS,PA,
PE

 Comprende o significado de poboación,  9
mostra e individuo e a súa utilidade.

OBS, PA,
PE

 Distingue variables estatísticas cualitativas e  9
cuantitativas.

OBS, PA,
PE

 Constrúe táboas de frecuencias(absolutas e  9
relativas) e un diagrama de barras a partir da
táboa de frecuencias.

OBS, PA,
PE

b
e
f
g

 h

 8

PA,

Bloque 5. Estatística e probabilidade










a
b
c
d
e
f
g
h
m

 B5.1. Poboación e individuo. Mostra. Variables  B5.1. Formular preguntas axeitadas para  MAB5.1.1. Comprende o significado de poboa-  CMCCT
estatísticas.
coñecer as características de interese dunha
ción, mostra e individuo desde o punto de vista
poboación e recoller, organizar e presentar
da estatística, entende que as mostras se
 B5.2. Variables cualitativas e cuantitativas.
datos relevantes para respondelas, utilizando
empregan para obter información da poboación
 B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e
os métodos estatísticos apropiados e as ferracando son representativas, e aplícaos a casos
acumuladas.
mentas adecuadas, organizando os datos en
concretos.
 B5.4. Organización en táboas de datos recollitáboas e construíndo gráficas, calculando os
dos nunha experiencia.
parámetros relevantes e obtendo conclusións
 MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de  CMCCT
razoables a partir dos resultados obtidos.
 B5.5. Diagramas de barras e de sectores.
distintos tipos de variables estatísticas, tanto
Polígonos de frecuencias.
cualitativas como cuantitativas.
 B5.6. Medidas de tendencia central.
 MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha  CMCCT
poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas
frecuencias absolutas, relativas e acumuladas,
e represéntaos graficamente.
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Matemáticas 1º de ESO
Obxectivos

 e
 f
 h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

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

OBS,
PE

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

 Interpreta unha táboa ou gráfica estatística.

OBS, PA,
PE

 9

 Interpreta información gráfica moi sinxela.

PA,

 B5.4. Organización en táboas de datos recolli-  B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para  MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramen-  CMCCT
dos nunha experiencia.
organizar datos, xerar gráficas estatísticas,
tas tecnolóxicas para organizar datos, xerar
calcular parámetros relevantes e comunicar os
gráficos estatísticos e calcular as medidas de
 B5.5. Diagramas de barras e de sectores.
resultados obtidos que respondan ás preguntas
tendencia central.
Polígonos de frecuencias.
formuladas previamente sobre a situación
 B5.6. Medidas de tendencia central.
estudada.
 MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información  CMCCT
 B5.7. Utilización de calculadoras e ferramentas
e da comunicación para comunicar información
tecnolóxicas para o tratamento de datos, crearesumida e relevante sobre unha variable
ción e interpretación de gráficos e elaboración
estatística analizada.
de informes.

 Emprega a calculadora e ferramentas  9
tecnolóxicas para organizar datos.

OBS,PA,
PE

 Utiliza as tecnoloxías da información e da  9
comunicación para comunicar información
estatística.

OBS, PA

 e

 B5.8. Fenómenos deterministas e aleatorios.

 f
 h

 B5.9. Formulación de conxecturas sobre o
comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias para a súa comprobación.
 B5.10. Frecuencia relativa dun suceso e a súa
aproximación á probabilidade mediante a simulación ou experimentación.

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

OBS, PA,
PE

 Calcula frecuencias absolutas e relativas de  9
sucesos.

OBS, PA,
PE

 Fai predicións de fenómenos aleatorios,  9
indicando as súas probabilidades.

OBS, PA,
PE

 Describe experimentos aleatorios sinxelos.

OBS, PA,
PE

 b
 f
 h

 B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas  MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios  CMCCT
dos aleatorios, valorando a posibilidade que
e distíngueos dos deterministas.
ofrecen as matemáticas para analizar e facer
predicións razoables acerca do comportamento
dos aleatorios a partir das regularidades obtiCalcula a frecuencia relativa dun  CMCCT
das ao repetir un número significativo de veces  MAB5.3.2.
suceso mediante a experimentación.
a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa
probabilidade.
 MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenó-  CMCCT
meno aleatorio a partir do cálculo exacto da
súa probabilidade ou a aproximación desta
mediante a experimentación.

 B5.11. Sucesos elementais equiprobables e  B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir  MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios  CMCCT
non equiprobables.
do concepto de frecuencia relativa e como
sinxelos e enumera todos os resultados posimedida de incerteza asociada aos fenómenos
bles, apoiándose en táboas, recontos ou dia B5.12. Espazo mostral en experimentos
aleatorios,
sexa
ou
non
posible
a
experimentagramas en árbore sinxelos.
sinxelos. Táboas e diagramas de árbore sinxeción.
los.
 B5.13. Cálculo de probabilidades mediante a
 MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais  CMCCT
regra de Laplace en experimentos sinxelos.
equiprobables e non equiprobables.
 MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos  CMCCT
asociados a experimentos sinxelos mediante a
regra de Laplace, e exprésaa en forma de
fracción e como porcentaxe.
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 9

 Distingue sucesos elementais equiprobables  9
e non equiprobables.

OBS,
PE

PA,

 Calcula probabilidades moi sinxelas median-  9
te a regra de Laplace.

OBS,
PE

PA,
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De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da adquisición de novos coñecementos, destrezas e actitudes propios do razoamento matemático x unto
co progreso no cálculo e na utilización axeitada das operacións con números enteiros e fraccionarios constitúen o e ixo ce ntral ou prioritario da programación didáctica
na m ate ria, tanto a nive l de e nsino -apre ndizax e com o de e nfoque m e todolóx ico.

Concrecións metodolóxicas neste nivel
C om plementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e te ñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada compre nsión dos contidos
m atemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e , por outro, ao desenvolvemento das compete ncias clave . Estas son algunhas de las:
•

Para introducir o concepto de M.C.D. pódese empezar pre sentándolles ós alumnos e alumnas unha situación concre ta onde a solución ve ña dada polo que se ch am ará
M.C .D.

•

É im portante re saltar a situación do ce ro com o m últiplo de tódolos núm e ros.

•

A partir de situacións da vida re al, os alum nos de be n che gar ó núm e ro e nte iro por un proce so de inve stigación e abstracción.

•

Hai que te r en conta que o concepto de fracción ofre ce dificultades, e pódese ir presentando progre sivamente como parte dun todo, cociente indicado, tipo de núm e ro e
ope rador.

•

É de grande utilidade a re pre se ntación dos núm e ros na re cta.

•

O bloque de núm e ros é e spe cialm e nte ax e itado para de se nvolve r té cnicas de cálculo m e ntal e de utilización da calculadora.

•

Dado que aos alumnos cústalles entende r o significado de núm e ro ne gativo, habe rá que propoñe r num e rosos e x e m plos nos que o co nte x to lle s facilite o se u
e nte nde m e nto: te m pe ratura, sald os bancarios, datas de ante s e de spois de C risto, ...

•

Na unidade de expresión alxébricas, pódese e mpezar intentando que o alumno transforme expresións aritméticas sinxelas, que e s tivo manexando, e n e xpresións lite rais.

•

A e scritura de e x pre sións lite rais te n que face rse de form a progre siva e de spois de traballar sobre m oitas situacións particulare s.

•

Hai que e vitar que os alum nos cre an que os proble m as alx é bricos te ñe n se m pre unha re sposta num é rica única.

•

H ai que evitar que os alumnos utilic en de forma automátic a a regra de tres s en entender exac tamente o s eu s entido, e aplic ala en s ituac ións nas que non é ne ce saria.

•

Para introducir o conce pto de función póde se e m pe zar por unha función line al da vida re al para que pe rciban a re lación que e x iste e ntre as dúas variable s.

•

A organización e n táboas e re pre se ntación gráfica póde se face r a partir de pe que nos proble m as que os alum nos e alum nas coñe za n.

•

Para suavizar o grao de abstracción que supón a utilización de símbolos alxébricos, é aconsellable que todos te ñan inicialm e nte un significado de situación num é rica
concre tas.

•

Para e vitar os e rros de cálculo na re solución de e cuacións, é inte re sante e struturar de form a clara os pasos a se guir.

•

Para re solver a maior dificultade que se presenta ós alumnos nos pro blemas de e cuacións, "ser capace s de traducir un te x to e scrito a e cuacións", proponse re solve r
fre cue nte s e x e rcicios e que discutan por grupos a form a de obte r as e cuacións.
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•

Ao e studar a proporcionalidade pre se ntaráse lle s distintos e x e m plos para e vitar que caian no e rro da x e ne ralización rutine ira da m e sm a.

•

Para entender un dos conceptos m áis importantes das m atemáticas, o de función, poderase re corre r ó análise e representación gráfica de situacións e fenómenos da vida
cotiá.

•

A e scuadra, com pás e transpo rtador de ángulos de be se r utilizado a cotío nos te m as da x e om e tría.

•

inte nto de re pre se ntación gráfica de obx e ctos re ais ax udará a aum e ntala capacidade de re pre se ntación m e ntal.

•

Pode re sultar inte re sante que se fagan m apas e planos de zonas coñe cidas.

•

Hai que e vitar que os alum nos utilice n m e canicam e nte as fórm ulas das áre as se n unha m aior com pre nsión.

•

Ante s que as fórm ulas, pode n re alizar m e dicións, de form a m anipulativa, de áre as de dife re nte s figuras.

•

Unha práctica co programa informático para debuxar o plano dun te rreo do que temos medidas perimetrais, tomadas “in situ”, a cachos triangulares e o poste rior cálculo
da súa áre a re forzaría o coñe ce m e nto dos conce ptos fundam e ntais da x e om e tría.

•

Tam én axudaría a practicar coas coordenadas outra práctica co mesmo programa consistente en debuxar un terre o do que temos, re collidas “ in situ”, as coordenadas dos
se us vé rtice s.
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9. O Currículo da materia Matemáticas 2º ESO
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, a dve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno .

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

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

Temporalización
12 sesións
15 sesións
15 sesións
12 sesións
10 sesións
14 sesións
14 sesións
12 sesións
14 sesións
10 sesións
14 sesións
10 sesións
152 SESIÓNS

Libro de texto:
Non dispoñeremos dun libro de texto concreto, utilizaremos os libros de te xto e re cursos facilitados polo programa E-DIXGAL, así como os materiais elaborados polo
profe sorado.
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que s e e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bachare lato na C om unidade Autónom a de Galicia, re cólle nse os se guinte s e le m e ntos do currículo da m ate ria de Mate m áticas 2º ESO :
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co lo gro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e nas re spe ctivas unidade s didácticas da m ate r ia e ó longo do curso.

•

E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:
•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

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

 Expresa e xustifica verbalmente a resolución Todas
dun problema.

OBS

 e
 f

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.2. Utilizar procesos de razoamento e  MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado  CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
estratexias de resolución de problemas, realidos problemas (datos, relacións entre os datos,
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
zando os cálculos necesarios e comprobando
e contexto do problema).
problema, resolución de subproblemas, reconto
as solucións obtidas.
exhaustivo, comezo por casos particulares
 MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado  CMCCT
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
e relaciónaa co número de solucións do pro B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión
blema.
das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc.
 MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora  CMCCT
conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e
eficacia.

 Fai unha lectura comprensiva do enunciado Todas
dos problemas e extrae os datos.

CAD, PA,
PE

 Comproba que as solucións dun problema Todas
cumpre coas condición dadas no enunciado.

OBS, PA,
PE

 Estima e elabora conxecturas a partir das Todas
solucións dun problema.

OBS

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

 Utiliza táboas, gráficas, pon exemplos Todas
concretos ou descompón o problema en
outros máis pequenos na resolución de
problemas.

OBS,
PE

PA,

b
e
f
g
h

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.3. Describir e analizar situacións de cambio,  MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e  CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
para encontrar patróns, regularidades e leis
leis matemáticas en situacións de cambio, en  CCEC
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
matemáticas, en contextos numéricos, xeomécontextos numéricos, xeométricos, funcionais,
problema, resolución de subproblemas, reconto
tricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos,
estatísticos e probabilísticos.
exhaustivo, comezo por casos particulares
valorando a súa utilidade para facer predicións.
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
 MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas  CMCCT
 B1.4. Formulación de proxectos e investig apara realizar simulacións e predicións sobre os
cións matemáticas escolares, en contextos
resultados esperables, valorando a súa eficacia
numéricos, xeométricos, funcionais, estatístie idoneidade.
cos e probabilísticos, de xeito individual e en
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

 Identifica leis matemáticas en contextos Todas
diversos.

OBS,
PE

PA,

 Utiliza as leis matemáticas achadas para Todas
resolver problemas e exercicios.

OBS,PA, PE

 b
 e
 f

 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión  B1.4. Afondar en problemas resoltos formulan-  MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de  CMCCT
das operacións utilizadas, asignación de unido pequenas variacións nos datos, outras
resolvelos, revisando o proceso de resolución e
dades aos resultados, comprobación e interpreguntas, outros contextos, etc.
os pasos e as ideas importantes, analizando a
pretación das solucións no contexto da situacoherencia da solución ou procurando outras
ción, procura doutras formas de resolución, etc.
formas de resolución.

 Revisa o proceso de resolución dun proble- Todas
ma, analiza se a solución cumpre o enunciado, e valora outras formas de resolución.

OBS, PA

 h
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a
b
c
d
e
f
g

 e
 f
 g
 a
 b
 c

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a  CMCCT
partir de un resolto, variando os datos, propon-  CAA
do novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo
conexións entre o problema e a realidade.

 Formula outros problemas parecidos e Todas
resólveos.

 B1.4. Formulación de proxectos e investig a-  B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o  MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso  CCL
cións matemáticas escolares, en contextos
proceso, resultados e conclusións obtidas nos
seguido ademais das conclusións obtidas,  CMCCT
numéricos, xeométricos, funcionais, estatístiprocesos de investigación.
utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica,
cos e probabilísticos, de xeito individual e en
xeométrica e estatístico-probabilística).
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

 Expón e argumenta os exercicios e proble- Todas
mas feitos, con diferentes linguaxes.

OBS, PA

 CMCCT
 CSC

 Valora a utilidade das matemáticas na Todas
resolución de problemas reais.

OBS,PA

 CMCCT

 Usa os coñecementos matemáticos para Todas
resolver problemas reais

OBS, PA,
PE

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

 Usa os coñecementos matemáticos para Todas
resolver problemas dentro do campo das
matemáticas.

OBS,
PE

PA,

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

 Comproba que a solución ten sentido na Todas
realidade.

OBS,
PE

PA,

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

 Comproba, mediante simulacións e predi- Todas
cións, se os modelos matemáticos se adecúan a situacións reais.

OBS

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

 Identifica o proceso de resolución dos Todas
problemas valorando outras opinións.

OBS,
PE

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

 Esfórzase na realización dos exercicios e Todas
problemas, e participa na aula.

OBS,PA, PE

 B1.5. Práctica dos procesos de matematización  B1.6. Desenvolver procesos de matematiza-  MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
e modelización, en contextos da realidade e en
ción en contextos da realidade cotiá (numérida realidade susceptibles de conter problemas
contextos matemáticos, de xeito individual e en
cos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou
de interese.
equipo.
probabilísticos) a partir da identificación de
situacións problemáticas da realidade.
 MAB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas
matemáticos subxacentes nel e os coñecementos matemáticos necesarios.
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d
e
f
g

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

 Plantexa preguntas e resolve problemas.

Todas

OBS,
PE

PA,







l
m
n
ñ
o

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

 Resolve problemas e exercicios, distinguín- Todas
doos.

OBS,
PE

PA,

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

 Realiza exercicios e problemas, e participa Todas
na aula.

OBS,
PE

PA,

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

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

OBS, PA

 b
 g

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

 Participa activamente nos procesos de Todas
resolución de problemas.

OBS, PA

 b
 g

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

 Analiza os erros e corríxeos.

Todas

OBS

 b

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas  MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxi-  CMCCT
proceso de aprendizaxe para:
axeitadas, de forma autónoma, realizando
cas axeitadas e utilízaas para a realización de  CD
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos,
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos
– Recollida ordenada e a organización de
facendo representacións gráficas, recreando
cando a dificultade destes impida ou non acondatos.
situacións matemáticas mediante simulacións
selle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
ou analizando con sentido crítico situacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
diversas que axuden á comprensión de conestatísticos.
ceptos matemáticos ou á resolución de pro-  MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para  CMCCT
facer representacións gráficas de funcións con
– Facilitación da comprensión de conceptos
blemas.
expresións alxébricas complexas e extraer
e propiedades xeométricas ou funcionais e
información cualitativa e cuantitativa sobre
a realización de cálculos de tipo numérico,
elas.
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de

 Utiliza a calculadora e o ordenador no Todas
momento axeitado.

OBS,
PE

 Utiliza a calculadora e o ordenador no 8
momento axeitado.

OBS, PA,
PE

 e
 f
 g
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 b
 e
 f
 g
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 MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas  CMCCT
para explicar o proceso seguido na solución de
problemas, mediante a utilización de medios
tecnolóxicos.

 Fai representacións gráficas no ordenador.

Todas

OBS, PA

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

 Debuxa figuras planas en Xeoxebra.

 11

OBS, PA

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

 Utiliza follas de cálculo para tratar datos e  12
gráficas estatísticas e analizalas.

OBS,PA

 CD
 CCL

 Elabora documentos dixitais con Xeoxebra Todas
ou follas de cálculo.

OBS, PA

 CCL

 Utiliza os recursos creados para a exposición Todas
oral.

OBS, PA

 CD

 Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos.

Todas

OBS, PA

 Emprega ferramentas tecnolóxicas para Todas
compartir ideas e tarefas.

OBS, PA

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

OBS, PA,
PE

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e  MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais
proceso de aprendizaxe para:
da comunicación de maneira habitual no propropios (de texto, presentación, imaxe, vídeo,
ceso de aprendizaxe, procurando, analizando e
son, etc.), como resultado do proceso de pro– Recollida ordenada e a organización de
seleccionando información salientable en
cura, análise e selección de información reledatos.
internet ou noutras fontes, elaborando docuvante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e
– Elaboración e creación de representacións
mentos propios, facendo exposicións e argucompárteos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
mentacións destes, e compartíndoos en ámbiestatísticos.
tos apropiados para facilitar a interacción.
 MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para
– Facilitación da comprensión de conceptos
apoiar a exposición oral dos contidos traballae propiedades xeométricas ou funcionais e
dos na aula.
a realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
 MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios
diversas.
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu
– Elaboración de informes e documentos
proceso de aprendizaxe, recollendo a informasobre os procesos levados a cabo e os reción das actividades, analizando puntos fortes
e débiles do seu proceso educativo e establesultados e as conclusións obtidos.
cendo pautas de mellora.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das
ideas matemáticas.

 CAA

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

Bloque 2. Números e álxebra
 b
 e
 f

 B2.1. Números enteiros: representación,  B2.1. Utilizar números naturais, enteiros,  MAB2.1.1. Identifica os tipos de números  CMCCT
ordenación na recta numérica e operacións.
fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxe(naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e
Operacións con calculadora ou outros medios
las, as súas operacións e as súas propiedades,
utilízaos para representar, ordenar e interpretar
tecnolóxicos.
para recoller, transformar e intercambiar inforaxeitadamente a información cuantitativa.

33

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas 2º de ESO
Obxectivos
 g
 h

Contidos
 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 para representar números
grandes.
 B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas.
Estimación e obtención de raíces aproximadas.
 B2.8. Xerarquía das operacións.
 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

mación, e resolver problemas relacionados coa  MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións  CMCCT
vida diaria.
numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias
de expoñente natural, aplicando correctamente
a xerarquía das operacións.

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

 B2.1. Números enteiros: representación,  B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos  MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen  CMCCT
ordenación na recta numérica e operacións.
significados dos números en contextos de
potencias de expoñente natural e aplica as
Operacións con calculadora ou outros medios
paridade, divisibilidade e operacións elemenregras básicas das operacións con potencias.
tecnolóxicos.
tais, mellorando así a comprensión do concepto
e
dos
tipos
de
números.
 B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións
 MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión  CMCCT
equivalentes. Comparación de fraccións. Reentre números decimais e fraccionarios, acha
presentación, ordenación e operacións.
fraccións equivalentes e simplifica fraccións,
para aplicalo na resolución de problemas.
 B2.3. Números decimais: representación,
ordenación e operacións.
 B2.4. Relación entre fraccións e decimais.
Conversión e operacións.
 MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora  CMCCT
 B2.5. Potencias de números enteiros e fraccioo seu uso para simplificar cálculos e represennarios con expoñente natural: operacións.
tar números moi grandes.
 B2.6. Potencias de base 10. Utilización da
notación científica para representar números
grandes.
 B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas.
Estimación e obtención de raíces aproximadas.
 B2.8. Xerarquía das operacións.
 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias
para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora.

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

OBS, PA,
PE

 Acha fraccións equivalentes e aplica estes  2
coñecementos na resolución de problemas.

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 e

 B2.8. Xerarquía das operacións.

 f

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

 Realiza operacións combinadas entre  1, 2, 3
números enteiros, decimais e fraccionarios.

OBS, PA,
PE






e
f
g
h

 B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a  MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas  CMCCT
competencia no uso de operacións combinaentre números enteiros, decimais e fraccionadas como síntese da secuencia de operacións
rios, con eficacia, mediante o cálculo mental,
aritméticas, aplicando correctamente a xeraralgoritmos de lapis e papel, calculadora ou
quía das operacións ou estratexias de cálculo
medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis
mental.
axeitada e respectando a xerarquía das operacións.
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Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 B2.9. Elaboración e utilización de estratexias  B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada  MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo  CMCCT
para o cálculo mental, para o cálculo aproxi(mental, escrita ou con calculadora), usando
mental para realizar cálculos exactos ou apromado e para o cálculo con calculadora.
estratexias que permitan simplificar as operaximados, valorando a precisión esixida na
cións con números enteiros, fraccións, decioperación ou no problema.
mais e porcentaxes, e estimando a coherencia
e a precisión dos resultados obtidos.
 MAB2.4.2. Realiza cálculos con números  CMCCT
naturais, enteiros, fraccionarios e decimais,
decidindo a forma máis axeitada (mental,
escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

 Fai cálculos aproximados valorando a súa  Todas
precisión.

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 B2.10. Cálculos con porcentaxes (mental,  B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego  MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de  CMCCT
manual e con calculadora). Aumentos e dimide táboas, obtención e uso da constante de
proporcionalidade numérica (como o factor de
nucións porcentuais.
proporcionalidade, redución á unidade, etc.)
conversión ou cálculo de porcentaxes) e empara
obter
elementos
descoñecidos
nun
proprégaas para resolver problemas en situacións
 B2.11. Razón, proporción e taxa.Taxa unitaria.
blema
a
partir
doutros
coñecidos
en
situacións
cotiás.
Factores de conversión. Magnitudes directa e
da vida real nas que existan variacións porceninversamente proporcionais. Constante de
tuais
e
magnitudes
directa
ou
inversamente
proporcionalidade.
 MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e  CMCCT
proporcionais.
recoñece que interveñen magnitudes que non
 B2.12. Resolución de problemas nos que
son directa nin inversamente proporcionais.
interveña a proporcionalidade directa ou inversa, ou variacións porcentuais. Reparticións
directa e inversamente proporcionais.

 Identifica e discrimina relacións de propor-  4
cionalidade numérica.

OBS, PA,
PE

 Analiza situacións sinxelas e recoñece que  4
interveñen magnitudes que non son directa
nin inversamente proporcionais.

OBS, PA,
PE

 B2.13. Tradución de expresións da linguaxe  B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes,  MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados  CMCCT
cotiá que representen situacións reais, á alxéidentificando os patróns e leis xerais que os
que dependen de cantidades variables ou
brica, e viceversa.
rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para
descoñecidas e secuencias lóxicas ou regulariexpresalos, comunicalos e realizar predicións
dades, mediante expresións alxébricas, e
 B2.14. Significados e propiedades dos númesobre o seu comportamento ao modificar as
opera con elas.
ros en contextos diferentes ao do cálculo (núvariables,
e
operar
con
expresións
alxébricas.
meros triangulares, cadrados, pentagonais,
etc.).
 MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a  CMCCT
partir do estudo de procesos numéricos reco B2.15. Linguaxe alxébrica para xeneralizar
rrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a
propiedades e simbolizar relacións. Obtención
linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predide fórmulas e termos xerais baseada na obsercións.
vación de pautas e regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica.
 B2.16. Operacións con expresións alxébricas
sinxelas. Transformación e equivalencias.
 MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas  CMCCT
Identidades. Operacións con polinomios en
notables e as propiedades das operacións para
casos sinxelos.
transformar expresións alxébricas.

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

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 Utiliza as identidades alxébricas notables.

OBS, PA,
PE

 B2.17. Ecuacións de primeiro grao cunha  B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simboli-  MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou  CMCCT
incógnita e de segundo grao cunha incógnita.
zar e resolver problemas mediante a formulaun sistema), se un número ou uns números é
Resolución por distintos métodos. Interpretación de ecuacións de primeiro e segundo grao,
ou son solución desta.

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

35

 5

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

OBS, PA,
PE

 B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema de  B3.1. Recoñecer o significado aritmético do  MAB3.1.1. Comprende os significados aritméti-  CMCCT
Pitágoras. Xustificación xeométrica e aplicateorema de Pitágoras (cadrados de números e
co e xeométrico do teorema de Pitágoras e
cións.
ternas pitagóricas) e o significado xeométrico
utilízaos para a procura de ternas pitagóricas
(áreas de cadrados construídos sobre os laou a comprobación do teorema, construíndo
dos), e empregalo para resolver problemas
outros polígonos sobre os lados do triángulo
xeométricos.
rectángulo.

 Comprende os significados aritmético e  9
xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou
a comprobación do teorema.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS,
PE

 B3.2. Semellanza: figuras semellantes. Crite-  B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes,  MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e  CMCCT
rios de semellanza. Razón de semellanza e
calculando a escala ou razón de semellanza e
calcula a razón de semellanza e a razón de
escala. Razón entre lonxitudes, áreas e volua razón entre lonxitudes, áreas e volumes de
superficies e volumes de figuras semellantes.
mes de corpos semellantes.
corpos semellantes.
 MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver  CMCCT
problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e
outros contextos de semellanza.

 Recoñece figuras semellantes e calcula a  10
razón de semellanza e a razón de superficies
e volumes de figuras semellantes.

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 B3.3. Poliedros e corpos de revolución:  B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos,  MAB3.3.1. Analiza e identifica as característi-  CMCCT
elementos característicos; clasificación. Áreas
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos
cas de corpos xeométricos utilizando a linguae volumes.
e esferas) e identificar os seus elementos
xe xeométrica axeitada.
característicos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con
Constrúe seccións sinxelas dos  CMCCT
planos, corpos obtidos mediante seccións,  MAB3.3.2.
corpos xeométricos, a partir de cortes con
simetrías, etc.).
planos, mentalmente e utilizando os medios
tecnolóxicos axeitados.

 Identifica as características de corpos  11
xeométricos.

OBS, PA,
PE

 Constrúe seccións sinxelas dos corpos  11
xeométricos.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

ción das solucións. Ecuacións sen solución.
Resolución de problemas.
 B2.18. Sistemas de dúas ecuacións lineais con
dúas incógnitas. Métodos alxébricos de resolución e método gráfico. Resolución de problemas.

e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa  MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha  CMCCT
resolución métodos alxébricos ou gráficos, e
situación da vida real mediante ecuacións de
contrastando os resultados obtidos.
primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e
interpreta o resultado obtido.

Grao mínimo de consecución

Bloque 3. Xeometría
 f
 h

 e
 f

 e
 f






e
f
l
n
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Bloque 4. Funcións
 f

 B4.1. Concepto de función: variable dependen-  B4.1. Manexar as formas de presentar unha  MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representa-  CMCCT
te e independente; formas de presentación
función (linguaxe habitual, táboa numérica,
ción dunha función a outras, e elixe a máis
(linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula);
gráfica e ecuación), pasando dunhas formas a
adecuada en función do contexto.
crecemento e decrecemento; continuidade e
outras e elixindo a mellor delas en función do
descontinuidade; cortes cos eixes; máximos e
contexto.
mínimos relativos. Análise e comparación de
gráficas.

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

OBS, PA,
PE

 f

 B4.1. Concepto de función: variable dependen-  B4.2. Comprender o concepto de función, e  MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica represen-  CMCCT
te e independente; formas de presentación
recoñecer, interpretar e analizar as gráficas
ta ou non unha función.
(linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula);
funcionais.
crecemento e decrecemento; continuidade e
 MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa,  CMCCT
descontinuidade; cortes cos eixes; máximos e
recoñecendo as súas propiedades máis caracmínimos relativos. Análise e comparación de
terísticas.
gráficas.

 Recoñece se unha gráfica representa ou non  8
unha función.

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 B4.2. Funcións lineais. Cálculo, interpretación e  B4.3. Recoñecer, representar e analizar as  MAB4.3.1. Recoñece e representa unha  CMCCT
identificación da pendente da recta. Represenfuncións lineais, e utilizalas para resolver profunción lineal a partir da ecuación ou dunha
tacións da recta a partir da ecuación e obtenblemas.
táboa de valores, e obtén a pendente da recta
ción da ecuación a partir dunha recta.
correspondente.
 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
software específico para a construción e inter MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a  CMCCT
pretación de gráficas.
partir da gráfica ou táboa de valores.

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

OBS, PA,
PE

 Obtén a ecuación dunha recta a partir da  8
gráfica ou táboa de valores.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

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

 Estuda situacións reais sinxelas.

OBS, PA

 b





e
f
g
h

 8

Bloque 5. Estatística e probabilidade
 a
 b








c
d
e
f
g
h
m

 B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e  B5.1. Formular preguntas axeitadas para  MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha  CMCCT
acumuladas.
coñecer as características de interese dunha
poboación de variables cualitativas ou cuantitapoboación e recoller, organizar e presentar
tivas en táboas, calcula e interpreta as súas
 B5.2. Organización en táboas de datos recollidatos relevantes para respondelas, utilizando
frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas,
dos nunha experiencia.
os métodos estatísticos apropiados e as ferrae represéntaos graficamente.
 B5.3. Diagramas de barras e de sectores.
mentas axeitadas, organizando os datos en
Polígonos de frecuencias; diagramas de caixa
táboas e construíndo gráficas, calculando os
e bigotes
 MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a  CMCCT
parámetros relevantes, e obtendo conclusións
mediana (intervalo mediano), a moda (intervalo
 B5.4. Medidas de tendencia central.
razoables a partir dos resultados obtidos.
modal), o rango e os cuartís, elixe o máis
 B5.5. Medidas de dispersión.
axeitado, e emprégaos para interpretar un
conxunto de datos e para resolver problemas.
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 Organiza datos, obtidos dunha poboación de  12
variables cualitativas ou cuantitativas en
táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e
represéntaos graficamente.

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE
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 MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos  CMCCT
sinxelos recollidos en medios de comunicación
e outros ámbitos da vida cotiá.

 Interpreta gráficos estatísticos sinxelos  12
recollidos en medios de comunicación e
outros ámbitos da vida cotiá.

OBS, PA,
PE

 B5.2. Organización en táboas de datos recolli-  B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para  MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramen-  CMCCT
dos nunha experiencia.
organizar datos, xerar gráficas estatísticas,
tas tecnolóxicas para organizar datos, xerar
calcular parámetros relevantes e comunicar os
gráficos estatísticos e calcular as medidas de
 B5.3. Diagramas de barras e de sectores.
resultados
obtidos
que
respondan
ás
preguntas
tendencia central, o rango e os cuartís.
Polígonos de frecuencias, diagramas de caixa
formuladas
previamente
sobre
a
situación
e bigotes
estudada.
 B5.4. Medidas de tendencia central.
 MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da informa-  CMCCT
ción e da comunicación para comunicar infor B5.5. Medidas de dispersión: rango e cuartís,
mación resumida e relevante sobre unha variapercorrido intercuartílico, varianza e desviación
ble estatística analizada.
típica.
 B5.6. Utilización de calculadoras e ferramentas
tecnolóxicas para o tratamento de datos, creación e interpretación de gráficos e elaboración
de informes.

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

OBS,PA, PE

 Utiliza as tecnoloxías da información e da  12
comunicación para comunicar información
resumida e relevante sobre unha variable
estatística analizada.

OBS,PA, PE

 B5.7. Fenómenos deterministas e aleatorios.
 B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas  MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleato-  CMCCT
dos aleatorios, valorando a posibilidade que
rios e distíngueos dos deterministas.
 B5.8. Formulación de conxecturas sobre o
ofrecen as matemáticas para analizar e facer
comportamento de fenómenos aleatorios sinxepredicións
razoables
acerca
do
comportamento
los e deseño de experiencias para a súa com MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun  CMCCT
dos aleatorios a partir das regularidades obtiprobación.
suceso mediante a experimentación.
das ao repetir un número significativo de veces
 B5.9. Frecuencia relativa dun suceso e a súa
a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa
aproximación á probabilidade mediante a
probabilidade.
 MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenó-  CMCCT
simulación ou experimentación.
meno aleatorio a partir do cálculo exacto da
súa probabilidade ou a aproximación desta
mediante a experimentación.

 Identifica os experimentos aleatorios e  12
distíngueos dos deterministas.

OBS, PA,
PE

 Calcula a frecuencia relativa dun suceso  12
mediante a experimentación.

OBS, PA,
PE

 Realiza predicións sobre un fenómeno  12
aleatorio a partir do cálculo da súa probabilidade.

OBS, PA,
PE

 B5.10. Sucesos elementais equiprobables e  B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir  MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios  CMCCT
non equiprobables.
do concepto de frecuencia relativa e como
sinxelos e enumera todos os resultados posimedida de incerteza asociada aos fenómenos
bles, apoiándose en táboas, recontos ou dia B5.11. Espazo mostral en experimentos
aleatorios, sexa ou non posible a experimentagramas en árbore sinxelos.
sinxelos. Táboas e diagramas de árbore sinxeción.
los.
 B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a
 MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais  CMCCT
equiprobables e non equiprobables.
regra de Laplace en experimentos sinxelos.

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

OBS, PA,
PE

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

OBS, PE

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

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

OBS, PA,
PE

De todos os aspectos enunciados na táboa ante rior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (sistemas de ecuacións lineais, teorema de Thales,
teorema de Pitágoras,..) x unto co afianzamento no cálculo e na utilización axeitada das operacións con números enteiros e fraccionarios constitúe n o e ix o ce ntral
ou prioritario da program ación didáctica na m ate ria, tanto a nive l de e nsino -apre ndizax e com o de e nfoque m e todolóx ico.
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Concrecións metodolóxicas neste nivel
C om plementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e te ñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada compre nsión dos contidos
m atemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e , por outro, ao desenvolvemento das compe te ncias clave . Estas son algunhas de las:
•

O e studo de pote ncias póde se com e zar pre se ntando a súa re lación coa áre a do cadrado e volum e do cubo.

•

De m ane ira m anipulativa, os alum nos e alum nas pode n de scubrir as re gras de cálculo de m ultiplicación e división de pote ncias.

•

As raíce s póde nse introducir, de form a m anipulativa tam é n, com o a ope ración inve rsa das pote ncias.

•

A división de de cim ais póde se fa ce r na form a clásica de m ultiplicar divide ndo e divisor pola unidade se guida de ce ros.

•

É de grande utilidade a re pre se ntación dos núm e ros na re cta.

•

O bloque de Aritm é tica é e spe cialm e nte ax e itado para de se nvolve r té cnicas de cálculo m e ntal e de utilización da calculadora.

•

Para consolidar o conce pto de núm e ro de cim al pare ce inte re sante pre se ntar actividade s nas que hax a que inte rpre tar o valor po sicional das cifras.

•

Para e vitar os e rros de cálculo na re solución de e cuacións, é inte re sante e struturar de form a clara os pasos a se guir.

•

Para re solver a maior dificultade que se lle presenta aos alumnos nos problemas de e cuacións, "ser capaces de traducir un tex to escrito a e cuacións", proponse re solve r
fre cue nte s e x e rcicios e que discutan por grupos a form a de obte r as e cuacións.

•

Ao e studar a proporcionalidade pre se ntaráse lle s distintos e x e m plos para e vitar que caian no e rro da x e ne ralización rutine ira da m e sm a.

•

Para entender un dos conceptos m áis importantes das m atemáticas, o de función, poderase re corre r ao análise e representación gráfica de situacións e fenómenos da vida
cotiá.

•

Te r pre se nte que o dom inio de fraccións e porce ntax e s ax udará á inte rpre tación de gráficas.

•

O s conceptos de media, m ediana e m oda, pódenlle re sultar difíciles de interpretar. Para e l o o m e llor é que os alum nos e alum nas os de scubran e le s m e sm os con
e x pe rim e ntos de situacións re ais.

•

A organización coidadosa das táboas e a e struturación ax e itada nos cálculos num é ricos, pe rm ite a obte nción se n e rros dos pará m e tros e statísticos.

•

Todas e stas apre ndizax e s póde nse re lacionar practicam e nte con te m as de Historia, Xe ografía, Sociolox ía, ...

•

É im portante que valore n e critique n as inform acións de m anipulacións e statísticas nos m e dios de com unicación.

•

O im portante, unha vez calculados os parámetros estatísticos, tanto de ce ntralización como de dispersión, é o análise e interpretación dos mesmos para que teña sentido o
se u cálculo.

•

En principio, o teorema de Pitágoras, só se verá de forma práctica e comprobándoo en figuras re ais. Ao final poderán aplicalo na re solución de proble m as x e om é tricos.

•

O s polie dros e corpos re dondos pode n pre se ntarse a partir de obse rvacións de obx e ctos dife re nte s.

•

É inte re sante que , traballando con cartón ou cortando m ode los de plastilina, se e stude n os de se nvolve m e ntos e a s propie dade s de ste s corpos.

•

O cálculo de distancias re ais sobre m apas dará inte re se ao e studio de se m e llanza, e cone ctará por e x e m plo coa x e ografía.

•

O de se nvolve m e nto sobre o plano dos corpos x e om é tricos ax udará a e nte nde r de form a razoada as fórm ulas das áre as.

•

Ao final do estudio da x eometría, será intere sante propoñer algún problema no que teñan que aplicar e re lacionar o estudado: Teore m a de Tale s, cálculo de áre as, e tc.
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10. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, a dve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno .

Trimestre

PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

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

Libro de texto: Título: MA TEMÁTICA S 3 ESO – Savia (Edición en castelán)
Autore s: Fernando Alcaide e outros
Editorial: SM - ISBN: 978–84–675–7622-1
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Temporalización
9 sesións
9 sesións
8 sesións
8 sesións
8 sesións
8 sesións
9 sesións
6 sesións
7 sesións
6 sesións
8 sesións
6 sesións
8 sesións
7 sesións
7 sesións
114 SESIÓNS
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que s e e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bachare lato na C om unidade Autónom a de Galicia, re cólle nse os se guinte s e le m e ntos do currículo da m ate ria de Mate m áticas 3º ESO :
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co logro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e nas re spe ctivas unidade s di dácticas da m ate ria e ó longo do curso.

•

E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

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

41

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

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

 Expresa e xustifica verbalmente a resolución  Todas
dun problema.

OBS

 e

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.2. Utilizar procesos de razoamento e  MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado  CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
estratexias de resolución de problemas, realidos problemas (datos, relacións entre os datos,
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
zando os cálculos necesarios e comprobando
e contexto do problema).
problema, resolver subproblemas, reconto
as solucións obtidas.
exhaustivo, empezar por casos particulares
 MACB1.2.2. Valora a información dun enuncia-  CMCCT
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc.
do e relaciónaa co número de solucións do
 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión
problema.
das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e inter MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora  CMCCT
pretación das solucións no contexto da situaconxecturas sobre os resultados dos probleción, procura doutras formas de resolución, etc.
mas que cumpra resolver, valorando a súa
utilidade e eficacia.

 Fai unha lectura comprensiva do enunciado  Todas
dos problemas e extrae os datos.

OBS, PA,
PE

 Comproba que as solucións dun problema  Todas
cumpre coas condicións dadas no enunciado.

OBS,
PE

 Estima e elabora conxecturas a partir das  Todas
solucións dun problema.

OBS

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

 Utiliza táboas, gráficas, pon exemplos  Todas
concretos ou descompón o problema en
outros máis pequenos na resolución de
problemas.

OBS, PA,
PE

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.3. Describir e analizar situacións de cambio,  MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e  CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
para atopar patróns, regularidades e leis maleis matemáticas en situacións de cambio, en
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
temáticas, en contextos numéricos, xeométricontextos numéricos, xeométricos, funcionais,
problema, resolución de subproblemas, reconto
cos, funcionais, estatísticos e probabilísticos,
estatísticos e probabilísticos.
exhaustivo, comezo por casos particulares
valorando a súa utilidade para facer predicións.
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
 MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas  CMCCT
 B1.4. Formulación de proxectos e investig aatopadas para realizar simulacións e predicións
cións matemáticas escolares, en contextos
sobre os resultados esperables, e valora a súa
numéricos, xeométricos, funcionais, estatístieficacia e a súa idoneidade.
cos e probabilísticos, de xeito individual e en
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

 Identifica leis matemáticas en contextos  Todas
diversos.

OBS, PA,
PE

 Utiliza as leis matemáticas achadas para  12, 13
resolver problemas e exercicios.

OBS, PA,
PE

 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión  B1.4. Afondar en problemas resoltos formulan-  MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de  CMCCT
das operacións utilizadas, asignación de unido pequenas variacións nos datos, outras
resolvelos, revisando o proceso de resolución,
dades aos resultados, comprobación e interpreguntas, outros contextos, etc.
e os pasos e as ideas importantes, analizando
pretación das solucións no contexto da situaa coherencia da solución ou procurando outras
ción, procura doutras formas de resolución, etc.
formas de resolución.

 Revisa o proceso de resolución dun proble-  Todas
ma, analiza se a solución cumpre o enunciado, e valora outras formas de resolución.

OBS, PA

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

 Formula outros problemas parecidos e  Todas
resólveos.

OBS, PA

 f
 h

 b





e
f
g
h

 b
 e
 f
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º de ESO
Obxectivos
 f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 B1.4. Formulación de proxectos e investig a-  B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o  MACB1.5.1. Expón e defende o proceso  CCL
cións matemáticas escolares, en contextos
proceso, resultados e conclusións obtidas nos
seguido ademais das conclusións obtidas,  CMCCT
numéricos, xeométricos, funcionais, estatístiprocesos de investigación.
utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeocos e probabilísticos, de xeito individual e en
métrica e estatístico-probabilística.
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

 Expón e argumenta os exercicios e proble-  Todas
mas feitos, con diferentes linguaxes.

OBS, PA

 CMCCT
 CSC

 Valora a utilidade das matemáticas na  Todas
resolución de problemas reais.

OBS, PA

 CMCCT

 Usa os coñecementos matemáticos para  Todas
resolver problemas reais.

OBS, PA,
PE

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

 Usa os coñecementos matemáticos para  Todas
resolver problemas dentro do campo das
matemáticas.

OBS, PA,
PE

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

 Comproba que a solución ten sentido en  Todas
contextos reais.

OBS, PA,
PE

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

 Comproba, mediante simulacións e predi-  12, 13
cións, se os modelos matemáticos se adecúan a situacións reais.

OBS

 e
 f
 g

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

 Identifica o proceso de resolución dos  Todas
problemas valorando outras opinións.

OBS, PA,
PE













 B1.5. Práctica dos procesos de matematización  B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes  MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas  CMCCT
e modelización, en contextos da realidade e
persoais inherentes ao quefacer matemático.
para o traballo en matemáticas (esforzo, per-  CSIEE
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
severanza, flexibilidade e aceptación da crítica
 CSC
razoada).

 Esfórzase na realización dos exercicios e  Todas
problemas, e participa na aula.

OBS, PA,
PE

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

 Formula cuestións na aula e resólveas.

 Todas

OBS, PA,
PE

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

 Resolve exercicios e problemas, distinguín-  Todas
doos.

OBS, PA,
PE

 h






a
b
c
d

 e
 f
 g

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ

 B1.5. Práctica dos procesos de matematización  B1.6. Desenvolver procesos de matematiza-  MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
e modelización, en contextos da realidade e
ción en contextos da realidade cotiá (numérida realidade susceptibles de conter problemas
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
cos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou
de interese.
probabilísticos) a partir da identificación de
problemas en situacións problemáticas da  MACB1.6.2. Establece conexións entre un
realidade.
problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas
matemáticos subxacentes nel, e os coñecementos matemáticos necesarios.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

 o

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

 Realiza exercicios e problemas, e participa  Todas
na aula.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA

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

 Participa activamente nos procesos de  Todas
resolución de problemas.

OBS, PA

 b
 g

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

 Analiza os erros e corríxeos.

OBS






 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas
proceso de aprendizaxe para:
adecuadas, de xeito autónomo, realizando
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos,
– Recollida ordenada e a organización de
facendo representacións gráficas, recreando
datos.
situacións matemáticas mediante simulacións
– Elaboración e creación de representacións
ou analizando con sentido crítico situacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
diversas que axuden á comprensión de conestatísticos.
ceptos matemáticos ou á resolución de pro– Facilitación da comprensión de conceptos
blemas.
e propiedades xeométricas ou funcionais,
e realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo e as
conclusións e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

 b
 g

b
e
f
g

 Todas

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

 Utiliza a calculadora e o ordenador no  Todas
momento axeitado.

OBS, PA,
PE

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

 Utiliza a calculadora e o ordenador no  12, 13
momento axeitado.

OBS, PA,
PE

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

 Fai representacións gráficas no ordenador.

OBS, PA

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

 Utiliza o Xeoxebra para representar a idea de  9, 10, 11
transformación xeométrica (translación, xiro
e simetría axial).

OBS, PA

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

 Utiliza follas de cálculo para tratar datos e  12, 13, 14
gráficas estatísticas e analizalas.

OBS, PA
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Obxectivos
 a





b
f
g
e

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e
proceso de aprendizaxe para:
da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e
– Recollida ordenada e a organización de
seleccionando información salientable en
datos.
internet ou noutras fontes, elaborando docu– Elaboración e creación de representacións
mentos propios, facendo exposicións e argugráficas de datos numéricos, funcionais ou
mentacións destes, e compartíndoos en ámbiestatísticos.
tos apropiados para facilitar a interacción.
– Facilitación da comprensión de conceptos
e propiedades xeométricas ou funcionais,
e realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo e as
conclusións e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais  CCL
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo,  CD
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.

 Elabora documentos dixitais con Xeoxebra  12, 13, 14
ou follas de cálculo.

OBS, PA

 MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para  CCL
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

 Utiliza os recursos creados para a exposición  12, 13, 14
oral.

OBS, PA

 MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios  CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu  CAA
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes
e débiles de seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

 Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos.

 12, 13, 14

OBS, PA

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

 Emprega ferramentas tecnolóxicas para  12, 13, 14
compartir ideas e tarefas.

OBS, PA

 Manexa as fraccións: operatoria e uso.
 1, 2
 Manexa os decimais: cálculo mental e
manual, aproximacións, operatoria.

OBS, PA,
PE

Bloque 2. Números e álxebra
 b
 f

 B2.1. Números racionais. Transformación de  B2.1. Utilizar as propiedades dos números  MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de  CMCCT
fraccións en decimais e viceversa. Números
racionais, as raíces e outros números radicais
números (naturais, enteiros e racionais), indica
decimais exactos e periódicos. Fracción xerapara operar con eles, utilizando a forma de
o criterio utilizado para a súa distinción e utilítriz.
cálculo e notación adecuada, para resolver
zaos para representar e interpretar adecuadaproblemas da vida cotiá, e presentar os resulmente información cuantitativa.
 B2.2. Operacións con fraccións e decimais.
tados
coa
precisión
requirida.
Cálculo aproximado e redondeo. Cifras significativas. Erro absoluto e relativo.
 B2.3. Potencias de números racionais con
expoñente enteiro. Significado e uso.
 B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a
 MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal  CMCCT
expresión de números moi pequenos. Operaequivalente a unha fracción, entre decimais
cións con números expresados en notación
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica
científica.
neste caso o grupo de decimais que se repiten
 B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas.
ou forman período.
Expresión decimal. Expresións radicais: transformación e operacións.
 MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz corres-  CMCCT
 B2.6. Xerarquía de operacións.
pondente a un decimal exacto ou periódico.
 MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e  CMCCT
moi pequenos en notación científica, opera con
eles, con e sen calculadora, e utilízaos en
problemas contextualizados.

45

 Utiliza as propiedades das potencias para
simplificar cálculos sinxelos.
 Calcula potencias de expoñente enteiroMemoriza os cadrados do quince primeiros
números naturais.
 Distingue tipos de decimais.

 1

OBS, PA,
PE

 Pasa de fraccións a decimais.

 1

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

emprega técnicas  CMCCT
aproximacións por
número en problexustifica os seus

 Aproxima un número a unha orde determina-  2
da. E é consciente do erro cometido.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

 MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema  CMCCT
utilizando a unidade de medida adecuada, en
forma de número decimal, redondeándoo se é
necesario coa marxe de erro ou a precisión
que se requiran, de acordo coa natureza dos
datos.

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

OBS, PA,
PE

 MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións  CMCCT
numéricas de números enteiros, decimais e
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

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

 Obtén un termo calquera dunha sucesión  8
definida mediante o seu termo xeral.
 Obtén un termo calquera dunha progresión
aritmética se se coñece o primeiro termo e a
diferenza.

OBS, PA,
PE

 MACB2.1.5. Distingue e
adecuadas para realizar
defecto e por exceso dun
mas contextualizados, e
procedementos.

 b
 f

Competencias
clave

 Obtén un termo calquera dunha progresión
xeométrica se se coñece o primeiro termo e
a razón.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

 MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza  CMCCT
recorrente das sucesións na natureza e resolve
problemas asociados a estas.

 Resolve problemas asociados a progresións.  8

OBS, PA,
PE

 Suma e multiplica monomios.

 3, 4

OBS, PA,
PE

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






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

 MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades  CMCCT
notables correspondentes ao cadrado dun
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas
nun contexto axeitado.

 Desenvolve identidades notables.

 3

OBS, PA,
PE

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

 Descompón en factores irredutibles polino-  4
mios sinxelos.

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 B2.9. Transformación de expresións alxébricas.  B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos  MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha  CMCCT
Igualdades notables. Operacións elementais
que se precise a formulación e a resolución de
situación da vida cotiá mediante ecuacións e
con polinomios. Factorización de polinomios.
ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuasistemas de ecuacións, resólveas e interpreta
cións sinxelas de grao maior que dous e sistecriticamente o resultado obtido.
 B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha
mas de dúas ecuacións lineais con dúas inincógnita. Resolución por distintos métodos.
cógnitas, aplicando técnicas de manipulación
 B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de
alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos,
grao superior a dous.
valorando e contrastando os resultados obti B2.12. Resolución de sistemas de dúas
dos.
ecuacións lineais con dúas incógnitas
 B2.13. Resolución de problemas mediante a
utilización de ecuacións e sistemas de ecuacións.
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 Entende o concepto de sistema de ecuacións
e da súa solución.
 Resolve sistemas de ecuacións lineais con
dúas incógnitas por calquera dos métodos
estudados.
 Formula e resolve problemas utilizando
sistemas de ecuacións lineais.

Bloque 3. Xeometría
 e
 f
 l
 n

 f
 l
 n

 b

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

 Coñece o elementos do triángulo e políg o-  9
nos.

OBS, PA,
PE

 Coñece as relacións angulares nos políg o-  9
nos e na circunferencia.

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE

 B3.3. Xeometría do plano.
 B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas  MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de  CMCCT
usuais para realizar medidas indirectas de
polígonos e de figuras circulares en problemas
 B3.4. Teorema de Tales. División dun segmenelementos inaccesibles e para obter as medicontextualizados, aplicando fórmulas e técnito en partes proporcionais. Aplicación á resoludas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos
cas adecuadas.
ción de problemas.
elementais, de exemplos tomados da vida real,
 B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes.
representacións artísticas como pintura ou
 CMCCT
arquitectura, ou da resolución de problemas  MACB3.2.2. Divide un segmento en partes
proporcionais a outros dados, e establece
xeométricos.
relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.

 Domina o cálculo de áreas de figuras planas.  9

OBS, PA,
PE

 Identifica relación de proporcionalidade e  9
divide un segmento en partes proporcionais.

OBS, PA,
PE

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

 Recoñece triángulos semellantes e, en  9
situacións de semellanza, utiliza o teorema
de Tales.

OBS, PA,
PE

 MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de  CMCCT
poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos
para resolver problemas contextualizados.

 Identifica os corpos básicos co seu desen-  11
volvemento máis intuitivo.
 Calcula a superficie e o volume dalgúns
corpos simples a partir do desenvolvemento
ou a partir da fórmula.

OBS, PA,
PE

 Calcula medidas usando proporcionalidade.

OBS, PA,

 B3.4. Teorema de Tales. División dun segmen-  B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as  MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de  CMCCT
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e
f
g
l

Contidos
to en partes proporcionais. Aplicación á resolución de problemas.

Criterios de avaliación
dimensións reais de figuras dadas en mapas
ou planos, coñecendo a escala.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

medidas de lonxitudes e de superficies en
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos
aéreas, etc.

Instrumentos de
avaliación
PE

 n
 b

 B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano.






 B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas.

e
f
g
l

 B3.4. Recoñecer as transformacións que levan  MACB3.4.1. Identifica os elementos máis  CMCCT
dunha figura a outra mediante movemento no
característicos dos movementos no plano  CCEC
plano, aplicar eses movementos e analizar
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou
deseños cotiáns, obras de arte e configuraen obras de arte.
cións presentes na natureza

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

OBS, PA,
PE

 MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a  CMCCT
composición de movementos, empregando  CCEC
ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

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

OBS, PA

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

 Recoñece as características dos poliedros  11
regulares e dos semirregulares.

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA

 B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas ade-  B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas  MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o  CMCCT
cuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estuxeográficas e a súa aplicación na localización
Ecuador, os polos, os meridianos e os paraledar formas, configuracións e relacións xeoméde puntos.
los, e é capaz de situar un punto sobre o globo
tricas.
terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa
lonxitude
 B3.8. A esfera. Interseccións de planos e
esferas.
 B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e lonxitude dun
punto.

 Interpreta as coordenadas xeográficas dun  11
lugar e relaciónaas cos fusos horarios.

OBS, PA

 Interpreta funcións dadas mediante gráficas.

OBS, PA,
PE

 n

 b
 e
 f

 b
 f

 Identifica os poliedros regulares e descríbeos.

Bloque 4. Funcións
 f
 g

 B4.1. Análise e descrición cualitativa de  B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no  MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha  CMCCT
gráficas que representan fenómenos do ámbito
estudo das funcións e a súa representación
función dada graficamente e asocia enunciacotián e doutras materias.
gráfica.
dos de problemas contextualizados a gráficas.
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Contidos
 B4.2. Análise dunha situación a partir do
estudo das características locais e globais da
gráfica correspondente.
 B4.3. Análise e comparación de situacións de
dependencia funcional dadas mediante táboas
e enunciados.
B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
programas de computador para a construción
e a interpretación de gráficas.

 b
 f

 b
 f

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 MAB B4.1.2. Identifica as características máis  CMCCT
salientables dunha gráfica interpretándoas
dentro do seu contexto.

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

OBS, PA,
PE

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

 Representa, da forma máis aproximada  12, 13
posible, unha función dada por un enunciado
 Representa a ecuación dunha recta.

OBS, PA,
PE

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

 Asigna unha gráfica a un enunciado.

 12, 13

OBS, PA,
PE

 MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o  CMCCT
comportamento do fenómeno que representa
unha gráfica e a súa expresión alxébrica.

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

OBS, PA

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

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

OBS, PA,
PE

 MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da  CMCCT
función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.

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

OBS, PA,
PE

 B4.7. Funcións cuadráticas. Representación  B4.3. Recoñecer situacións de relación  MACB4.3.1. Calcula os elementos característi-  CMCCT
gráfica. Utilización para representar situacións
funcional que necesitan ser descritas mediante
cos dunha función polinómica de grao 2 e
da vida cotiá.
funcións cuadráticas, calculando os seus parepreséntaa graficamente.
rámetros e as súas características.

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA,
PE
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clave

Grao mínimo de consecución
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Instrumentos de
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Bloque 5. Estatística e probabilidade
 b
 f

 b
 e
 f

 b
 e
 f

 B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico.  B5.1. Elaborar informacións estatísticas para  MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e  CMCCT
Poboación e mostra. Variables estatísticas:
describir un conxunto de datos mediante táboxustifica as diferenzas en problemas contextuacualitativas, discretas e continuas.
as e gráficas adecuadas á situación analizada,
lizados.
xustificando
se
as
conclusións
son
representa B5.2. Métodos de selección dunha mostra
tivas para a poboación estudada.
estatística. Representatividade dunha mostra.
 MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha  CMCCT
mostra a través do procedemento de selección,
 B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas. Agrupación de datos en intervaen casos sinxelos.
los.
 B5.4. Gráficas estatísticas.
 MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitati-  CMCCT
va, cuantitativa discreta e cuantitativa continua,
e pon exemplos.

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

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias,  CMCCT
relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

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

OBS, PA,
PE

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

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

OBS, PA

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

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

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA,
PE

 B5.9. Identificación das fases e tarefas dun  B5.3. Analizar e interpretar a información  MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado  CCL
estudo estatístico. Análise e descrición de
estatística que aparece nos medios de comunipara describir, analizar e interpretar informatraballos relacionados coa estatística, con
cación, valorando a súa representatividade e a
ción estatística dos medios de comunicación e
interpretación da información e detección de
súa fiabilidade.
outros ámbitos da vida cotiá.
erros e manipulacións.
 B5.10. Utilización de calculadora e outros
medios tecnolóxicos axeitados para a análise,
 MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios  CD
a elaboración e a presentación de informes e
tecnolóxicos para organizar os datos, xerar
documentos sobre informacións estatísticas
gráficos estatísticos e calcular parámetros de
nos medios de comunicación.
tendencia central e dispersión.

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

OBS, PA,
PE

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

OBS, PA
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

 B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e  B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza  MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatoespazo mostral.
un suceso asociado a un experimento aleatorio
rios e distíngueos dos deterministas.
sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir
 B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a
da
súa
frecuencia
relativa,
a
regra
de
Laplace
regra de Laplace. Diagramas de árbore sinxeUtiliza o vocabulario axeitado para
ou os diagramas de árbore, e identificando os  MACB5.4.2.
los. Permutacións; factorial dun número.
describir e cuantificar situacións relacionadas
elementos asociados ao experimento.
co azar.
 B5.13. Utilización da probabilidade para tomar
decisións fundamentadas en diferentes contextos.
 MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos
en experimentos aleatorios sinxelos cuxos
resultados son equiprobables, mediante a
regra de Laplace, enumerando os sucesos
elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias persoais.

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

OBS, PA

 CMCCT

 Recoñece experiencias
outras que non o son.

aleatorias entre  15

OBS, PA,
PE

 CMCCT
 CCL

 Manexa con soltura a valoración das proba-  15
bilidades de sucesos cotiáns.

OBS, PA,
PE

 CMCCT

 Calcula con soltura probabilidades elemen-  15
tais de sucesos producidos con instrumentos
aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas,
bolsas de bolas…

OBS, PA,
PE

 Manexa con soltura a valoración das proba-  15
bilidades de sucesos cotiáns.

OBS, PA,
PE

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

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (números irracionais, radicais, sucesións de números
reais, polinomio,..) x unto co progreso no cálculo ao incorporar a este as potencias de expoñente enteiro, os números irracionais e os radicais, constitúen o eixo
ce ntral ou prioritario da programación didáctica na materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.

Concrecións metodolóxicas neste nivel
C om plementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e te ñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada compre nsión dos contidos
m atemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e , por outro, ao desenvolvemento das com pe te ncias clave . Estas son algunhas de las:
•

A e x pre sión de cim al dun núm e ro racional te n que se r utilizada para re fle x ionar sobre a e x iste ncia de núm e ros non racionais.

•

O s núm e ros “grande s” e “pe que nos” que apare ce n e n situación fre cue nte s das cie ncias de be se r o m otivo ax e itado para dom inar a s pote ncias de 10.

•

O bloque de núm e ros é e spe cialm e nte ax e itado para de se nvolve r té cnicas de cálculo m e ntal.
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•

As actividades numéricas re lacionadas co consumo dos coches, coa velocidades dos coches, co consumo de penso en animais dom é s ticos, coas fraccións de gastos do
consumo familiar e coas medidas dos tamaños de papel e o seu peso son axeitadas para aplicar o tema de núm e ros a proble m as e x traídos do ám bito social e físico.

•

A ve rbalización de cada unha das igualdade s notable s contribúe a com pe te ncia lingüística.

•

O s te m as de e cuacións e siste m as de be n se rvir com o m ode lo de té cnicas de re solución de proble m as.

•

No bloque de Álxebra, os exercicios relacionados con mesturas de bebidas, distancias e velocidades en trens, fracción dunha á rbore que e stá baixo te rra, libros e prezos,
re parto de premios de xogos de azar, descontos de pólizas de seguros e n re lación inversa ao número de accidentes teñen que contribuír á valoración da precisión,
sim plicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para resolver difere ntes situación da vi da cotiá.

•

É m oi importante debuxar, primeiro con re gra e compás e despois coa axuda dun programa informático (por e xemplo AUTOCAD), os e le m e ntos notable s dun triángulo.

•

Nas actividade s dé be se te r coidado e n razoar os pasos e non dalos por supostos.

•

A utilización do plano e e scalas dé be se conside rar com o m ode lo im portante de re solución de proble m as.

•

Unha práctica cun programa informático consistente e n debuxar un rosetón ademais de re forzar o coñecemento dos movementos no plano contribuiría ao re coñe ce m e nto
dos m ove m e ntos nas com posición artísticas.

•

É inte re sante o e studo dun friso ou dun m osaico a partir dunha fotografía.

•

C onvé n re lacionar os m é todos alx é bricos e x e om é tricos na re solución de actividade s re lacionadas coas translacións e coas sim e trías.

•

As táboas de cre cemento dun neno, as táboas de gasolina consumida en función dos quilómetros, a gráfica do custo das chamadas te le fónicas e n función do te m po, a
gráfica da variación do volume de auga ó variar a temperatura, a gráfica da re valorización dun piso co tempo e o custo da función que da o custo do re cibo da luz son
actividade s indicadas para valorar o conce pto de función, unha das fe rram e ntas m áis pote nte s nas m ate m áticas.

•

Pare ce conveniente motivar a introdución do bloque de Estatística con actividades relacionadas con gráfica sobre pesos, tallas, deportes que se practican segundo sexo,
te m peraturas e n distintas zonas do m undo, leucocitos de distintos análises de sangue, pesos de acabados de nace r e n distintas parte s do m undo e outros datos
tom ado s de dive rsas fonte s com o a pre nsa e os anuarios e statísticos.

•

As observacións de probabilidades de determinadas enfermidades e n distintas partes do mundo ou de superalas a determinadas idades e segundo o sexo, son exemplos
de actividade s que contribúe n a valorar o conce pto de probabilidade e a im portancia do se u coñe ce m e nto para pre dicir situacións ince rtas.

•

É m oi im portante insistir na inte rpre tación dos valore s dos parám e tros e statísticos e fom e ntar a actitude crítica ante a info rm ación de índole e statística.

•

As unidade s “Xe om e tría do e spazo. Áre as e volum e s” e “Estatística e Probabilidade ” son ax e itadas para fom e ntar un uso raciona l da calculadora.
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11. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º ESO
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, a dve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno .

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

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

Libro de texto: Título: MA TEMÁTICA S 3 ESO – Savia (Edición en castelán)
Autore s: Fernando Alcaide e outros
Editorial: SM - ISBN: 978–84–675–7621-4
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que s e e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bachare lato na C om unidade Autónom a de Galicia, re cólle nse os se guinte s e le m e ntos do currículo da m ate ria de Mate m áticas 3º ESO :
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co lo gro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e nas re spe ctivas unidade s didácticas da m ate r ia e ó longo do curso.
E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•
•

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

•

Produción do alumnado (CA D).

•

Probas escritas (PE)

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación *

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

 e
 f
 h

 b





e
f
g
h

 b
 e
 f

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

 Expresa e xustifica verbalmente a  Todas
resolución dun problema.

OBS

 CMCCT

 Fai unha lectura comprensiva do  Todas
enunciado dos problemas e extrae
os datos.

CAD, PA, PE

 CMCCT

 Comproba que as solucións dun  Todas
problema cumpre coas condicións
dadas no enunciado.

CAD, PA, PE

 CMCCT

 Estima e elabora conxeturas a  Todas
partir das solucións dun problema.

OBS

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

 Utiliza táboas, gráficas, pon  Todas
exemplos
concretos
ou
descompón o problema en outros
máis pequenos na resolución de
problemas.

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.3. Describir e analizar situacións  MAPB1.3.1.
Identifica
patróns,  CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
de cambio, para atopar patróns,
regularidades e leis matemáticas en
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
regularidades e leis matemáticas,
situacións de cambio, en contextos
problema, resolución de subproblemas, reconto
en
contextos
numéricos,
numéricos, xeométricos, funcionais,
exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos,
xeométricos,
funcionais,
estatísticos e probabilísticos.
procura de regularidades e leis, etc.
estatísticos
e
probabilísticos,
valorando
a
súa
utilidade
para
facer
 B1.4. Formulación de proxectos e investigacións
 MAPB1.3.2.
Utiliza
as
leis  CMCCT
predicións.
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
matemáticas atopadas para realizar
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
e
simulacións e predicións sobre os
probabilísticos, de xeito individual e en equipo.
resultados esperables, e valora a súa
Elaboración e presentación dos informes
eficacia e a súa idoneidade.
correspondentes.

 Identifica leis matemáticas en  Todas
contextos diversos.

CAD, PA, PE

 Utiliza as leis matemáticas  11, 12
achadas para resolver problemas
e exercicios.

CAD, PA, PE

 B1.4. Afondar en problemas  MAPB1.4.1. Afonda nos problemas  CMCCT
resoltos formulando pequenas
logo de resolvelos, revisando o
variacións nos datos, outras
proceso de resolución, e os pasos e
preguntas, outros contextos, etc.
as ideas importantes, analizando a
coherencia
da
solución
ou
procurando outras formas de
resolución.

 Revisa o proceso de resolución  Todas
dun problema, analiza se a
solución cumpre o enunciado, e
valora
outras
formas
de
resolución.

OBS, PA

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.2.
Utilizar
procesos de  MAPB1.2.1. Analiza e comprende o
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
razoamento e estratexias de
enunciado dos problemas (datos,
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
resolución
de
problemas,
relacións entre os datos, e contexto
problema,
resolver
subproblemas,
reconto
realizando os cálculos necesarios e
do problema).
exhaustivo, empezar por casos particulares sinxelos,
comprobando as solucións obtidas.
buscar regularidades e leis, etc.
 MAPB1.2.2. Valora a información
 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das
dun enunciado e relaciónaa co
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
número de solucións do problema.
resultados, comprobación e interpretación das
solucións no contexto da situación, procura doutras
 MAPB1.2.3. Realiza estimacións e
formas de resolución, etc.
elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas que
cumpra resolver, valorando a súa
utilidade e eficacia.

 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.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación *

 MAPB1.4.2.
Formúlase
novos  CMCCT
problemas, a partir de un resolto,  CAA
variando os datos, propondo novas
preguntas,
resolvendo
outros
problemas parecidos, formulando
casos particulares ou máis xerais de
interese, e establecendo conexións
entre o problema e a realidade.

 Formula problemas parecidos e  Todas
resólveos.

OBS, PA

 f
 h

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

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

OBS, PA

 a

 B1.5. Práctica dos procesos de matematización e  B1.6. Desenvolver procesos de  MAPB1.6.1. Identifica situacións
modelización, en contextos da realidade e
matematización en contextos da
problemáticas
da
realidade
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
realidade
cotiá
(numéricos,
susceptibles de conter problemas de
xeométricos,
funcionais,
interese.
estatísticos ou probabilísticos) a
partir
da
identificación
de  MAPB1.6.2. Establece conexións
problemas
en
situacións
entre un problema do mundo real e o
problemáticas da realidade.
mundo matemático, identificando o
problema
ou
os
problemas
matemáticos subxacentes nel, e os
coñecementos
matemáticos
necesarios.

 Valora a utilidade das matemáticas  11, 12, 13, 14
na resolución de problemas reais.

OBS, PA

 Usa
os
coñecementos  Todas
matemáticos
para
resolver
problemas reais.

OBS, PA, PE

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

 Usa
os
coñecementos  Todas
matemáticos
para
resolver
problemas dentro do campo das
matemáticas.

OBS, PA, PE

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

 Comproba que a solución ten  Todas
sentido na realidade.

OBS, PA, PE

 MAPB1.6.5. Realiza simulacións e  CMCCT
predicións, en contexto real, para
valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.

 Comproba, mediante simulacións  11, 12
e predicións, se os modelos
matemáticos se adecúan a
situacións reais.

 OBS

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

 Identifica o proceso de resolución  Todas
dos problemas valorando outras
opinións.

OBS, PA, PE








b
c
d
e
f
g

 e
 f
 g
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos
 a









b
c
d
e
f
g
l
m

 n
 ñ
 o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación *

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

 Esfórzase na realización dos  Todas
exercicios e problemas, e participa
na aula.

OBS, PA, PE

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

 Formula cuestións na aula e  Todas
resólveas.

OBS, PA, PE

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

 Resolve exercicios e problemas,  Todas
distinguíndoos.

OBS, PA, PE

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

 Realiza exercicios e problemas, e  Todas
participa na aula.

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA

 b
 g

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

 Participa
activamente
nos  Todas
procesos de resolución de
problemas.

OBS, PA

 b
 g

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

 Analiza os erros e corríxeos.

OBS

 b

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

 Utiliza a calculadora e o ordenador  Todas
no momento axeitado.

 e
 f
 g
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Contidos
– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e as conclusións e os
resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as ideas
matemáticas.

 a





b
f
g
e

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

Unidades

Instrumentos de
avaliación *

 Utiliza a calculadora e o ordenador  12, 13
no momento axeitado.

OBS, PA, PE

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

 Fai representacións gráficas no  12
ordenador.

OBS, PA

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

 Realiza
en
Xeoxebra  8, 9, 10
transformacións
xeométricas
(translación, xiro e simetría axial).

OBS, PA

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

 Utiliza follas de cálculo para tratar  12, 13
datos e gráficas estatísticas e
analizalas.

OBS, PA

 Elabora documentos dixitais con  12, 13
Xeoxebra ou follas de cálculo.

OBS, PA

 Utiliza os recursos creados para a  12, 13
exposición oral.

OBS, PA

 Usa axeitadamente os medios  12, 13
tecnolóxicos.

OBS, PA

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso  B1.12. Utilizar as tecnoloxías da  MAPB1.12.1. Elabora documentos  CCL
de aprendizaxe para:
información e da comunicación de
dixitais
propios
(de
texto,  CD
maneira habitual no proceso de
presentación, imaxe, vídeo, son,
– Recollida ordenada e a organización de datos.
aprendizaxe,
procurando,
etc.), como resultado do proceso de
– Elaboración e creación de representacións
analizando
e
seleccionando
procura, análise e selección de
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
información salientable en internet
información
relevante,
coa
estatísticos.
ou noutras fontes, elaborando
ferramenta tecnolóxica axeitada, e
– Facilitación da comprensión de conceptos e
documentos
propios,
facendo
compárteos para a súa discusión ou
propiedades xeométricas ou funcionais, e
exposicións e argumentacións
difusión.
realización de cálculos de tipo numérico,
destes, e compartíndoos en
alxébrico ou estatístico.
ámbitos apropiados para facilitar a
 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos  CCL
interacción.
– Deseño de simulacións e elaboración de
creados para apoiar a exposición
predicións sobre situacións matemáticas
oral dos contidos traballados na aula.
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.

Grao mínimo de consecución

 MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os  CD
medios tecnolóxicos para estruturar  CAA
e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe,
recollendo
a
información
das
actividades,
analizando puntos fortes e débiles de
seu
proceso
educativo
e
establecendo pautas de mellora.
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación *

 Emprega ferramentas tecnolóxicas  12, 13
para compartir ideas e tarefas.

OBS, PA

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

OBS, PA, PE

Bloque 2. Números e álxebra
 b
 f

 B2.1.. Potencias de números naturais con  B2.1. Utilizar as propiedades dos  MAPB2.1.1. Aplica as propiedades  CMCCT
expoñente enteiro. Significado e uso. Potencias de
números racionais e decimais para
das potencias para simplificar
base 10. Aplicación para a expresión de números
operar con eles, utilizando a forma
fraccións cuxos numeradores e
moi pequenos. Operacións con números expresados
de cálculo e notación adecuada,
denominadores son produtos de
en notación científica. Aplicación a problemas
para resolver
problemas, e
potencias.
extraídos do ámbito social e físico.
presentando os resultados coa
 B2.2. Xerarquía das operacións
precisión requirida
 B2.3. Números decimais e racionais. Transformación
de fraccións en decimais e viceversa. Números
decimais exactos e periódicos.
 B2.4. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo
aproximado e redondeo. Erro cometido.
 MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o  CMCCT
 B2.5. Elaboración e utilización de estratexias para o
decimal equivalente a unha fracción,
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o
entre decimais finitos e decimais
cálculo con calculadora ou outros medios
infinitos periódicos, e indica neste
tecnolóxicos.
caso o grupo de decimais que se
repiten ou forman período.

.

 Calcula potencias de expoñente
enteiro
 1

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE
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 b
 f

 b
 f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación *

 MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun  CMCCT
problema utilizando a unidade de
medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándoo se é
necesario coa marxe de erro ou a
precisión que se requiran, de acordo
coa natureza dos datos.

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

 B2.8. Transformación de expresións alxébricas
cunha
indeterminada.
Igualdades
notables.
Operacións elementais con polinomios.

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

 Obtén o termo
sucesión sinxela.

dunha  7

OBS, PA, PE

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

 Identifica sucesións na natureza
 7
 Resolve
problemas
sinxelos
aplicando as progresións

OBS, PA, PE

 B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica  MAPB2.3.1. Realiza operacións  CMCCT
para expresar unha propiedade ou
(suma, resta e produto) con
relación
dada
mediante un
polinomios e utilízaos en exemplos
enunciado, extraendo a información
da vida cotiá.
salientable e transformándoa.

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

OBS, PA, PE
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

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

 MAPB2.4.3.. Formula alxebricamente  CMCCT
unha situación da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro e
segundo grao, e sistemas lineais de
dúas ecuacións con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta criticamente o
resultado obtido.

Grao mínimo de consecución

Unidades

 Desenvolve identidades notables.

Instrumentos de
avaliación *

 3

OBS, PA, PE

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

OBS, PA, PE

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

5

OBS, PA, PE

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

4, 5

OBS, PA, PE

Bloque 3. Xeometría





e
f
l
n

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

 Coñece o elementos do triángulo e  8
polígonos.

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

 Coñece as relacións angulares  8
nos polígonos e na circunferencia.
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Coñece o elementos
triángulo e polígonos.

do 

OBS, PA, PE

8
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Contidos

Criterios de avaliación

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

Competencias
clave
de  CMCCT
de
de
en

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

Grao mínimo de consecución
 Calcula perímetros de polígonos e  8
áreas
de
triángulos,
paralelogramos, trapecios

 Calcula volumes
sinxelos
en
contextualizados

de corpos  10
problemas

Unidades

Instrumentos de
avaliación *
OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

OBS, PA, PE








b
e
f
g
l
n

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

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

OBS, PA, PE








b
e
f
g
l
n

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

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

OBS, PA, PE
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

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

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación *

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

OBS, PA

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

OBS, PA

6

Bloque 4. Funcións
 f
 g

dadas  11

OBS, PA, PE

 CMCCT

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

 Asigna unha
enunciado.

un  11

OBS, PA, PE

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

OBS, PA, PE

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

 CMCCT
 CSC
 CCL

programas de computador para a construción e a
interpretación de gráficas.

 b
 f

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

64

 Interpreta
funcións
mediante gráficas.

gráfica

a

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º de ESO
Obxectivos

 b
 f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación *

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

OBS, PA, PE

 CMCCT
 CCL

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

OBS, PA, PE

 CMCCT
 CSIEE

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA

Bloque 5. Estatística e probabilidade
 b
 f

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

 b
 e

Grao mínimo de consecución
 Esquema dun traballo

Unidades
 13

Instrumentos de
avaliación *
 PA

 B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación  B5.2. Calcular e interpretar os  MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as  CMCCT
e propiedades.
parámetros de posición e de
medidas de posición (media, moda,
dispersión
dunha
variable
mediana e cuartís) dunha variable
 B5.6.
Parámetros de dispersión: cálculo,
estatística para resumir os datos e
estatística para proporcionar un
interpretación e propiedades.
comparar distribucións estatísticas.
resumo dos datos.
 B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
 B5.8.Interpretación conxunta da media e a
 MAPB5.2.2. Calcula e interpreta os  CMCCT
desviación típica.
parámetros de dispersión (rango,
 B5.9.Aplicacións informáticas que faciliten o
percorrido intercuartílico e desviación
tratamento de datos
típica) dunha variable estatística,
utilizando a calculadora e a folla de
cálculo,
para
comparar
a
representatividade da media e
describir os datos.

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

OBS, PA, PE

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

OBS, PA, PE

 B5.3. Analizar e interpretar a  MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario  CCL
información estatística que aparece
axeitado para describir, analizar e  CMCCT
nos medios de comunicación,
interpretar información estatística
valorando a súa representatividade
dos medios de comunicación e
e a súa fiabilidade.
outros ámbitos da vida cotiá.

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA

▪

B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico.
Poboación e mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e continuas.

▪

B5.2.Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade dunha mostra.

▪

B5.3.Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
B5.4.Gráficas estatísticas: construción e interpretación.
B5.5.Parámetros de posición: media, moda,
mediana e cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades.
B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido
intercuartílico e desviación típica. Cálculo e interpretación.

 f

▪
▪

▪

▪
▪

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación típica.
B5.9.Aplicacións informáticas que faciliten o
tratamento de datos estatísticos.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (sucesións de números reais, polinomio s,..) x unto co
progreso no cálculo ao incorporar a este as potencias de expoñente enteiro, constitúen o e ixo ce ntral ou prioritario da programación didáctica na materia, tanto a nivel de
e nsino-apre ndizaxe como de e nfoque metodolóxico.
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Concrecións metodolóxicas neste nivel
C om plementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e te ñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada compre nsión dos contidos
m atemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e , por outro, ao desenvolvemento das com pe te ncias clave . Estas son algunhas de las:
•

A e x pre sió n de cim al dun núm e ro racional te n que se r utilizada para re fle x ionar sobre a e x iste ncia de núm e ros non racionais.

•

O s núm e ros “grande s” e “pe que nos” que apare ce n e n situación fre cue nte s das cie ncias de be se r o m otivo ax e itado para dom inar a s pote ncias de 10.

•

O bloque de núm e ros é e spe cialm e nte ax e itado para de se nvolve r té cnicas de cálculo m e ntal.

•

As actividades numéricas re lacionadas co consumo dos coches, coa velocidades dos coches, co consumo de penso en animais dom é s ticos, coas fraccións de gastos do
consumo familiar e coas medidas dos tamaños de papel e o seu peso son axeitadas para aplicar o tema de núm e ros a proble m as e x traí dos do ám bito social e físico.

•

A ve rbalización de cada unha das igualdade s notable s contribúe a com pe te ncia lingüística.

•

O s te m as de e cuacións e siste m as de be n se rvir com o m ode lo de té cnicas de re solución de proble m as.

•

No bloque de Álxebra, os exercicios relacionados con mesturas de bebidas, distancias e velocidades en trens, fracción dunha árbore que e stá baixo te rra, libros e prezos,
re parto de premios de xogos de azar, descontos de pólizas de seguros e n re lación inversa ao número de accidentes teñen que co ntribuír á valoración da precisión,
sim plicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para resolver difere ntes situación da vi da cotiá.

•

É m oi im portante de bux ar, prim e iro con re gra e com pás e de spois coa ax uda dun program a inform ático os e le m e ntos notable s dun triángulo.

•

Nas actividade s dé be se te r coidado e n razoar os pasos e non dalos por supostos.

•

A utilización do plano e e scalas dé be se conside rar com o m ode lo im portante de re solución de proble m as.

•

Unha práctica cun programa informático consistente e n debuxar un rosetón ademais de re forzar o coñecemento dos movementos no plano contribuiría ao re coñe ce m e nto
dos m ove m e ntos nas com posición artísticas.

•

É inte re sante o e studo dun friso ou dun m osaico a partir dunha fotografía.

•

C onvé n re lacionar os m é todos alx é bricos e x e om é tricos na re solución de actividade s re lacionadas coas translacións e coas sim e trías.

•

As táboas de cre cemento dun neno, as táboas de gasolina consumida en función dos quilómetros, a gráfica do custo das chamadas te le fónicas e n función do te m po, a
gráfica da variación do volume de auga ó variar a temperatura, a gráfica da re valorización dun piso co tempo e o custo da función que da o custo do re cibo da luz son
actividade s indicadas para valorar o conce pto de función, unha das fe rram e ntas m áis pote nte s nas m ate m áticas.

•

Pare ce conveniente motivar a introdución do bloque de Estatística con actividades relacionadas con gráfica sobre pesos, tallas, deportes que se practican segundo sexo,
te m peraturas e n distintas zonas do m undo, leucocitos de distintos análises de sangue, pesos de acabados de nace r e n distintas parte s do m undo e outros datos
tom ados de dive rsas fonte s com o a pre nsa e os anuarios e statísticos.

•

As observacións de probabilidades de determinadas enfermidades e n distintas partes do mundo ou de superalas a determinadas idades e segundo o sexo, son exemplos
de actividade s que contribúe n a valorar o conce pto de probabilidade e a im portancia do se u coñe ce m e nto para pre dicir situacións ince rtas.

•

É m oi im portante insistir na inte rpre tación dos valore s dos parám e tros e statísticos e fom e ntar a actitude crítica ante a info rm ación de índole e statística.

•

As unidade s “Xe om e tría do e spazo. Áre as e volum e s” e “Estatística e Probabilidade ” son ax e itadas para fom e ntar un uso racional da calcula dora.
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12. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, a dve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno .

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

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

Libro de texto: Título: MA TEMÁTICA S 4º ESO – Savia (Edición en castelán)
Autore s: Fernando Alcaide e outros
Editorial: SM
ISBN: 978–84–675–8693-0
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Temporalización
15 sesións
15 sesións
12 sesións
8 sesións
12 sesións
8 sesións
8 sesións
8 sesións
8 sesións
6 sesións
7 sesións
7 sesións
114 SESIÓNS

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stable ce o currícul o da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bachare lato na C om unidade Autónom a de Galicia, re cólle nse os se guinte s e le m e ntos do curr ículo da m ate ria de Mate m áticas 4º ESO :
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co lo gro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e nas re spe ctivas unidade s didácticas da m ate r ia e ó longo do curso.
E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•
•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

 B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas.

 B1.1. Expresar verbalmente, de xeito  MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de  CCL
razoado, o proceso seguido na resolución
xeito razoado, o proceso seguido na reso-  CMCCT
dun problema.
lución dun problema, coa precisión e o
rigor adecuados.

 Expresa e xustifica verbalmente a  Todas
resolución dun problema.

 e
 f
 h

 B1.2. Estratexias e procedementos postos  B1.2. Utilizar procesos de razoamento e  MACB1.2.1. Analiza e comprende o  CMCCT
en práctica: uso da linguaxe apropiada
estratexias de resolución de problemas,
enunciado dos problemas (datos, rela(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reforrealizando os cálculos necesarios e comcións entre os datos, e contexto do promulación do problema, resolución de
probando as solucións obtidas.
blema).
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, procura
 MACB1.2.2. Valora a información dun  CMCCT
de regularidades e leis, etc.
enunciado e relaciónaa co número de
 B1.3. Reflexión sobre os resultados:
solucións do problema.
revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, compro MACB1.2.3. Realiza estimacións e  CMCCT
bación e interpretación das solucións no
elabora conxecturas sobre os resultados
contexto da situación, procura doutras
dos problemas que cumpra resolver,
formas de resolución, etc.
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

 Fai unha lectura comprensiva do  Todas
enunciado dos problemas e extrae os
datos.

 b





e
f
g
h

 b
 e
 f

OBS

OBS, PA, PE

 Comproba que as solucións dun pro-  Todas
blema cumpre coas condicións dadas no
enunciado.

OBS, PA, PE

 Estima e elabora conxecturas a partir  Todas
das solucións dun problema.

OBS

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

 Utiliza táboas, gráficas, pon exemplos  Todas
concretos ou descompón o problema en
outros máis pequenos na resolución de
problemas.

OBS, PA, PE

 B1.2. Estratexias e procedementos postos  B1.3. Describir e analizar situacións de  MACB1.3.1. Identifica patróns, regularida-  CMCCT
en práctica: uso da linguaxe apropiada
cambio, para atopar patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), refordes e leis matemáticas, en contextos
cambio, en contextos numéricos, xeomémulación do problema, resolución de
numéricos, xeométricos, funcionais, estatricos, funcionais, estatísticos e probabilíssubproblemas, reconto exhaustivo, cometísticos e probabilísticos, valorando a súa
ticos.
zo por casos particulares sinxelos, procura
utilidade para facer predicións.
de regularidades e leis, etc.
 MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas  CMCCT
 B1.4. Formulación de proxectos e investiatopadas para realizar simulacións e
gacións matemáticas escolares, en conpredicións sobre os resultados esperatextos numéricos, xeométricos, funcionais,
bles, e valora a súa eficacia e a súa idoestatísticos e probabilísticos, de xeito
neidade.
individual e en equipo. Elaboración e
presentación dos informes correspondentes.

 Identificas leis matemáticas en contextos  Todas
diversos.

OBS, PA, PE

 Utiliza as leis matemáticas achadas para  8, 9
resolver problemas e exercicios.

OBS, PA, PE

 B1.3. Reflexión sobre os resultados:  B1.4. Afondar en problemas resoltos  MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo  CMCCT
revisión das operacións utilizadas, asignaformulando pequenas variacións nos
de resolvelos, revisando o proceso de
ción de unidades aos resultados, comprodatos, outras preguntas, outros contextos,
resolución e os pasos e as ideas imporbación e interpretación das solucións no
etc.
tantes, analizando a coherencia da solucontexto da situación, procura doutras
ción ou procurando outras formas de
formas de resolución, etc.
resolución.

 Revisa o proceso de resolución dun  Todas
problema, analiza se a solución cumpre
o enunciado, e valora outras formas de
resolución.

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

 a







b
c
d
e
f
g

 e
 f
 g

Grao mínimo de consecución

Instrumentos de
avaliación

 Todas

OBS, PA

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

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

OBS, PA

 CMCCT

 Valora a utilidade das matemáticas na  Todas
resolución de problemas reais.

OBS, PA

 CSC
 CMCCT
 CSIEE

 Usa os coñecementos matemáticos para  Todas
resolver problemas reais.

OBS, PA, PE

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

 Usa os coñecementos matemáticos para  Todas
resolver problemas dentro do campo das
matemáticas.

OBS, PA, PE

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

 Comproba que a solución ten sentido na  Todas
realidade.

OBS, PA PE

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

 Comproba, mediante simulacións e  8, 9
predicións, se os modelos matemáticos
se adecúan a situacións reais.

OBS

 Identifica o proceso de resolución dos  Todas
problemas valorando outras opinións.

OBS, PA, PE

 B1.5. Práctica dos procesos de matemati-  B1.6. Desenvolver procesos de matemati-  MACB1.6.1. Identifica situacións problezación e modelización, en contextos da
zación en contextos da realidade cotiá
máticas da realidade susceptibles de
realidade e matemáticos, de xeito indivi(numéricos, xeométricos, funcionais,
conter problemas de interese.
dual e en equipo.
estatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en situacións
 MACB1.6.2. Establece conexións entre un
problemáticas da realidade.
problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos subxacentes nel e
os coñecementos matemáticos necesarios.

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 B1.5. Práctica dos procesos de matemati-  B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes  MACB1.8.1. Desenvolve actitudes ade-  CMCCT
zación e modelización, en contextos da
persoais inherentes ao quefacer matemácuadas para o traballo en matemáticas  CSC
realidade e matemáticos, de xeito indivitico.
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e
 CSIEE
dual e en equipo.
aceptación da crítica razoada).

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 Esfórzase na realización dos exercicios  Todas
e problemas, e participa na aula.

OBS, PA, PE

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

 Formula cuestións na aula e resólveas.

OBS, PA

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

 Resolve exercicios
distinguíndoos.

problemas,  Todas

OBS, PA, PE

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

 Resolve exercicios e problemas, e  Todas
participa na aula.

OBS, PA, PE

 MACB1.8.5.
Desenvolve
habilidades  CSC
sociais de cooperación e traballo en equi-  CSIEE
po.

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

OBS, PA

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

 Participa activamente nos procesos de  Todas
resolución de problemas.

OBS, PA

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

 Analiza os erros e corríxeos.

OBS

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos  B1.11. Empregar as ferramentas tecnoló-  MACB1.11.1. Selecciona ferramentas  CMCCT
no proceso de aprendizaxe para:
xicas adecuadas, de xeito autónomo,
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a  CD
realizando cálculos numéricos, alxébricos
realización de cálculos numéricos, alxébri– Recollida ordenada e a organización
ou
estatísticos,
facendo
representacións
cos ou estatísticos cando a dificultade
de datos.
gráficas, recreando situacións matemátidestes impida ou non aconselle facelos
– Elaboración e creación de represencas mediante simulacións ou analizando
manualmente.
tacións gráficas de datos numéricos,
con sentido crítico situacións diversas que

 Utiliza a calculadora e o ordenador no  Todas
momento axeitado.
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Contidos
funcionais ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou
funcionais, e realización de cálculos
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración
de predicións sobre situacións matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo
e as conclusións e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e as ideas matemáticas.

 a





b
f
g
e

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

axuden á comprensión de conceptos  MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos  CMCCT
matemáticos ou á resolución de problepara facer representacións gráficas de
mas.
funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 Utiliza a calculadora e o ordenador no  8, 9, 12
momento axeitado.

OBS, PA, PE

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

 Fai representacións gráficas no ordena-  Todas
dor.

OBS, PA

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

 Debuxa transformacións xeométricas en  5, 6, 7
Xeoxebra.

OBS, PA

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

 Utiliza follas de cálculo para tratar datos  12
e gráficas estatísticas e analízaas.

OBS, PA

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos  B1.12. Utilizar as tecnoloxías da informa-  MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais
no proceso de aprendizaxe para:
ción e da comunicación de maneira habipropios (de texto, presentación, imaxe,
tual no proceso de aprendizaxe, procuvídeo, son, etc.), como resultado do pro– Recollida ordenada e a organización
rando,
analizando
e
seleccionando
inforceso de procura, análise e selección de
de datos.
mación salientable en internet ou noutras
información relevante, coa ferramenta
– Elaboración e creación de represenfontes, elaborando documentos propios,
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a
tacións gráficas de datos numéricos,
facendo exposicións e argumentacións
súa discusión ou difusión.
funcionais ou estatísticos.
destes, e compartíndoos en ámbitos
– Facilitación da comprensión de conapropiados para facilitar a interacción.
 MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados
ceptos e propiedades xeométricas ou
para apoiar a exposición oral dos contidos
funcionais, e realización de cálculos
traballados na aula.
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración
de predicións sobre situacións mate MACB1.12.3. Usa axeitadamente os
máticas diversas.
medios tecnolóxicos para estruturar e
– Elaboración de informes e documenmellorar o seu proceso de aprendizaxe,
tos sobre os procesos levados a cabo
recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles de seu
e as conclusións e os resultados obtidos.
proceso educativo e establecendo pautas
de mellora.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e as ideas matemáticas.
 MACB1.12.4.
Emprega
ferramentas
tecnolóxicas para compartir ficheiros e
tarefas.
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 CCL
 CD

 Elabora documentos dixitais
Xeoxebra ou follas de cálculo.

con  Todas

OBS, PA

 CCL

 Utiliza os recursos creados para a  Todas
exposición oral.

TG, PA

 CD

 Usa axeitadamente os medios tecnolóxi-  Todas
cos.

OBS, PA

 Emprega ferramentas tecnolóxicas para  Todas
compartir ficheiros e tarefas.

OBS, CAD, PA

 CAA

 CD
 CSC
 CSIEE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

Bloque 2. Números e álxebra
 f
 l

 b
 f

 B2.1. Recoñecemento de números que  B2.1. Coñecer os tipos de números e  MACB2.1.1. Recoñece os tipos de  CMCCT
non poden expresarse en forma de fracinterpretar o significado dalgunhas das
números reais (naturais, enteiros, racioción. Números irracionais.
súas propiedades máis características
nais e irracionais), indicando o criterio
(divisibilidade, paridade, infinitude, proxiseguido, e utilízaos para representar e
 B2.2. Representación de números na
midade, etc.).
interpretar axeitadamente información
recta real. Intervalos.
cuantitativa.

 B2.2. Representación de números na  B2.2. Utilizar os tipos de números e
recta real. Intervalos.
operacións, xunto coas súas propiedades,
para recoller, transformar e intercambiar
 B2.3. Interpretación e utilización dos
información, e resolver problemas relacionúmeros reais, as operacións e as propienados coa vida diaria e con outras matedades características en diferentes conrias do ámbito educativo.
textos, 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.

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

OBS, PA, PE

 MACB2.1.2. Aplica propiedades caracte-  CMCCT
rísticas dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas.

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

OBS, PA, PE

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

 Opera con eficacia e controla a cohe-  Todas
rencia dos resultados obtidos.

OBS, PA, PE

 MACB2.2.2. Realiza estimacións correc-  CMCCT
tamente e xulga se os resultados obtidos
son razoables.

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

OBS, PA

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

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

OBS, PA, PE

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

 Resolve problemas con porcentaxes.

 1

OBS, PA, PE

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

 Ten un coñecemento básico das carac-  1
terísticas e do uso dos logaritmos, así
como das súas propiedades.

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE
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 Resolve problemas financeiros
interese simple e composto.

de
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 b

 B2.10. Polinomios. Raíces e factorización.

 f

 B2.11. Ecuacións de grao superior a dous.
 B2.12. Fraccións alxébricas. Simplificación
e operacións.

 f
 g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 B2.3. Construír e interpretar expresións  MACB2.3.1. Exprésase con eficacia  CMCCT
alxébricas, utilizando con destreza a
facendo uso da linguaxe alxébrica.
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
as súas propiedades.

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

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

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

OBS, PA, PE

 Resolve
problemas
empregando  2
ecuacións, inecuacións e sistemas.

OBS, PA, PE

 B3.1. Medidas de ángulos no sistema  B3.1. Utilizar as unidades angulares dos  MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións  CMCCT
sesaxesimal e en radiáns.
sistemas métrico sesaxesimal e internada trigonometría básica para resolver
cional, así como as relacións e as razóns
problemas empregando medios tecnolóxi B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións
da
trigonometría
elemental,
para
resolver
cos, de ser preciso, para realizar os cálcuentre elas. Relacións métricas nos triánguproblemas trigonométricos en contextos
los.
los.
reais.

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

OBS, PA, PE

 B3.3. Aplicación dos coñecementos  B3.2. Calcular magnitudes efectuando  MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas  CMCCT
xeométricos á resolución de problemas
medidas directas e indirectas a partir de
tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas  CD
métricos no mundo físico: medida de
situacións reais, empregando os instruapropiadas para calcular ángulos, lonxitulonxitudes, áreas e volumes.
mentos, as técnicas ou as fórmulas máis
des, áreas e volumes de corpos e figuras
adecuadas,
e
aplicando
as
unidades
de
xeométricas.
 B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións
medida.
entre elas. Relacións métricas nos triángulos.
 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando  CMCCT
as razóns trigonométricas e as súas relacións.

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

OBS, PA, PE

 Resolve triángulos utilizando as razóns  5, 6
trigonométricas e as súas relacións.

OBS, PA, PE

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

Bloque 3. Xeometría
 f
 l

 b
 e
 f
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para  CMCCT
calcular áreas e volumes de triángulos,
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos,
pirámides, cilindros, conos e esferas, e
aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas.
 e
 f

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 Utiliza as fórmulas para calcular áreas e  5, 6
volumes de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides,
cilindros, conos e esferas, e aplícaas
para resolver problemas xeométricos,
asignando as unidades apropiadas.

OBS, PA, PE

 B3.4. Iniciación á xeometría analítica no  B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os  MACB3.3.1. Establece correspondencias  CMCCT
plano: coordenadas. Vectores. Ecuacións
procedementos básicos da xeometría
analíticas entre as coordenadas de puntos
da recta. Paralelismo; perpendicularidade.
analítica plana para representar, describir
e vectores.
e
analizar
formas
e
configuracións
xeomé B3.5. Semellanza. Figuras semellantes.
tricas
sinxelas.
Razón entre lonxitudes, áreas e volumes
 MACB3.3.2. Calcula a distancia entre  CMCCT
de corpos semellantes.
dous puntos e o módulo dun vector.
 B3.6. Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión
 MACB3.3.3. Coñece o significado de  CMCCT
de conceptos e propiedades xeométricas.
pendente dunha recta e diferentes formas
de calculala.

 Relaciona as coordenadas de puntos e  7
vectores.

OBS, PA, PE

 Calcula o módulo dun vector.

 7

OBS, PA, PE

 Coñece o significado de pendente dunha  7
recta e sabe calculala.

OBS, PA, PE

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

 Coñece e sabe expresar a ecuación  7
dunha recta de varias formas.
 Utiliza a forma da ecuación da recta
máis axeitada en función dos datos
coñecidos.

OBS, PA, PE

 MACB3.3.5. Recoñece distintas expre-  CMCCT
sións da ecuación dunha recta e utilízaas
no estudo analítico das condicións de
incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

 Recoñece distintas expresións da  7
ecuación dunha recta e utilízaas no
estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

OBS, PA, PE

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

 Utiliza Geogebra para crear figuras  7
xeométricas e observar as súas propiedades e as súas características.

OBS, PA, PE

 Identifica e explica relacións entre  8, 9
magnitudes que poden ser descritas
mediante unha función.
 Asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas.

OBS, PA, PE

 Coñece e traballa con funcións lineais,  9
cuadráticas, de proporcionalidade inversa, exponenciais e logarítmicas.

OBS, PA, PE

 Calcula a distancia entre dous puntos.

Bloque 4. Funcións
 a
 f
 g

 B4.1. Interpretación dun fenómeno  B4.1. Identificar relacións cuantitativas  MACB4.1.1. Identifica e explica relacións  CMCCT
descrito mediante un enunciado, unha
nunha situación, determinar o tipo de
entre magnitudes que poden ser descritas
táboa, unha gráfica ou unha expresión
función que pode representalas, e apromediante unha relación funcional, e asocia
analítica. Análise de resultados.
ximar e interpretar a taxa de variación
as gráficas coas súas correspondentes
media a partir dunha gráfica ou de datos
expresións alxébricas.
 B4.2. Funcións elementais (lineal, cuadránuméricos,
ou
mediante
o
estudo
dos
tica, proporcionalidade inversa, exponencoeficientes
da
expresión
alxébrica.
cial e logarítmica, e definidas en anacos):
 MACB4.1.2. Explica e representa grafica-  CMCCT
características e parámetros.
mente o modelo de relación entre dúas
 B4.3. Taxa de variación media como
magnitudes para os casos de relación
medida da variación dunha función nun
lineal, cuadrática, proporcionalidade inverintervalo.
sa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso.
 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos
e software específico para a construción e
a interpretación de gráficas.

 a
 f
 g

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

 Identifica e calcula parámetros elemen-  9
tais e característicos das funcións elementais.

OBS, PA, PE

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

 Interpreta o comportamento dunha  8, 9
gráfica ou dos valores dunha táboa e
extrae conclusións razoadas.

OBS, PA, PE

 MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou  CMCCT
decrecemento dunha función mediante a
taxa de variación media calculada a partir
da expresión alxébrica, unha táboa de
valores ou da propia gráfica.

 Analiza o crecemento e decrecemento  8
dunha función.
 Calcula e interpreta a taxa de variación
media dunha función.

OBS, PA, PE

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

 Interpreta situacións reais que respon-  9
den a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa,
definidas a anacos e exponenciais e
logarítmicas.

OBS, PA, PE

 B4.3. Recoñecemento doutros modelos  B4.2. Analizar información proporcionada  MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos  CMCCT
funcionais: aplicacións a contextos e
a partir de táboas e gráficas que represende táboas e gráficos sobre diversas situasituacións reais.
ten relacións funcionais asociadas a
cións reais.
situacións reais obtendo información
 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas
sobre o seu comportamento, a evolución e  MACB4.2.2. Representa datos mediante  CMCCT
e software específico para a construción e
os posibles resultados finais.
interpretación de gráficas.
táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas.

 Analiza e interpreta datos de táboas e  8, 9
gráficos sobre diversas situacións reais.

OBS, PA, PE

 Representa datos mediante táboas e  8, 9
gráficos utilizando eixes e unidades
axeitadas.

OBS, PA, PE

 MACB4.2.3. Describe as características  CMCCT
máis importantes que se extraen dunha
gráfica sinalando os valores puntuais ou
intervalos da variable que as determinan
utilizando tanto lapis e papel como medios
tecnolóxicos.

 Describe as características máis  8, 9
importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou
intervalos da variable que as determinan.

OBS, PA, PE

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

 Relaciona distintas táboas de valores, e  8, 9
as súas gráficas correspondentes.

OBS, PA, PE

 É capaz de facer os cálculos de varia-  10
cións, permutacións e números combinatorios.
 Aplica en problemas contextualizados os
conceptos de variación, permutación e
combinación.

OBS, PA, PE

Bloque 5. Estatística e probabilidade
 b
 f
 g

 B5.1. Introdución á combinatoria: combi-  B5.1. Resolver situacións e problemas da  MACB5.1.1. Aplica en problemas contex-  CMCCT
nacións, variacións e permutacións.
vida cotiá aplicando os conceptos do
tualizados os conceptos de variación,
cálculo de probabilidades e técnicas de
permutación e combinación.
 B5.2. Cálculo de probabilidades mediante
reconto
axeitadas.
a regra de Laplace e outras técnicas de
reconto.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º de ESO
Obxectivos

 b
 e
 f

 e
 f
 g
 h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 MACB5.1.2. Identifica e describe situa-  CMCCT
cións e fenómenos de carácter aleatorio,
utilizando a terminoloxía axeitada para
describir sucesos.

 É capaz de identificar e describir  11
fenómenos aleatorios.
 Coñece o concepto de suceso dun
experimento aleatorio e a súa terminoloxía.

OBS, PA, PE

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

 Calcula probabilidades na resolución de  11
situacións e problemas da vida cotiá.

OBS, PA, PE

 MACB5.1.4. Formula e comproba conxec-  CMCCT
turas sobre os resultados de experimentos
aleatorios e simulacións.

 Resolve problemas de experimentos  11
aleatorios analizando e reflexionando
sobre os resultados obtidos, de tal xeito
que sexan coherentes coa natureza do
problema.

OBS, PA, PE

 MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatísti-  CCEC
co a partir de situacións concretas próximas.

 Analiza os datos dun estudo estatístico  12
presentando os datos de forma adecuada e sabe calcular as medidas de centralización e de dispersión.

OBS, PA, PE

 B5.2. Cálculo de probabilidades mediante  B5.2. Calcular probabilidades simples ou  MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e  CMCCT
a regra de Laplace e outras técnicas de
compostas aplicando a regra de Laplace,
utiliza estratexias de reconto sinxelas e
reconto.
os diagramas de árbore, as táboas de
técnicas combinatorias.
continxencia
ou
outras
técnicas
combina B5.3. Probabilidade simple e composta.
torias.
Sucesos dependentes e independentes.
 MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de  CMCCT
 B5.4. Experiencias aleatorias compostas.
sucesos compostos sinxelos utilizando,
Utilización de táboas de continxencia e
especialmente, os diagramas de árbore ou
diagramas de árbore para a asignación de
as táboas de continxencia.
probabilidades.
 B5.5. Probabilidade condicionada.
 MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos  CMCCT
asociados á probabilidade condicionada.

 Utiliza as técnicas combinatorias e a  11
Regra de Laplace para achar probabilidades de sucesos dun experimento
aleatorio.

OBS, PA, PE

 Calcula a probabilidade de sucesos  11
compostos sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as
táboas de continxencia.

OBS, CAD, TG,
TI, PE

 Coñece e comprende o concepto de  11
dependencia e independencia de sucesos.
 Calcula probabilidades condicionadas.

OBS, PA, PE

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

 É capaz de analizar xogos de azar  11
sinxelos, comprendendo o seu funcionamento e calculando probabilidades de
éxito.

OBS, PA, PE

 MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario ade-  CCL
cuado para describir, cuantificar e analizar
situacións relacionadas co azar.

 Utiliza un vocabulario adecuado para  11
describir, cuantificar e analizar situacións
relacionadas co azar.

OBS, PA, PE

 Interpreta e analiza os datos de táboas e  12
gráficos estatísticos.
 É capaz de traballar con datos obtidos
de exemplos que podan aparecer en

OBS, PA, PE

 B5.6. Utilización do vocabulario adecuado  B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para  MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos  CSIEE
para describir e cuantificar situacións
a descrición de situacións relacionadas co
de táboas e gráficos estatísticos.
relacionadas co azar e a estatística.
azar e a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos
medios de comunicación e fontes públicas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

oficiais (IGE, INE, etc.).
 b
 e
 f

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

distintos medios de comunicación.

 B5.7. Identificación das fases e as tarefas  B5.4. Elaborar e interpretar táboas e  MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos  CMCCT
dun estudo estatístico.
gráficos estatísticos, así como os parámepara o tratamento de datos e gráficas
tros estatísticos máis usuais, en distribuestatísticas, para extraer informacións e
 B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de
cións
unidimensionais
e
bidimensionais,
elaborar conclusións.
gráficas. Análise crítica de táboas e gráfiutilizando os medios máis axeitados (lapis
cas estatísticas nos medios de comunicae papel, calculadora ou computador), e
ción e en fontes públicas oficiais (IGE,
valorando cualitativamente a representatiINE, etc.). Detección de falacias.
vidade das mostras utilizadas.
 MACB5.4.3. Calcula e interpreta os  CMCCT
 B5.9. Medidas de centralización e disperparámetros estatísticos dunha distribución
sión: interpretación, análise e utilización.
de datos utilizando os medios máis axei B5.10. Comparación de distribucións
tados (lapis e papel, calculadora ou commediante o uso conxunto de medidas de
putador).
posición e dispersión.
 B5.11. Construción e interpretación de
 MACB5.4.4. Selecciona unha mostra  CMCCT
diagramas de dispersión. Introdución á
aleatoria e valora a representatividade de
correlación.
mostras pequenas.
 B5.12. Aplicacións informáticas que
faciliten o tratamento de datos estatísticos.

 Utiliza a calculadora e algún programa  12
informático para o tratamento de datos e
gráficas estatísticas, extraendo información dos mesmos e elabora conclusións
unha vez vistos os resultados.

OBS, PA, PE

 Calcula e interpreta os parámetros  12
estatísticos dunha distribución de datos.
 Coñece e calcula as medidas de
centralización e de dispersión.

OBS, PA, PE

 Coñece o que é unha mostra dun  12
experimento aleatorio e valora a súa
representatividade e conveniencia de
utilización.

OBS, PA

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

 Representa diagramas de dispersión e  12
interpreta a relación entre as variables.

OBS, PA, PE

De todos os aspectos enunciados na táboa ante rior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (logarítmos, inecuacións,..) x unto co progreso no
cálculo ao incorporar a este as potencias de expoñente fracionario, constitúen o e ixo ce ntral ou prioritario da programación didáctica na materia, tanto a nive l de e nsino apre ndizax e com o de e nfoque m e todolóx ico.
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Concrecións metodolóxicas neste nivel
C om plementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e te ñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos contidos
m atemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e , por outro, ao desenvolvemento das com pe te ncias clave . Estas son algunhas de las:
•

C onvé n pre se ntar suficie nte s e x e m plos que pe rm itan re coñe ce r e distinguir os distintos tipos de núm e ros.

•

As aprox im acións de cim ais dos núm e ros irracionais dé be nse utilizar fre cue nte m e nte nas ope racións e na orde nación.

•

É im portante aplicar a re solución de e cuacións a e x e rcicios que apare ce n a cotío para que o alum nado e nte nda a súa utilidade

•

Aínda que m oitas das propie dade s x e om é tricas pare ce n e vide nte s, se rá inte re sante que nalgún caso se fagan con ce rto coidado.

•

É aconse llable que o alum nado ve x a a ne ce sidade do coñe ce m e nto da trigonom e tría para re solve r situacións concre tas.

•

É de e spe cial inte re se pre se ntar situacións re lacionadas con e scalas de planos e m apas.

•

É inte re sante pre se ntar o conce pto de función com o un dos m áis im portante s no e studio de dive rsas cie ncias.

•

O cálculo de dom inios pe rm ite m ane x ar unha se rie de e studios ante riore s.

•

As funcións e x pone nciais póde nse e studiar a travé s das táboas e das gráficas de y=2 e y=(1/2) .

•

O de bux o dalgunha gráfica trigonom é trica pe rm ite m ane x ar be n os radiáns.

•

As té cnicas de re contos con diagram as e a súa aplicación e n proble m as cotiáns, pe rm ite siste m atizar facilm e nte o se u cálculo.

•

O cálculo de probabilidade s póde se re strinx ir á utilización da re gra de Laplace e a e x e rcicios inm e diatos de doada inte rpre ta ción.

•

Em pre gar as linguas propias e n situacións e xcepcionais: cando sexa imprescindible avanzar rapidamente na materia, cando algún alumno ou alumna demande ate nción

x

pe rsonalizada de ntro da aula e pre se nte dificultade s de com pre nsión,...
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13. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, adve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno .

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
Temporalización
1. Números racionais.
12 sesións
2. Números reais.
10 sesións
3. Proporcionalidade.
10 sesións
4. Expresións alxébricas.
10 sesións
5. Ecuacións.
9 sesións
6. Sistemas de ecuacións.
9 sesións
7. Semellanza.
9 sesións
8. Problemas métricos.
9 sesións
9. Funcións.
9 sesións
10. Funcións elementais.
9 sesións
11. Probabilidade.
9 sesións
12. Estatística.
9 sesións
TOTAL
114 SESIÓNS

Libro de texto: Título: MA TEMÁTICA S 4º ESO – Savia (Edición en castelán)
Autore s: Fernando Alcaide e outros
Editorial: SM
ISBN: 978–84–675–8693-0
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que s e e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bachare lato na C om unidade Au tónom a de Galicia, re cólle nse os se guinte s e le m e ntos do currículo da m ate ria de Mate m áticas 4º ESO :
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co lo gro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e nas re spe ctivas unidade s didácticas da m ate r ia e ó longo do curso.
E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•
•

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

•

Produción alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

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

 Expresa e xustifica verbalmente a resolución  Todas
dun problema.

 OBS

 e

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.2. Utilizar procesos de razoamento e  MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
estratexias de resolución de problemas, realidos problemas (datos, relacións entre os datos,
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
zando os cálculos necesarios e comprobando
e contexto do problema).
problema, resolución de subproblemas, reconto
as solucións obtidas.
exhaustivo, comezo por casos particulares
 MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciasinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
do e relaciónaa co número de solucións do
 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión
problema.
das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e inter MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
pretación das solucións no contexto da situaconxecturas sobre os resultados dos probleción, procura doutras formas de resolución, etc.
mas que cumpra resolver, valorando a súa
utilidade e a súa eficacia.

 Fai unha lectura comprensiva do enunciado  Todas
dos problemas e extrae os datos.

OBS
PE

PA,

 CMCCT

 Comproba que as solucións dun problema  Todas
cumpre coas condicións dadas no enunciado.

OBS
PE

PA,

 CMCCT

 Estima e elabora conxecturas a partir das  Todas
solucións dun problema.

OBS

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

 Utiliza táboas, gráficas, pon exemplos  Todas
concretos ou descompón o problema en
outros máis pequenos na resolución de
problemas.

OBS
PE

PA,

b
e
f
g
h

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en  B1.3. Describir e analizar situacións de cambio,  MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e  CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
para atopar patróns, regularidades e leis maleis matemáticas en situacións de cambio, en
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
temáticas, en contextos numéricos, xeométricontextos numéricos, xeométricos, funcionais,
problema, resolución de subproblemas, reconto
cos, funcionais, estatísticos e probabilísticos,
estatísticos e probabilísticos.
exhaustivo, comezo por casos particulares
valorando a súa utilidade para facer predicións.
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
 MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas  CMCCT
 B1.4. Formulación de proxectos e investig aatopadas para realizar simulacións e predicións
cións matemáticas escolares, en contextos
sobre os resultados esperables, e valora a súa
numéricos, xeométricos, funcionais, estatístieficacia e a súa idoneidade.
cos e probabilísticos, de xeito individual e en
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

 Identificas leis matemáticas en contextos  Todas
diversos.

OBS
PE

PA,

 Utiliza as leis matemáticas achadas para  Todas
resolver problemas e exercicios.

OBS
PE

PA,

 b
 e
 f

 B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión  B1.4. Afondar en problemas resoltos formulan-  MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de  CMCCT
das operacións utilizadas, asignación de unido pequenas variacións nos datos, outras
resolvelos, revisando o proceso de resolución e
dades aos resultados, comprobación e interpreguntas, outros contextos, etc.
os pasos e as ideas importantes, analizando a
pretación das solucións no contexto da situacoherencia da solución ou procurando outras
ción, procura doutras formas de resolución, etc.
formas de resolución.

 Revisa o proceso de resolución dun proble-  Todas
ma, analiza se a solución cumpre o enunciado, e valora outras formas de resolución.

OBS PA

 f
 h
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 MAPB1.4.2. Formúlanse novos problemas, a  CMCCT
partir de un resolto, variando os datos, propon-  CAA
do novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo
conexións entre o problema e a realidade.

Grao mínimo de consecución
 Formula outros problemas e resólveos.

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 Todas

OBS PA

 f
 h

 B1.4. Formulación de proxectos e investiga-  B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o  MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso  CCL
cións matemáticas escolares, en contextos
proceso, resultados e conclusións obtidas nos
seguido, ademais das conclusións obtidas,  CMCCT
numéricos, xeométricos, funcionais, estatístiprocesos de investigación.
utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica,
cos e probabilísticos, de xeito individual e en
xeométrica e estatístico-probabilística.
equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

 Expón e argumenta os exercicios e proble-  Todas
mas feitos, con diferentes linguaxes.

OBS PA









 B1.5. Práctica dos procesos de matematización  B1.6. Desenvolver procesos de matematiza-  MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas
e modelización, en contextos da realidade e
ción en contextos da realidade cotiá (numérida realidade susceptibles de conter problemas
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
cos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou
de interese.
probabilísticos) a partir da identificación de
situacións problemáticas da realidade.
 MAPB1.6.2. Establece conexións entre un
problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas
matemáticos subxacentes nel e os coñecementos matemáticos necesarios.

 CMCCT
 CSC

 Valora a utilidade das matemáticas na  Todas
resolución de problemas reais.

OBS PA

 CMCCT
 CSIEE

 Usa os coñecementos matemáticos para  Todas
resolver problemas reais.

OBS
PE

PA,

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

 Usa os coñecementos matemáticos para  Todas
resolver problemas dentro do campo das
matemáticas.

OBS,
PE

PA,

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

 Comproba que a solución ten sentido na  Todas
realidade.

OBS,
PE

PA,

 MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións,  CMCCT
en contexto real, para valorar a adecuación e
as limitacións dos modelos, e propón melloras
que aumenten a súa eficacia.

 Comproba, mediante simulacións e predi-  Todas
cións, se os modelos matemáticos se adecúan a situacións reais.

OBS

 e
 f
 g

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

 Identifica o proceso de resolución dos  Todas
problemas valorando outras opinións.

OBS,
PE

PA,

 a
 b
 c

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

 Esfórzase na realización dos exercicios e  Todas
problemas, e participa na aula.

OBS,
PE

PA,

a
b
c
d
e
f
g
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Competencias
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Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación






d
e
f
g

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

 Formula cuestións na aula e resólveas.

 Todas

OBS,
PE

PA,







l
m
n
ñ
o

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

 Resolve exercicios e problemas, distinguín-  Todas
doos.

OBS,
PE

PA,

 MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosi-  CMCCT
dade e indagación, xunto con hábitos de formu-  CAA
lar e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos  CCEC
como na resolución de problemas.

 Resolve exercicios e problemas, e participa  Todas
na aula.

OBS,
PE

PA,

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

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

OBS, PA

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

 Participa activamente nos procesos de  Todas
resolución de problemas.

OBS, PA

 b
 g

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

 Analiza os erros e corríxeos.

 Todas

OBS






 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas
proceso de aprendizaxe para:
adecuadas, de xeito autónomo, realizando
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos,
– Recollida ordenada e a organización de
facendo representacións gráficas, recreando
datos.
situacións matemáticas mediante simulacións
– Elaboración e creación de representacións
ou analizando con sentido crítico situacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
diversas que axuden á comprensión de conestatísticos.
ceptos matemáticos ou á resolución de pro– Facilitación da comprensión de conceptos
blemas.
e propiedades xeométricas ou funcionais,
e realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo e as
conclusións e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

 MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnoló-  CMCCT
xicas axeitadas e utilízaas para a realización  CD
de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non
aconselle facelos manualmente.

 Utiliza a calculadora e o ordenador no  Todas
momento axeitado.

OBS,
PE

PA,

 MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para  CMCCT
facer representacións gráficas de funcións con
expresións alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e cuantitativa sobre
elas.

 Utiliza a calculadora e o ordenador no  9, 10
momentos axeitado.

OBS,
PE

PA,

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

 Fai representacións gráficas no ordenador.

OBS, PA

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

 Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con  7, 8
Xeoxebra, para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

 b
 g

b
e
f
g
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a
b
e
f
g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e
proceso de aprendizaxe para:
da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e
– Recollida ordenada e a organización de
seleccionando información salientable en
datos.
internet ou noutras fontes, elaborando docu– Elaboración e creación de representacións
mentos propios, facendo exposicións e argugráficas de datos numéricos, funcionais ou
mentacións destes e compartíndoos en ámbiestatísticos.
tos apropiados para facilitar a interacción.
– Facilitación da comprensión de conceptos
e propiedades xeométricas ou funcionais,
e realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo e as
conclusións e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as
ideas matemáticas.

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

 Utiliza follas de cálculo para tratar datos e  12
gráficas estatísticas e analízaas.

OBS, PA

 MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais  CCL
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo,  CD
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.

 Elabora documentos dixitais con Xeoxebra  Todas
ou follas de cálculo.

OBS, PA

 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para  CCL
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

 Utiliza os recursos creados para a exposición  Todas
oral.

OBS, PA

 MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios  CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu  CAA
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes
e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

 Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos.

 Todas

OBS, PA

 MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxi-  CD
cas para compartir ideas e tarefas.
 CSC
 CSIEE

 Emprega ferramentas tecnolóxicas para  Todas
compartir ficheiros e tarefas.

OBS, PA

 MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números  CMCCT
(naturais, enteiros, racionais e irracionais),
indica o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar
axeitadamente a información cuantitativa.

 Recoñece e utiliza de forma axeitada os tipos  1, 2
de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais).

OBS,
PE

PA,

 MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia,  CMCCT
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.

 Realiza, de forma correcta, operacións con  1, 2
números reais e utiliza a notación máis axeitada.
 Aplica propiedades características dos
números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas.

OBS,
PE

PA,

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

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

OBS,
PE

PA,

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

 Utiliza convenientemente e de forma correcta  1, 2
a notación científica.

OBS,
PE

PA,

Bloque 2. Números e álxebra





b
f
e
g

 B2.1. Recoñecemento de números que non  B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e
poden expresarse en forma de fracción. Númeoperacións, xunto coas súas propiedades e
ros irracionais.
aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida diaria e outras materias do
 B2.2. Diferenciación de números racionais e
ámbito educativo, recollendo, transformando e
irracionais. Expresión decimal e representación
intercambiando información.
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 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
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Contidos
cotiá.
 B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e
diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Interese simple e composto.

 f

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

 Compara, ordena, clasifica e representa os  1, 2
tipos de números reais, intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica.

OBS,
PE

PA,

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

 Resolve exercicios e problemas de porcenta-  3
xes.
 Resolve problemas de interese simple e
composto e valora o emprego de medios
tecnolóxicos cando a complexidade dos
datos o requira.

OBS,
PE

PA,

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

 Fai exercicios de proporcionalidade directa e  3
inversa e resolve problemas da vida cotiá
nos que interveñen magnitudes directa e
inversamente proporcionais.

OBS,
PE

PA,

 B2.9. Polinomios: raíces e factorización.  B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica,  MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo  CMCCT
Utilización de identidades notables.
as súas operacións e as súas propiedades.
uso da linguaxe alxébrica.

 Utiliza as expresións alxébricas para presen-  4
tar de forma eficaz situacións reais nas que
conveña a súa utilizacións.

OBS,
PE

PA,

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

 Opera con polinomios e coñece e manexa as  4
identidades notables.

OBS,
PE

PA,

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

 É capaz de atopar as raíces dun polinomio  4
en casos sinxelos e expresar o polinomio
correspondente como un produto de factores.

OBS,
PE

PA,

 Resolve ecuacións e sistemas de ecuacións.  5, 6
 Resolve problemas utilizando ecuacións e
sistemas de ecuacións.

OBS,
PE

PA,

 Determina se dúas figuras son semellantes.  7, 8
Coñece e aplica as propiedades das figuras
semellantes.

OBS,
PE

PA,

 Establece relacións entre as áreas e volumes  7
de figuras e corpos semellantes.

OBS,
PE

PA,

 f
 g
 h

 B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de  B2.3. Representar e analizar situacións e  MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha  CMCCT
dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.
estruturas matemáticas, utilizando ecuacións
situación da vida real mediante ecuacións de
de distintos tipos para resolver problemas.
primeiro e segundo grao e sistemas de dúas
 B2.11. Resolución de problemas cotiáns
ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólvemediante ecuacións e sistemas.
as e interpreta o resultado obtido.

 e

 B3.1. Figuras semellantes.

 f
 g
 h

 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.

Bloque 3. Xeometría
 B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas  MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e  CMCCT
directas e indirectas a partir de situacións reais,
técnicas apropiados para medir ángulos, lonxiempregando os instrumentos, as técnicas ou
tudes, áreas e volumes de corpos e de figuras
as fórmulas máis adecuados, e aplicando a
xeométricas, interpretando as escalas de meunidade de medida máis acorde coa situación
didas.
descrita.
 MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das  CMCCT
figuras e dos corpos (simetrías, descomposición en figuras máis coñecidas, etc.) e aplica o
teorema de Tales, para estimar ou calcular
medidas indirectas.
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular  CMCCT
perímetros, áreas e volumes de triángulos,
rectángulos, círculos, prismas, pirámides,
cilindros, conos e esferas, e aplícaas para
resolver problemas xeométricos, asignando as
unidades correctas.

 Utiliza as fórmulas para calcular perímetros,  8
áreas e volumes de triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos
e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades
correctas.

OBS,
PE

PA,

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

 Utiliza o Teorema de Pitágoras e aplica a  7, 8
semellanza para obter medidas de lonxitude,
áreas e volumes..

OBS,
PE

PA,

 Representa e estuda os corpos xeométricos  8
máis relevantes.
 Resolve problemas xeométricos do mundo
físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas
e volumes de diferentes corpos.
 Utiliza ferramentas tecnolóxicas para resolver e visualizar problemas xeométricos.

OBS,
PE

PA,

 B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito  B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha  MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre  CMCCT
mediante un enunciado, unha táboa, unha
situación, determinar o tipo de función que
magnitudes que se poden describir mediante
gráfica ou unha expresión analítica.
pode representalas, e aproximar e interpretar a
unha relación funcional, asociando as gráficas
taxa
de
variación
media
a
partir
dunha
gráfica,
coas súas correspondentes expresións alxébri B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal,
de datos numéricos ou mediante o estudo dos
cas.
cuadrático, proporcionalidade inversa e expocoeficientes da expresión alxébrica.
nencial. Descrición das súas características,
usando a linguaxe matemática apropiada.
 MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente  CMCCT
Aplicación en contextos reais.
o modelo de relación entre dúas magnitudes
para os casos de relación lineal, cuadrática,
 B4.3. Taxa de variación media como medida da
proporcional inversa e exponencial.
variación dunha función nun intervalo.
 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
software específico para a construción e a
 MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula  CMCCT
interpretación de gráficas.
elementos característicos destas funcións
(cortes cos eixes, intervalos de crecemento e
decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade).

 Identifica e explica relacións entre magnitu-  9, 10
des que se poden describir mediante unha
relación funcional, asociando as gráficas
coas súas correspondentes expresións
alxébricas.

OBS,
PE

PA,

 Explica e representa graficamente o modelo  10
de relación entre dúas magnitudes para os
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial.

OBS,
PE

PA,

 Identifica, estima ou calcula elementos  9, 10
característicos máis básicos destas funcións
(cortes cos eixes, intervalos de crecemento e
decrecemento, máximos e mínimos e continuidade).

OBS,
PE

PA,

 MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclu-  CMCCT
sións sobre un fenómeno, a partir da análise da
gráfica que o describe ou dunha táboa de
valores.

 Interpreta e describe un fenómeno a partir da  9, 10
análise dunha gráfica ou dunha táboas de
valores.

OBS,
PE

PA,

 MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o  CMCCT
decrecemento dunha función mediante a taxa
de variación media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da
propia gráfica.

 Analiza o crecemento ou o decrecemento  9, 10
dunha función mediante a taxa de variación
media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia
gráfica.

OBS,
PE s

PA,

 B3.4. Resolución de problemas xeométricos no  B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de  MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos  CMCCT
mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes,
xeometría dinámica, representando corpos
xeométricos máis relevantes (triángulos, recáreas e volumes de diferentes corpos.
xeométricos e comprobando, mediante interactángulos, círculos, prismas, pirámides, cilinción
con
ela,
propiedades
xeométricas.
dros, conos e esferas) cunha aplicación infor B3.5. Uso de aplicacións informáticas de
mática de xeometría dinámica, e comproba as
xeometría dinámica que facilite a comprensión
súas propiedades xeométricas.
de conceptos e propiedades xeométricas.

Bloque 4. Funcións
 b





e
f
g
h
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º de ESO
Obxectivos

 e
 f
 g
 h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

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

 Interpreta situacións reais que responden a  9, 10
funcións sinxelas: lineais, cadráticas, de
proporcionalidade inversa e exponenciais.

OBS,
PE

PA,

 B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito  B4.2. Analizar información proporcionada a  MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de  CMCCT
mediante un enunciado, unha táboa, unha
partir de táboas e gráficas que representen
táboas e gráficos sobre diversas situacións
gráfica ou unha expresión analítica.
relacións funcionais asociadas a situacións
reais.
reais,
obtendo
información
sobre
o
seu
com B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal,
portamento, a súa evolución e os posibles
cuadrático, proporcionalidade inversa e expo MAPB4.2.2. Representa datos mediante  CMCCT
resultados finais.
nencial. Descrición das súas características,
táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades
usando a linguaxe matemática apropiada.
axeitadas.
Aplicación en contextos reais.
 B4.3. Taxa de variación media como medida da
 MAPB4.2.3. Describe as características máis  CMCCT
variación dunha función nun intervalo.
importantes que se extraen dunha gráfica e
 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
sinala os valores puntuais ou intervalos da
software específico para a construción e a
variable que as determinan, utilizando tanto
interpretación de gráficas.
lapis e papel como medios informáticos.

 Interpreta datos de táboas e gráficos sobre  9, 10
diversas situacións reais.

OBS,
PE

PA,

 Representa datos mediante táboas e  9, 10
gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas.

OBS,
PE

PA,

 Describe as características máis importantes  9, 10
que se extraen dunha gráfica, utilizando para
isto os medios máis axeitados.

OBS,
PE

PA,

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

 Relaciona táboas de valores e as súas  9, 10
gráficas correspondentes en casos sinxelos.

OBS,
PE

PA,

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

 Utiliza ferramentas tecnolóxicas, xa sexan  9, 10
calculadoras gráficas ou programas informáticos, para debuxar gráficas.

OBS, PA

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

 Describe situacións relacionadas co azar e a  11, 12
estatística utilizando un vocabulario axeitado.

OBS,
PE

PA,

 MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas  CMCCT
sobre os resultados de experimentos aleatorios
e simulacións.

 Reflexiona sobre os posibles resultados de  11
experimentos aleatorios e sobre a coherencia dos seus cálculos ao respecto.

OBS,
PE

PA,

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

 Emprega o vocabulario axeitado para  12
interpretar e comentar táboas de datos,
gráficos estatísticos e parámetros estatísticos.

OBS,
PE

PA,

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

 Fai unha análise crítica de táboas e gráficas  12
estatísticas nos medios de comunicación e
fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

OBS,
PE

PA,

Bloque 5. Estatística e probabilidade
 a
 c







d
e
f
g
h
m

 B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas  B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a
estatísticas nos medios de comunicación e
descrición de situacións relacionadas co azar e
fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).
a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de comuni B5.2. Interpretación, análise e utilidade das
cación e fontes públicas oficiais (IGE, INE,
medidas de centralización e dispersión.
etc.).
 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.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º de ESO
Obxectivos
 b
 e
 g

 b
 f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de consecución

Unidades

Instrumentos de
avaliación

 B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas  B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos  MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos  CMCCT
estatísticas nos medios de comunicación e
estatísticos, así como os parámetros estatístinun estudo estatístico corresponden a unha
fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).
cos máis usuais, en distribucións unidimensiovariable discreta ou continua.
nais, utilizando os medios máis axeitados (lapis
 B5.2. Interpretación, análise e utilidade das
e
papel,
calculadora,
folla
de
cálculo),
valoranmedidas de centralización e dispersión.
Elabora táboas de frecuencias a  CMCCT
do cualitativamente a representatividade das  MAPB5.2.2.
partir dos datos dun estudo estatístico, con
 B5.3. Comparación de distribucións mediante o
mostras utilizadas.
variables discretas e continuas.
uso conxunto de medidas de posición e dispersión.
 B5.4. Construción e interpretación de diagra MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos  CMCCT
mas de dispersión. Introdución á correlación.
(media aritmética, percorrido, desviación típica,
cuartís, etc.), en variables discretas e conti B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o
nuas, coa axuda da calculadora ou dunha folla
tratamento de datos estatísticos.
de cálculo.

 Distingue entre variables estatísticas discre-  12
tas e continuas e é capaz de tratar os datos
en función de cada caso.

OBS,
PE

PA,

 Elabora táboas de frecuencias a partir dos  12
datos dun estudo estatístico, con variables
discretas e continuas.

OBS,
PE

PA,

 Calcula os parámetros estatísticos (media  12
aritmética, percorrido, desviación típica,
cuartís, etc.), en variables discretas e continuas, coa axuda da calculadora ou dunha
folla de cálculo.

OBS,
PE

PA,

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

 Representa graficamente datos estatísticos  12
recollidos en táboas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.

OBS,
PE

PA,

 B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun  B5.3. Calcular probabilidades simples e  MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de  CMCCT
suceso aleatorio.
compostas para resolver problemas da vida
sucesos coa regra de Laplace e utiliza, especotiá, utilizando a regra de Laplace en combicialmente, diagramas de árbore ou táboas de
 B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a
nación con técnicas de reconto como os diacontinxencia para o reconto de casos.
regra de Laplace.
gramas de árbore e as táboas de continxencia.
 B5.7.Probabilidade simple e composta.
Sucesos dependentes e independentes. Dia MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de  CMCCT
sucesos compostos sinxelos nos que intervegrama en árbore.
ñan dúas experiencias aleatorias simultáneas
ou consecutivas.

 Calcula a probabilidade de sucesos coa  11
regra de Laplace en experimentos sinxelos
nos que sexa doado o reconto dos casos.

OBS,
PE

PA,

 Calcula a probabilidade de sucesos compos-  11
tos sinxelos, con experiencias aleatorias
simultáneas ou consecutivas.

OBS,
PE

PA,

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (números irracionais, radicais,...) x unto co progreso no cálculo
ao incorporar a este os números irracionais e os radicais, constitúen o eixo ce ntral ou prioritario da programación didáctica na materia, tanto a nivel de ensino -apre ndizax e
com o de e nfoque m e todolóx ico.
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Concrecións metodolóxicas neste nivel
C om plementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e te ñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos contidos
m atemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e , por outro, ao desenvolvemento das com pe te ncias clave . Estas son algunhas de las:
•

C onvé n pre se ntar suficie nte s e x e m plos que pe rm itan re coñe ce r e distinguir os distintos tipos de núm e ros.

•

As aprox im acións de cim ais dos núm e ros irracionais dé be nse utilizar fre cue nte m e nte nas ope racións e na orde nación.

•

É im portante aplicar a re solución de e cuacións a e x e rcicios que apare ce n a cotío para que o alum nado e nte nda a súa utilidade

•

Aínda que m oitas das propie dade s x e om é tricas pare ce n e vide nte s, se rá inte re sante que nalgún caso se fagan con ce rto coidado.

•

É de e spe cial inte re se pre se ntar situacións re lacionadas con e scalas de planos e m apas.

•

É inte re sante pre se ntar o conce pto de función com o un dos m áis im portante s no e studio de dive rsas cie ncias.

•

O cálculo de dom inios pe rm ite m ane x ar unha se rie de e studios ante riore s.

•

As funcións e x pone nciais póde nse e studiar a travé s das táboas e das gráficas de y=2 e y=(1/2) .

•

As té cnicas de re contos con diagram as e a súa aplicación e n proble m as cotiáns, pe rm ite siste m atizar facilm e nte o se u cálculo.

•

O cálculo de probabilidade s póde se re strinx ir á utilización da re gra de Laplace e a e x e rcicios inm e diatos de doada inte rpre ta ción.

•

Em pre gar as linguas propias e n situacións e xcepcionais: cando sexa imprescindible avanzar rapidamente na materia, cando algún alumno ou alum na de m ande ate nción

x

pe rsonalizada de ntro da aula e pre se nte dificultade s de com pre nsión,...
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14. Metodoloxía didáctica na educación secundaria obrigatoria
Estará baseada nos principios metodolóxicos que enumera, no seu artigo 11º, o Decreto 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, e nas instrucións do 17 de xuño 2021, en re lación ás medidas educativas que se de be n adoptar no
curso acadé m ico 2021/22. En consonancia con e ste s, as liñas mestres da metodoloxía didáctica proposta polo departamento son:


C onfigurar o e nsino na ESO de forma cíclica, de tal x eito que e n cada curso aparezan con tidos que xa figuraron e n forma máis e lemental e n cursos pre ce de nte s,
co obx ecto de que o sistema permita o repaso e a m e llor fix ación de ide as e té cnicas, am pliando o se u cam po de aplicación e p osibilidade de re lación.



A m e todoloxía adaptarase a grupos e contemplando os posibles escenarios e n función da situación sanitaria: actividade lectiva pre sencial, semipresencial e/ou non
pre se ncial, e procurando sempre unha adecuada motivación para animar ao alumnado e rendibilizar todo o posible os re cursos de que se dispoñan. Así m e sm o
se rá activa e participativa, de forma que facilite a apre ndizaxe, tanto individual como cole ctiva, e que , com o un dos se us e i x os, favore za a adquisición das
com pe te ncias clave , e spe cialm e nte a re lacionada coa com pe te ncia m ate m ática e com pe te ncias básicas e n cie ncia e te cnolox ía.



Ne ste proceso de aprendizaxe, de ser posible, partindo de situacións concre tas, inte ntarase poste riorm e nte que o alum nado apl ique o apre ndido noutras
situacións ou conte x tos, conside rando e sta com o a ve rdade ira utilidade das m ate m áticas.



Prom overase que o alumnado sexa capaz de valorar os re sultados obtidos na re solución de exercicios e problemas, e sexa crítico cos m esmos, interpretando se a
solución é cohe re nte co e nunciado ou non e valorando o posible e rro obtido ou com e tido.



Durante o 1º ciclo da secundaria son aconsellables as actuacións que potencien a aprendizaxe indutiva a través de observacións e m anipulacións, re forzando a
adquisición de destre zas básicas, esquemas e e stratexias persoais e colectivas, e consolidando a aprendizaxe das estruturas novas, para re m atar coa re solución
de proble m as.



Ó te r e n conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna, os contidos deben e star explicados de tal xeito que permitan extensións e gradacións para a
súa adaptabilidade .



O e nfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, prescindindo do formalismo lóxico na meirande parte das expos icións, agás nos casos nos que
coincide coa intuición. Compre coidar e specialmente o tecido de interrelacións te máticas tanto e xplicitándoo a posteriori como dándolle ós alumnos oportunidade
de de scubrilo por si mesmos nos exemplos concre tos. Isto re flectirase tamén na formulación de exercicios e problemas, sexan a re alizar durante a clase ou dentro
das probas de avaliación .



As e sixencias de m emorización serán só as im pre scindible s, o que é algo m oi distinto das rutinas ope rativas e da aplicación d e conce ptos, que com pre
automatizar, é dicir, constituír e n linguaxe adquirida, manexada con soltura com parable á linguax e ordinaria, e n canto significa adquisición de e struturas
m ate m áticas básicas: nocións com o m ultiplicación -división, áre a, m e dida e n x e ral, e re lacións e ntre e le s.
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O re paso dos coñecementos máis elementais farase de forma que o s alumnos teñan ocasión de percibir e e x pre sar as re lacións e propie dade s que ata agora
quizás sim ple m e nte m ane x aban. Este é o m otivo de de te rse e spe cialm e nte no re paso dos contidos do curso ante rior.



Inte nsificar a re alización de actividades e problemas en contextos reais (tipo Probas de Diagnóstico, tipo PISA) que contribúan a que o alum ando adquira as
com petencias básicas. Analizando os re sultados de anos anteriore s, face r fincapé nos problemas como di o noso alumnado “con m oita le tra”, “re lacionados co n
coñe ce m e ntos doutras m ate rias” re lacionados coas porce ntax e s , inte rpre tación de gráficas e e statística.

Em pre garanse dive rsas e strate x ias m e todolóx icas:



Em pre garanse, preferentemente, os re cursos dixitais e as actividades e ducativas deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non presencial, ade m ais de te r
un cará cte r e m ine nte m e nte practico e pote nciar o traballo e n e quipo e o proce so de avaliaci ón continua.



Bre ve s introducións que ce ntran e lle dan se ntido e apoio intuitivo ao que s e fai.



Ex posición concisa do profesorado utilizando diversos soportes , preferentemente utilizaranse os medios dixitais. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as ide as
pre vias e as dificultade s de apre ndizax e do alum nado.



Proce de m e ntos m oi claros .



Ex e rcicios e proble m as be n e lix idos, se cue nciados e clasificados.



Se m pre que se x a posible vincular os contidos a conte x tos re ais , así com o x e rar posibilidade s de aplicación dos contidos adquiridos .



Utilización, pre ferentemente, de software e ducativo para e ntender m ellor os contidos, para comprobar as actividade s re alizadas e , e n x e ral, com o soporte e re curso
facilitador de la construción de ide as.



Traballo re fle x ivo pe rsoal no de se nvolve m e nto das actividade s individuais e de prox e ctos para inve stigar e de s cubrir.



Traballo e n grupo coope rativo para o de se nvolve m e nto das actividade s e proble m as propostos.



C om binar o traballo individual co traballo en grupo para que, deste xeito, o alumando apre nda a transm itir a inform ación que e l m e sm o x e ra utilizando a ling uax e
m ate m ática e os proce de m e ntos que e l m e sm o se guiu para atopar a solución dos proble m as ou e x e rcicios.



Pote nciarase o traballo de investigación e de coñecemento da historia da m atemática así como de diversos matemáticos important e s polos traballos de se nvolvidos, no
ám bito das m ate m áticas, ao longo da súa vida.
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Materias e recursos didácticos.
Ó longo deste curso funcionará o Proxecto E-DIXGAL para 1º e 2º de ESO . Este prox e cto propón unha e strate x ia e ducativa global e inte gradora que se apoia na
m odernización tecnolóxica do e nsino. Loxicamente, isto implica cambios substanciais na metodoloxía empregada, empre gando e ste s re cursos . Ne les, o profesor ou profesora de be
apoiarse para ax ilizar a m archa das clase s e contribuír á com pe te ncia dix ital do a lum nado .
Aparte dos libros de texto, xa indicados, no desenvolvemento dos contidos e das actividades previstas nesta programación didáctica e m pre garase m ate riais e re cursos
didácticos dive rsos, e ntre os cale s cabe citar aquí os se guinte s:
•

C alculadoras de tipo e le m e ntal, cie ntífico e gráficas.

•

Mate rial fotocopiable e laborado ou adaptado polo de partam e nto.

•

Equipam e nto inform ático e audiovisual das aulas.

•

O s libros de le ctura m e ncionados no apartado “Accións de contribución ao prox e cto le ctor”.

•

Ence rados dix itais e canóns na m aioría das aulas.

•

Program as inform áticos (Ge oge bra, graph, suite s ofim áticas,...)..

•

Planos e m apas.

•

Sólidos x e om é tricos.

•

Libros de te x to e m ate rial fotocopiable e laborado ou adaptado polo de partam e nto .

•

Pe riódicos, e n pape l e form ato dix ital ( e studo porce ntax e s, gráficas, e statística...)

Ade m ais, pre ve ndo que as actividade s le ctivas se de se nvolvan de form a non pre se ncial:
O alum nado utilizará:
•
•

Un cade rno de traballo.
Un orde nador, ou dispositivo e lectrónico, que lle permite conectarse a internet e polo tanto á aula virtual do ce ntro . No caso do alum nado de 1º e 2º de ESO ,
disporá dun portátil pre stado polo prox e cto E-DIXGAL.

•

Unha cám ara de fotos dix ital, ou un dispositivo que te ña e sa función ou que poida e scane ar os docum e nt o e scritos.
O /A profe sor/a utiliza rá:

•

Un orde nador, que lle pe rm ite cone ctarse a inte rne t e polo tanto á aula virtual do ce ntro .

•
•

Docum e ntos dix itais, que com parte co se u alum nado.
Libro dix ital.

•

No caso de que as actividade s le ctivas se de se nvolvan de form a non pre se ncial, vide oconfe re ncias para im partir as clase s.
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15. A avaliación na educación secundaria obrigatoria
Características da avaliación
O artigo 21º do Decre to 86/1015, do 25 de x uño, establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bachare lato na C om unidade Autónom a de Galicia.
Espe cifica, e ntre outras, as caracte rísticas fundam e ntais da avaliación na e ducación se cundaria obrigatoria se rán as se guinte s:
1.

O s re fere ntes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da e tapa nas avaliacións continua e final das m ate rias
dos bloques de m aterias troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os crite rios d e avaliación e e stándares de aprendizaxe que figuran nos
ane x os I, II e III do re fe rido de cre to.

2.

A avaliación do proce so de apre ndizax e do alum nado de e ducación se cundaria obrigatoria se rá continua, form ativa e inte gradora .

3.

No proce so de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, e stableceranse medidas de re forzo e ducativo. Estas
m e didas adoptaranse en calquera mom e nto do curso, tan pronto com o se de te cte n as dificultade s, e e starán dirix idas a garantir a adquisició n das
com pe te ncias im pre scindible s para continuar o proce so e ducativo.

4.

A avaliación das aprendizaxes do alumnado te rá carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de e nsino como dos proce sos de
apre ndizax e .

5.

A avaliación do pro ceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse e n conta desde todas as materias a consecución dos obx e ctivos
e stablecidos para cada e tapa e do desenvolvemento das competencias correspondentes. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profe sorado
re alice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os crite rios de avaliación e os e stándare s de apre n dizax e de cada unha de las.

6.

O profesorado avaliará tanto as apre ndizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que e stablecerá indicadore s de
logro nas program acións didácticas.

7.

Establece ranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de re alización das avaliacións, incluída a avaliación final d e e tapa, se adap te n ás
ne ce sidades do alumnado con necesidades e ducativas e speciais. Estas adaptacións non se te rán e n conta e n ningún caso para m in orar as cualificacións
obtidas.

8.

C o fin de garantir o dere ito dos alumnos e das alumnas a que o seu rendemento se valore consonte criterios de ple na obx e ctividade , os ce ntros doce nte s
adoptarán as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os crite rios de avaliación, os e stándare s de apre nd izax e , as e strate x ias e os
instrum e ntos de avaliación, e os crite rios de prom oción.

9.

O e quipo docente, constituído e n cada caso polos profesores e as profesoras do alumno ou da alumna, coordinado polo titor ou a titora, actuará de m ane ira
cole x iada ao longo do proceso de avaliación e na adopción das decisións re sultantes deste, no marco establecido pola consellería con competencias e n materia
de e ducación.
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Pola súa banda, a O rde do 21 de decembro do 2007, pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria, com ple m e ntando o e stable cido no De cre to
ante riormente citado, dispón ( e ntre outras) que o profe sorado de cada grupo da ESO re alizará unha avaliación inicial, incidindo na obte nció n de inform ación sobre os
coñe cementos previos do alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Esta avaliación inicial se rá o punto de re fe re ncia para a
tom a de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de atención que se conside re n oportunas para cada alum na ou alum no.
Tam én dispón a mesma Orde que, ao longo do curso, re alizaranse para cada grupo, polo menos, tre s sesións de avaliación (podendo coincidir a última coa final ordinaria do m es de
x uño) .
En canto á avaliación final e xtraordinaria, según a ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o cale ndario e scolar para o curso 2021/22 nos ce ntros doce nte s
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, considérase oportuno adiantala a finais do mes de x uño, tras a re alización das p robas e x traordinarias, para o
alum nado que non supe rase todas as m ate rias na avaliación final ordinaria nos cursos de e ducación se cundaria obrigatoria .

Nas instrucións do 17 de x uño 2021, da Secre taría Xeral de Educación e Formación Profesional, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 2021/22,
re cólle se que os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determinar o nivel de competencia acadado polo alum nado, ade cuá ndose á s
m odalidade s de e nsino pre se ncial e , de se r o caso, non pre se ncial.
Por último, cabe dicir que cada profesor e profesora do Departamento organizará plans de recuperación para aqueles alumnos e alumnas que non acaden re sultado positivo
nalgunha avaliación. Eses plans, na maioría dos casos, consistirán na proposta de tarefas individuais e específicas (re pe tición de tra ballos, re solución de e x e rcicios, ...) para a
pre paración dunha proba e scrita de re cupe ración da avaliación con re sultado ne gativo .

Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia - Grao de consecución mínimo dos estándares
Por unha parte , deben ser considerados como os “resultados de aprendizaxes imprescindibles” que de be adquirir o alum nado para alcanzar m inim am e nte os
obx ectivos aos que dan soporte os crite rios de avaliación establecidos para o currículo desa materia. Neste senso, a non adquisición destas apre ndizaxes debe supoñe r unha gran
dificultade para que nos cursos seguintes o alumnado poida continuar con ce rta normalidade o proce so de ensinanza-aprendizaxe na m esma disciplina ou noutras afíns. Pe ro, por
outra parte, tamén deben ser considerados como aquelas actitudes sen as cales é imposible adquirir e sas aprendizaxes impresci ndibles e, e n particular, un proceso e sistemática de
avaliación continua. No se u conx unto, ve ñe n a se r, polo tanto, as e vide ncias que m arcan a fronte ira e ntre aprobar ou suspe nde r a m ate ria.
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A de finición precisa e explícita dos mínimos esixibles e n cada estándar ( re collidos na táboa

Concreción dos elementos curriculares ) para

acadar unha

avaliación positiva na materia e o seguimento continuado por parte do profesorado da súa progresiva adquisición ou non adquisición ao longo do curso é fundamental polo tanto á
hora de decidir se, ao final do curso, o alumnado que supera ou non supera a materia; pero adquire tamén unha gran importancia á hora de dese ñar m edidas de apoio, re forzo ou
re cupe ración para aqueles alumnos ou alumnas que van avanzando no curso sen te r adquiridos os m ín imos esixibles correspondentes á parte da materia que se leva desenvolvida.

Instrumentos de avaliación
O s procedementos e instrumentos de avaliación permitiran determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, se m pre ade cuándose as m odalidade s de e nsino
pre se ncial e non presencial. Deixando á parte a avaliación inicial (na cal se utilizarán os instrumentos que m áis adiante se dirán), no re sto do proce so avaliador do alum nado,
e m pre garanse os se guinte s instrum e ntos:


Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS). Ne ste se ntido, de be m os te r e n conta que unha parte m oi im portante da form ación do
alum nado pasa por adquirir hábitos de estudo e e stratexias de traballo na aula , ou no caso do e nsino non pre se ncial m e diante m e dios te le m áticos , que
pote ncien o interese pola materia. Por e ste motivo, a participación e actitude do alumno cara a materia ha de ser tomada e n consideración á hora de cualificalo :
o

Participa, de m aneira activa e positiva: atendendo as e xplicacións, e sforzándose , m ostrando inte re se e participando na clase , re sponde ndo as
pre guntas do profe sorado e inte rvindo no e nce rado ou te le m aticam e nte , se é o caso .

o



Te n participado, se foi o caso, de m ane ira activa e positiva, n os program as de apoio, re forzo, re cupe ración... que se lle aplicaron .

Produción do alumnado (PA ): Ex pre sión no caderno de clase do alumnado, e se é o caso, e ntregado pre fe re nte m e nte e n form ato dix ital, as actividade s
re alizadas:

o
o
o

R e solución de bole tíns ou fichas de traballo re alizadas individualm e nte ou e n e quipo e e ntre gadas no prazo indicado .

o

C aderno de clase: para poder valorar, por unha parte, o seu coidado; por outra, o e sforzo p ara ir anotando ne l todo o que o profe sor conside re que

R e sum os, e sque m as, diagram as e gráficas.
R e alización das tare fas na casa.

de be r se r re collido de ste x e ito; e por últim o, o grao de re alización das actividade s propostas e a corre c ción dos e x e rcicios m al re soltos.


E probas escritas (PE) dunha ou m áis unidade s didáctica anunciadas con ante rioridade . E te rán as se guinte s caracte rísticas:
o

Estarán base adas nos crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e .

o

Se a proba non é m oi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 50% do pre guntado para superala. Se o fose, ante s
de re alizar o exame o profesor/a explicará as puntuacións de cada pregunta ou o crite rio de corrección. Aínda así incluirase cando menos, a puntuación
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de cada unha das pre guntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o m esmo. Se dentro de cada avaliación o profesor ou profesora
da m ateria e stablece unha media ponderada e ntre as probas escritas, e sta debe ser comunicada ó alumnado con anterioridade á realización da mesma.
o

De pe ndendo do tipo de proba e scrita e do nivel no que se faga, o profesorado poderá valorar a presentación do e x am e (orde , ortogra fía, claridade ,
organización, limpeza...), outorgando por e ste concepto un máximo do 5% da puntuación total do exame. Esta puntuaci ón de be face rse constar nos
crite rios de corrección da proba; en caso contrario, suporase que non se rá tida e n conta. Para acadar unha boa puntuación ne s te apartado de
pre se ntación hai que ate nde r ás se guinte s re com e ndacións:



No e ncabezado de todas as páx inas do e x am e de be n figurar os ape lidos e nom e do alum no e no pé de páx ina, a súa num e ración.



Non é ne cesario responder as preguntas seguindo a súa orde numérica, pero sempre debe quedar claro cal é o e x e rcicio e aparta do que se
e stá a conte star.



Non se de be re sponde r e n m áis dun lugar á m e sm a pre gunta. Ne se caso, só se valorará a prim e ira aparición da m e sm a.



De be s e scribir con bolígrafo de cor azul ou ne gro. Non se te rán e n conta as re spostas e scritas con lapis.

o

En canto a corre cción concre ta de cada unh a das pre guntas de stas probas, valoraranse fundam e ntalm e nte os coñe ce m e ntos prácticos.

o

No de se nvolve m e nto dos proble m as, e x e rcicios e cue stións te ranse e n conta os se guinte s aspe ctos:



A cohe re ncia orde nada e razoada da e x posición de re sposta.



A claridade da e x posición.



A facilidade e pre cisión no calculo.



Se no desenvolvemento dunha re sposta, por un e rro nos cálculos, o alumno/a obtén unha solución absurda, valorarase positivam e nte que o
alum no ou alum na faga constar o absurdo de tal re sultado.



A ause ncia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na súa valoración, pode ndo te r unha puntuación nula se só
aporta a solución num é rica dun proble m a ou cue stión se n ningún razoam e nto que x ustifique a obte nción do re sultado.



C ando sexa posible, é re comendable ilustrar a resolución de problemas con re presentacións gráficas, posto que se valora a corrección e detalle
das m e sm as, o e m pre go de unidade s e o m ante m e nto aprox im ado das proporcións.

o

Durante a re alización do exame, o alumnado só debe dispor do material que permita expresamente o profesor, estando totalmente prohibido o uso de
sm artphones . En caso contrario (chuletas, m óbiles....), o alumno ou alumna perderá o de re ito a re alización do e x am e que lle se rá re collido polo
profe sor, notificado a x e fatura de e studos e re collido no x ade e re cibirá a cualificación m ínim a.

o

No caso de que as actividades lectivas teñan que re alizarse de forma non presencial, as probas e scritas faranse de form a te le m ática se guindo as
instrucións do profe sorado, com unicadas pre viam e nte .
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De todas maneiras, cada profesor ou profesora do Departamento terá liberdade para considerar outros instrumentos de avaliación e para prescindir dalgún
dos indicados anteriormente, e n función das caracte rísticas dun de te rm inado grupo, se así o conside ra oportuno. En todo caso, cada profesor e profesora do
departamento debe indicarlle ao seu alumnado ao comezo de curso que instrumentos de avaliación vai empregar e como pondera ca da un deles á hora de
cualificar.

Procedemento de avaliación
Se n e squecer que a avaliación vaise comezar a facer dunha maneira continuada, e e mpregando os instrumentos e stablecidos ao re specto, desde o primeiro día le ctivo, no
se u de se nvolve m e nto distinguire m os as se guinte s fase s:

1.

Unha avaliación inicial, coa finalidade de de te ctar as care ncias e ne ce sidade s do alum nado , e de cux o de se ño se falará poste riorm e nte .

2.

Unha primeira avaliación ordinaria, que re matará a principios de decembro , e ao final da cal se determinará que alum nado aproba (e com o aproba) a
parte da materia impartida ata e se momento e que alumnado a suspende por non superar os mínimos esixibles para a súa superación. O profesorado, coa
finalidade de e vitar unha acumulación e xcesiva de materia, poderá dividir e sta fase e n dous ou máis parciais, cada un dos cales rematará cunha proba
escrita.

3.

Un programa de recuperación da primeira avaliación, dirix ido ao alumnado que suspenda dita avaliación, e que rematará nunha proba e scrita cuxa data
fix ará cada profesor ou profesora. Esta proba determinará que alumnado continúa sen superar os mínimos e sixibles corre spondentes á prim e ira avaliación e
que , polo tanto, continúa se n re cupe rar a prim e ira avaliación.

4.

Unha segunda avaliación ordinaria, que se desenvolverá desde o re mate da prime ira ata m e diados d e m arzo, e ao final da cal se de te rm inará que
alum nado aproba (e como aproba) a parte da m ateria corre spondente a esta fase e que alumnado a suspende por non superar os mínimos esixibles para
a súa superación. Do mesmo xeito que na primeira avaliación, e p olas mesmas razóns, o profe sorado pode rá dividir e sta fase e n dous ou máis parciais,
cada un dos cales rematará cunha proba escrita.

5.

Un programa de recuperación da segunda avaliación, que re matará cunha proba escrita cuxa data fixará cada profesor ou profesora. Coa e x ce pción de
que agora todo e stá re fe re nciado á se gunda avaliación, é idé ntico e n todo ao program a de re cupe ración da prim e ira avaliación .

6.

Unha terceira avaliación ordinaria, que se e stenderá desde o re mate da segunda avaliación ata principios de xuño, e ao final da cal se de te rm inará que
alum nado aproba (e como aproba) a parte da m ateria corre spondente a esta fase e que alumnado a suspende por non superar os mínimos esixibles para
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a súa superación. Do mesmo xeito que nas dúas avaliacións anteriore s, e polas mesmas razóns, o profe sorado pode rá dividir e sta fase e n dous ou máis
parciais, cada un dos cales rematará cunha proba escrita.
7.

Un programa de recuperación da terceira avaliación, que re m atará cunha proba e scrita cux a data fix ará cada profe sor ou profe sora.

8.

Unha avaliación final ordinaria a principios de xuño, na cal se determinará, en función do nivel acadado na totalidade dos e stándare s de apre ndizax e
avaliables e da consecución ou non consecución dos mínimos e sixibles para acadar unha avaliación positiva na materia, que alumnado prom ociona (e com o
prom ociona) na m ate ria e que alum nado a suspe nde .

9.

Un programa para a recuperación da materia a finais de xuño, dirix ido evidentemente ao alumnado que suspende a m ate ria na avaliación ordinaria ,
que re m atará nunha proba e scrita e x traordinaria (a m e sm a para todos os grupos da m e sm a m ate ria e nive l) a finais de x uño .

10. Unha avaliación extraordinaria a finais de x uño, na cal se determinará, en función do nivel acadado na totalidade dos e stándares de aprendizaxe avaliables
e da consecución ou non consecución dos mínimos e sixibles para acadar unha avaliación positiva na materia, que alum nado prom o ciona na m ate ria e que
alum nado que da coa m ate ria suspe nsa de cara ao se guinte curso.
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Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar
Introdución
Nas instrucións do 17 de x uño 2021, da Secre taría Xeral de Educación e Formación Profesional, e n re lación ás m e didas e ducativas que se de be n adoptar no curso
2021/22, e stablece no punto 3k do apartado disposición adicional segunda, que as programación didácticas deben incluír o “deseño da avaliación inicial e m e didas individuais ou
cole ctivas que se poidan adoptar com o conse cue ncia dos se us re s ultados”.
Obxectivos
Ante s de e x poñe r o de se ño da avaliación inicial, convé n te r m oi claros os tre s obx e ctivos fundam e ntais que se de be n pe rse guir coa m e sm a:
• C oñece r a situación inicial na que se atopa cada alumno e alumna e detectar, se é o caso, as causas ou motivos polos cale s e sa situación non é a ax e itada.
• C oñece r a e volución e ducativa e académica de cada alumno e alumna nos primeiros día do curso e detectar, se é o caso, as causas ou motivos polos cale s e sa
e volución non é a de se x able .
• C oñece r a dinámica, tanto desde o punto de vista da actitude como desde o punto de vista académico, do grupo non seu conxunto e de te cta r, se é o caso, as
causas ou m otivos polos cale s e sa dinám ica non é a pre vista.

Temporalización
A avaliación inicial de be de se nvolve rse ao longo da s prim e ira s se m ana s do curso.
Instrumentos
o

O e x pediente académico e os informes individualizados do curso ante rior do alum nado, nos que constará a com pe te ncia curricula r na m ate ria de
Mate m áticas, as dificultade s de apre ndizax e pre se ntadas e as m e didas de ate nción á dive rsidade aplicadas, se fose o caso .

o

A inform ación dos profesores do De partam e nto de Mate m áticas que im partiron doce ncia a cada alum no e alum na o curso acadé m ico ante rior.

o

A inform ación sobre o e ntorno familiar e social que poida achegar, por unha parte, o propio alum nado e , por outra, os titore s do curso ante rior ou a
Xe fatura de Estudos.

o

O se guim e nto diario da actitude e do re nde m e nto do grupo.

o

As actividades que cada profesor considere oportuno (pre guntas orais, exercicios, proba escrita, traballos, e tc...) sobre contidos mínimos que debería te r
adquiridos o alum nado nos cursos ante riore s e sobre contidos m ínim os de se nvolvidos no pe ríodo e stable cido para a avaliación i nicial.
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Aspectos fundamentais a diagnosticar individualmente
o

Ex iste ncia ou non e x iste ncia de dificultade s de com pre nsión.

o

Nive l de base m ate m ática.

o

Falta de capacidade ou non.

o

Ex iste ncia ou non e x iste ncia de hábito de traballo.

o

Grao de inte re se pola m ate ria.

o

Actitude na aula (ate nción ás e x plicacións do profe sor ou profe sora, re spe cto, participación, puntualidade ...).

o

Ex iste ncia ou non e x iste ncia de dificultade s de e x pre sión.

o

Inte gración no grupo.

o

Ex iste ncia ou non e x iste ncia dalgún tipo de proble m ática fam iliar que poida incidir no re nde m e nto do alum no ou alum na.

o

Ex iste ncia ou non e x iste ncia dalgún tipo de trastorno (hipe ractividade , dé ficit de ate nción, síndrom e de Aspe rge r,..)

Aspectos fundamentais a diagnosticar globalmente en cada grupo
o

Nive l m e dio de partida na m ate ria.

o

Grao de hom ox e ne idade no nive l de partida na m ate ria.

o

Núm e ro de alum nos.

o

Dinám ica (ate nción ás e x plicacións do profe sor ou profe sora, re spe cto, participación, puntualidade ,...).

Medidas
Unha vez diagnosticadas, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, as deficiencias existentes e as súas causas, a sesión de avaliación inicial é o marco propicio para
e stable ce r as m e didas que pe rm itan corrix ir na m e dida do posible tale s de ficie ncias. Algunhas de stas m e didas pode n se r as se g uinte s:


A nivel individual:
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o

R e forzo e ducativo im partido polo propio profe sor ou profe sora da m ate ria.

o

Ex e nción da se gunda lingua e stranx e ira e apoio fóra da aula no se u lugar por parte da profe sora de Pe dagox ía Te rapé utica.

o

Ate nción m áis individualizada na aula.

o

R e alización de actividade s com ple m e ntarias na casa para fortale ce r a base m ate m ática.

o

Proposta dunha adaptación curricular.

o

Entre vista cos pais para tratar de corrix ir condutas non ax e itadas ou para inte ntar cre ar un hábito de traballo diario.

o

C am bio de grupo.

A nivel de grupo:
o

R e a lización de ax uste s na se cue nciación dos contidos que figura na Program ación Didáctica.

o

Modificacións na te m poralización pre vista das unidade s didácticas.

o

C am bios na metodoloxía empregada nos que os re cursos dixitais serán de utilización pre fe re nte e as actividade s e ducativas de se ñadas pode ranse
de se nvolve r de form a pre se ncial e non pre se ncial.

o

R e orde nación do alum nado na aula.

o

C ham ada de ate nción por parte da Xe fatura de Estudos.
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16. Cualificación e promoción na educación secundaria obrigatoria
C onvén aclarar e n primeiro lugar que, na m ateria de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a anterior. En consecuencia, a
supe ración dunha avaliación non supón a superación de todas as anteriore s e, en particular, a nota fin al pode ser inferior á nota da terce ira avaliación.
En x e ral, e ste Departamento aplicará o seguinte procedemento cualificador:



Ao re m ate de cada avaliación a cualificación do alumnado obterase da seguinte forma:
o Cualificación provisional da avaliación: A m e dia aritmética das cualificacións das probas escritas (tendo e n conta as ponderacións, se as hai, e ntre as distintas
probas escritas, e que o profesorado debe comunicar ao alumnado) converterase na cualificación provisional da avaliación.
o A cualificación definitiva da avaliación se rá a media ponderada entre:
 A cualificación provisional da avaliación o 90%.
 A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS) e (PA ) ao longo de cada avaliación (repartida a partes iguais entre os
ante riore s instrumentos) o 10%.
o No caso de que a actividade lectiva sexa de forma non presencial, a cualificación provisional da avaliación se rá a m edia ponderada e ntre:
 A cualificación das probas escritas (PE) da avaliación o 60%.
 A valoración do instrumento de avaliación observación directa da súa actitude cara a materia (OBS), ao longo da avaliación o 10%.
 A valoración do instrumento de avaliación produción do alumnado (PA ), baseado, principalmente, nos exercicios feitos no horario
de clase, ao longo da avaliación o 30%.
o No caso de que a interrupción das actividades lectivas presenciais sexa no transcurso dunha avaliación, a cualificación provisional da avaliación
se rá a media pondera da entre a cualificación provisional da avaliación na fase presencial e a cualificación provisional da avaliación na fase non pre sencial,
calculadas da forma exposta nos apartados anteriores. Esta ponderación será proporcional ao número de unidades desenvoltas e avaliadas en cada fa se, e será
com unicada ao alumnado afectado.
o A cualificación definitiva de terminará o alumnado que aproba a avaliación (m e dia non inferior a 4,75) e que alumnado a suspende (m e dia inferior a 4,75).
o O alumnado que suspenda a primeira avaliación te rá que seguir o correspondente programa de recuperación e de berá presentarse a proba escrita que
poñe rá fin a dito programa. A cualificación obtida por un alumno ou alumna neste programa de recuperación determinará se cont inúa coa m esma cualificación que
tiña na primeira avaliación ou se se m odifica (modificarase no caso de obter m áis nota na proba de re cuperación que na orixinal).
 No caso de modificación, a nota da avaliación se rá a m edia ponderada: 80% nota do programa de re cuperación, 20% nota da 1ª avaliación;
e x ce ptuando o caso de que a nota da recuperación sexa positiva (maior ou igual que 4,75) e a m edia ponderada saia negativa (menor que 4,75) e n cuxo
caso quedaría un 4,75 como nota definitiva da avaliación.
 En caso de que se realice máis dun exame de recuperación dunha mesma avaliación, e lix iríase como nota da re cuperación a m aior de todas.
o Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda e a terceira avaliación.



Unha vez rematado o programa de recuperación da 3ª avaliación, calculamos a cualificación final facendo a media aritmética das cualificacións
definitivas de cada avaliación, que non teñen porque coincidir coas cualificacións que aparecen no boletín de notas, e distinguiremos tre s casos:
o O alumnado que teña as tres avaliacións aprobadas, te rá a materia aprobada cunha cualificación final definitiva que se rá a m aior e ntre a cualificación final
e un 5.
o O alumnado que non teña as tres avaliacións aprobadas, pe ro te ña unha cualificación final non inferior a 5, terá a materia aprobada cunha cualificación
final definitiva que coincidirá con dita cualificación final.
o O alumnado que non teña as tres avaliacións aprobadas e te ña unha cualificación final inferior a 5, te rá a m ateria suspensa cunha cualificación final
definitiva que se rá a menor e ntre a cualificación final e un 4.



O alumnado que non aprobe na avaliación final ordinaria de xuño te rá que presentarse á proba final da convocatoria extraordinaria, que se cualificará cun máximo de
10 puntos. Aprobará o alumnado que obteña nesta proba unha cualificación non inferior a 4.75.
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17. A programación no Bacharelato
O De cre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stablece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, di no se u
artigo 25º que ” o bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado form ación, m adure za inte le ctual e hum ana, coñe ce m e ntos e habilidade s que lle pe rm itan
de senvolver funcións sociais e incorp orarse á vida activa con re sponsabilidade e com pe te ncia. Así m e sm o, capacitará o alum nado para acce de r á e ducación supe rior”.

Obxectivos xerais
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Ex e rce r a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polo s valore s da C onstitución e spañola e do
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha socie dade x usta e e quitativa e favore za a
suste ntabilidade .
b) C onsolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma re sponsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Se r que n de pre ve r e re solve r
pacificam e nte os conflitos pe rsoais, fam iliare s e sociais.
c) Fom entar a igualdade e fectiva de dere itos e oportunidades e ntre homes e m ullere s, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións e x iste nte s e , e n
particular, a violencia contra a m uller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou s ocial, con ate nción
e spe cial ás pe rsoas con discapacidade .
d) Afianzar os hábitos de le ctura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o e ficaz aproveitamento da apre ndizaxe e como medio de desenvolvemento pe rsoal.
e) Dom inar, tanto na súa e x pre sión oral com o na e scrita, a lingua gale ga e a lingua caste lá.
f) Ex pre sarse con fluide z e corre cción nunha ou m áis linguas e stranx e iras.
g) Utilizar con solve ncia e re sponsabilidade as te cnolox ías da inform ación e da com unicación.
h) C oñece r e valorar criticamente as re alidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factore s da súa e volución. Participar de x e ito
solidario no de se nvolve m e nto e na m e llora do se u contorno social.
i)

Acce de r aos coñe ce m e ntos cie ntíficos e te cnolóx icos fundam e ntais, e dom inar as habilidade s básicas propias da m odalidade e lix ida.

l)

C om prender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñece r e valorar de forma crítica a contribución da cie ncia e da

te cnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o re specto cara ao medio ambiente e a ordena ción suste ntable do te rritorio, con e spe cial
re fe re ncia ao te rritorio gale go.
m ) Afianzar o e spírito e m pre nde dor con actitude s de cre atividade , fle x ibilidade , iniciativa, traballo e n e quipo, confianza nun m e sm o e se n-tido crítico.
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n) De se nvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o crite rio e stético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. Utilizar a e ducación física e o de porte
para favore ce r o de se nvolve m e nto pe rsoal e social, e im pulsar condutas e hábitos saudable s.
ñ) Afianzar actitude s de re spe cto e pre ve nción no ám bito da se guridade viaria.
o) Valorar, re spe ctar e afianzar o patrim onio m ate rial e inm ate rial de Galicia, e contribuír á súa conse rvación e m e llora no con te x to dun m undo globalizado.

Obxectivos de Matemáticas no Bacharelato
As m atemáticas constitúen un conxunto amplo de coñecementos baseados no e studo de patróns e re lacións inherentes a e struturas abstractas. Aínda que se de se nvolvan
con independencia da re alidade física, te ñen a súa orixe nela e son de suma utilidade para re presentala. Nacen da necesidade de resolver problemas prácticos e susté ntanse pola
súa capacidade para tratar, explicar, pre dicir e modelar situacións re ais e dar rigor aos coñe ce m e ntos cie ntíficos. A súa e st rutura áchase e n continua e volución, tanto pola
incorporación de novos coñe ce m e ntos com o pola súa constante inte rre lación con outras áre as, e spe cialm e nte no ám bito da cie nci a e da té cnica.
Participar na adquisición do coñecemento m atemático consiste no dominio da súa “forma de facer”. Este “saber facer m atemáticas” é un proceso laborioso que comeza por
unha intensa actividade sobre elementos concre tos, co obxecto de cre ar intuicións previas necesarias para a formalización. Co n frecuencia, os aspectos conceptuais non son m áis
que m edios para a práctica d e e stratexias, para incitar á e xploración, a form ulación de conx e cturas, o inte rcam bio de ide as e a re novación dos conce ptos x a adquiridos.
O s contidos de Matemáticas, como materia de modalidade no Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, x iran sobre dous e ix es fundamentais: a xeom e tría e a análise . Este s
contan co nece sario apoio instrumental da aritmética, a álxebra e as e stratexias propias da resolución de problemas. En Matem áticas I, os contidos relacionados coas propie dade s
x e rais dos números e a súa re lación coas operacións, máis que nun m omento predeterminado, deben ser traballados en función das necesidade s que x urdan e n cada m om e nto
concre to. Á súa vez, e stes contidos compleméntanse con novas ferramentas para o e studo da e statística e a probabilidade , culm inando así todos os cam pos introducidos na
Educación Se cundaria Obrigatoria. A introdución de matrice s e integrais e n Matemáticas II achegará novas e potentes ferrament as para a re solución de proble m as x e om é tricos e
funcionais.
Este s contidos proporcio nan té cnicas básicas, tanto para estudos posteriore s como para a actividade profe sional. Non se trata de que os e studante s po súan m oitas
fe rram entas matemáticas, senón de que teñan as estritamente necesarias e que as manexen con destre za e oportunidade, fa cilitándolles as novas fórmulas e ide ntidade s para a
súa e lección e uso. Nada hai máis afastado do “pensar matematicamente” que unha memorización de igualdades cuxo significado s e de scoñe ce , incluso aínda que se aplique n
ade cuadam e nte e n e x e rcicios de cálculo.
Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha colección de re gras fixas e inmutables . Detrás dos contidos que se e studan hai
un longo camiño conce ptual, un construto intelectual de enorme m agnitude, que foi evolucionando a travé s da historia ata che gar ás form ulacións que agora m ane x am os.
O de se nvolve m e nto de sta m ate ria contribuirá a que as alum nas e os alum nos adquiran as se guinte s capacidade s:
- C omprender e aplicar os conceptos e procedementos m atemáticos a situacións diversas que permitan avanzar no estudo das propia s m atemáticas e doutras cie ncias, así como na
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re solución razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber.
- C onsiderar as argumentacións razoadas e a e xistencia de demostracións rigorosas sobre as que se basea o avance da cie ncia e d a tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible,
abe rta e crítica ante outros xuízos e razoamentos.
- Utilizar as e stratexias características da investigación científica e as destrezas propias das matemáticas (formulación de problemas, pla nificación e ensaio, experimentación,
aplicación da indución e dedución, formulación e aceptación ou re xeitamento das conxecturas, comprobación dos resultados obtidos) para re alizar investigacións e en x eral
e x plorar situacións e fenómenos novos.
- Apre ciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con abundantes conexións internas e intimame nte re lacionado co doutras áreas do saber.
- Em pre gar os re cursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, facilitar a comprensión de fenóme nos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e
se rvir com o ferramenta na re solución de problemas.
- Utilizar o discurso racional para formular ace rtadamente os problemas, x ustificar procedementos, e ncadear coherentemente os a rgumentos, comunicarse con eficacia e precisión,
de te ctar incorre ccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor cie ntífico.
- Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a visión crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o intere se polo
traballo cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a novas ideas.
- Ex pre sarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas m atematicamente, comprendendo e m anexando re presentacións matemáticas
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18. Currículo da materia de Matemáticas I de 1º de Bacharelato
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, adve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o consid e ra oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas I 1º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
1. Números reais.
2. Álxebra. Ecuacións, inecuacións e sistemas.
3. Trigonometría plana.
4. Números complexos.
5. Vectores no plano.
6. Xeometría métrica plana.
7. Lugares xeométricos. Cónicas.
8. Funcións elementais.
9. Límites de funcións. Continuidade.
10. Derivadas dunha función.
11. Representación gráfica de funcións.
12. Distribucións bidimensionais.
TOTAL

Temporalización
14 sesións
14 sesións
14 sesións
8 sesións
10 sesións
12 sesións
6 sesións
7 sesións
9 sesións
9 sesións
7 sesións
4 sesións
114 SESIÓNS

Non usamos un libro de texto, usaranse apuntamentos facilitados pola profesora.
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Concreción dos elementos curriculares
Nas táboas que figuran a continuación deste parágrafo, e respectando o e stablecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bachare lato na C om unidade Autónom a de Galicia, re cólle nse os se guinte s e le m e ntos do currículo da m ate ria de Mate m áticas I:
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co lo gro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvo lve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e nas re spe ctivas unidade s didácticas da m ate r ia e ó longo do curso.
E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•
•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

Grao m ínim o de
consecución

Unidades

Instrum entos
de avaliación

Bloque 1. Procesos, m étodos e actitudes en m atem áticas






e



i

i



l







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

B1.1. Planificación e expresión
verbal do proceso de resolución
de problemas.
B1.2.
Estratexias
e
procedementos
postos
en
práctica: relación con outros
problemas
coñecidos;
modificación
de
variables;
suposición do problema resolto.
B1.3. Solucións e/ou resultados
obtidos:
coherencia
das
solucións coa situación, revisión
sistemática do proceso, outras
formas de resolución, problemas
parecidos, xeneralizacións e
particularizacións interesantes.
B1.4. Iniciación á demostración
en
matemáticas:
métodos,
razoamentos, linguaxes, etc.





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

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











MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razoada, o proceso seguido na
resolución dun problema, coa precisión e
o rigor adecuados.
MA1B1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado para resolver ou demostrar
(datos, relacións entre os datos,
condicións, hipótese, coñecementos
matemáticos necesarios, etc.).
MA1B1.2.2. Valora a información dun
enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
MA1B1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os resultados
dos problemas para resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.




CMCCT



Analiza todos os casos posibles
nunha situación e aplica as
fórmulas correspondentes.



Todas



CMCCT



Todas



CMCCT



Todas



CMCCT



Todas

CMCCT



Todas



Todas

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas
e procesos de razoamento na resolución
de problemas.




MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso
de resolución de problemas.
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos





d

Contidos



i
l








g



i






Criterios de avaliación

B1.4. Iniciación á demostración
en
matemáticas:
métodos,
razoamentos, linguaxes, etc.



B1.5. Métodos de demostración:
redución ao absurdo, método de
indución,
contraexemplos,
razoamentos encadeados, etc.

B1.3.
Realizar
demostracións
sinxelas
de propiedades ou
teoremas relativos a contidos
alxébricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

Estándares de aprendizaxe



MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de
demostración en función do contexto
matemático e reflexiona sobre o proceso
de demostración (estrutura, método,
linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.).

Com petencias
clave

Grao m ínim o de
consecución



CMCCT



CMCCT





CMCCT



Unidades



Todas



Todas



Todas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.
B1.7.
Linguaxe
gráfica
e
alxébrica, e outras formas de
representación de argumentos.

B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.
B1.7.
Linguaxe
gráfica
e
alxébrica, e outras formas de
representación de argumentos.
B1.8. Elaboración e presentación
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.



B1.4. Elaborar un informe científico
escrito que sirva para comunicar as
ideas matemáticas xurdidas na
resolución dun problema ou nunha
demostración, coa precisión e o
rigor adecuados.




MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e
os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto e á situación.
MA1B1.4.2.
Utiliza
argumentos,
xustificacións,
explicacións
e
razoamentos explícitos e coherentes.

B1.9. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

 Recollida

ordenada
organización de datos.

e

a

 Elaboración

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

 Facilitación

da comprensión
de conceptos e propiedades
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo
numérico,
alxébrico
ou
estatístico.

Estándares de aprendizaxe



 Deseño

de simulacións e
elaboración de predicións sobre
situacións
matemáticas
diversas.

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema, situación para resolver ou
propiedade ou teorema para demostrar,
tanto na procura de resultados como
para a mellora da eficacia na
comunicación das ideas matemáticas.

Com petencias
clave




CMCCT
CD

Grao m ínim o de
consecución

Unidades





Todas





Todas



Todas



Todas



Todas

Detecta os posibles erros na
resolución dun exercicio.

Instrum entos
de avaliación
OBS, PE

 Elaboración

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

 Consulta,

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





i



l
m

B1.10. Planificación e realización
de proxectos e investigacións
matemáticas
a
partir
de
contextos da realidade ou do
mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.



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










b
d



B1.4. Iniciación á demostración
en
matemáticas:
métodos,
razoamentos, linguaxes, etc.



B1.6. Practicar estratexias para a
xeración
de
investigacións
matemáticas, a partir da resolución
dun problema e o afondamento



MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do
proceso
de
elaboración
dunha
investigación matemática (problema de
investigación, estado da cuestión,
obxectivos,
hipótese,
metodoloxía,
resultados, conclusións, etc.).
MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o
proceso de investigación, tendo en conta
o contexto en que se desenvolve e o
problema de investigación formulado.
MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns
problemas, formulando novas preguntas,
xeneralizando a situación ou os
resultados, etc.
MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra
propiedades de contextos matemáticos
numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
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CMCCT

Expresa de forma razoada,
argumentada e coherente situacións
matemáticas.

CMCCT

OBS, PA

OBS, PA

CSIEE



CMCCT



CMCCT



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

OBS

OBS, PA
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Obxectivos







h

Contidos



i
l
m
n









e



g
i





Criterios de avaliación
posterior, a xeneralización de
propiedades e leis matemáticas, e o
afondamento nalgún momento da
historia
das
matemáticas,
concretando todo iso en contextos
numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais,
estatísticos
ou
probabilísticos.

B1.5. Métodos de demostración:
redución ao absurdo, método de
indución,
contraexemplos,
razoamentos encadeados, etc.
B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.

Estándares de aprendizaxe



B1.7.
Linguaxe
gráfica
e
alxébrica, e outras formas de
representación de argumentos.

MA1B1.6.2. Procura conexións entre
contextos da realidade e do mundo das
matemáticas (a historia da humanidade e
a historia das matemáticas; arte e
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas,
ciencias experimentais e matemáticas,
economía e matemáticas, etc.) e entre
contextos matemáticos (numéricos e
xeométricos, xeométricos e funcionais,
xeométricos e probabilísticos, discretos e
continuos, finitos e infinitos, etc.).

Com petencias
clave





Grao m ínim o de
consecución

CMCCT

Unidades



Todas



Todas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA

CSC
CCEC

B1.10. Planificación e realización
de proxectos e investigacións
matemáticas
a
partir
de
contextos da realidade ou
contextos
do
mundo
das
matemáticas, de xeito individual
e en equipo.
B1.7.
Linguaxe
gráfica
e
alxébrica, e outras formas de
representación de argumentos.
B1.10. Planificación e realización
de proxectos e investigacións
matemáticas
a
partir
de
contextos da realidade ou do
mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.
B1.11.
Elaboración
e
presentación
dun
informe
científico sobre o proceso, os
resultados e as conclusións do
proceso
de
investigación
desenvolvido,
utilizando
as
ferramentas e os medios
tecnolóxicos axeitados.



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







MA1B1.7.1. Consulta as fontes de
información adecuadas ao problema de
investigación.
MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e
os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto do problema de investigación.



CMCCT



CMCCT



Todas

CCL



Todas



Todas



Todas

MA1B1.7.3.
Utiliza
argumentos,
xustificacións,
explicacións
e
razoamentos explícitos e coherentes.




MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema de investigación.




MA1B1.7.5.
Transmite
certeza
e
seguridade na comunicación das ideas,
así como dominio do tema de
investigación.
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Explica de forma coherente e coa
linguaxe propio das matemáticas as
concusións ás que chega na resolución
de problemas.

OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA

CMCCT
CMCCT

OBS, PA

CD
CCL

OBS, PA
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe






i



l

B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización,
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual
e en equipo.



B1.8. Desenvolver procesos de
matematización en contextos da
realidade
cotiá
(numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos
ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en
situacións da realidade.











i



B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización,
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual
e en equipo.



B1.9. Valorar a modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas da realidade
cotiá, avaliando a eficacia e as
limitacións dos modelos utilizados
ou construídos.



MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso
de investigación e elabora conclusións
sobre o nivel de resolución do problema
de investigación e de consecución de
obxectivos, e, así mesmo, formula
posibles continuacións da investigación,
analiza os puntos fortes e débiles do
proceso, e fai explícitas as súas
impresións persoais sobre a experiencia.
MA1B1.8.1.
Identifica
situacións
problemáticas da realidade susceptibles
de conter problemas de interese.
MA1B1.8.2. Establece conexións entre o
problema do mundo real e o matemático,
identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen
nel, así como os coñecementos
matemáticos necesarios.
MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe
modelos matemáticos axeitados que
permitan a resolución do problema ou
problemas dentro do campo das
matemáticas.
MA1B1.8.4.
Interpreta
a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MA1B1.8.5. Realiza simulacións e
predicións, en contexto real, para valorar
a adecuación e as limitacións dos
modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.
MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e
obtén conclusións sobre os logros
conseguidos, resultados mellorables,
impresións persoais do proceso, etc.,
valorando outras opinións
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Com petencias
clave






Grao m ínim o de
consecución

CMCCT

CMCCT



CSC

Resolve problemas do mundo
natural, do mundo tecnolóxico e
do mundo matemático e analiza a
coherencia da solución obtida.

Unidades



Todas



Todas



Todas



Todas



CMCCT



CMCCT



CMCCT



Todas



CMCCT



Todas



CMCCT



Todas



Aplica
modelos
propios das ciencias
aplicadas.

matemáticos
naturais e

Instrum entos
de avaliación
OBS

OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA

OBS

OBS, PA

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

























a

Contidos



b
c
d
e



f
g

Criterios de avaliación

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.



B1.10. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización,
en contextos da realidade e
matemáticos, de xeito individual
e en equipo.

Estándares de aprendizaxe





h



i
l
m
n



ñ

MA1B1.10.1.
Desenvolve
actitudes
axeitadas para o traballo en matemáticas
(esforzo, perseveranza, flexibilidade para
a aceptación da crítica razoada,
convivencia coa incerteza, tolerancia da
frustración,
autoanálise
continua,
autocrítica constante, etc.).
MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de
retos e problemas coa precisión, esmero
e interese adecuados ao nivel educativo
e á dificultade da situación.
MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de
curiosidade e indagación, xunto con
hábitos de formularse preguntas e buscar
respostas axeitadas, revisar de forma
crítica os resultados atopados, etc
MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades
sociais de cooperación e traballo en
equipo.

Com petencias
clave











Grao m ínim o de
consecución

Unidades



Todas

CMCCT



Todas

CMCCT



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas

CMCCT

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA

CSC
CSIEE

OBS, PA

OBS, PA

CAA

CSC

OBS, PA

CSIEE

o
b



i
l

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.



m
b



i
l

g
i



B1.13. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

B1.9. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

 Recollida

ordenada

e

a





B1.12.
Reflexionar
sobre as
decisións tomadas, valorando a súa
eficacia e aprendendo delas para
situacións similares futuras.

B1.13. Empregar as ferramentas
tecnolóxicas axeitadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos,
alxébricos
ou
estatísticos,
facendo
representacións gráficas, recreando





MA1B1.11.1.
Toma decisións nos
procesos de resolución de problemas, de
investigación e de matematización ou de
modelización,
valorando
as
consecuencias destas e a conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os
procesos
desenvolvidos,
tomando
conciencia
das
súas
estruturas,
valorando a potencia, a sinxeleza e a
beleza das ideas e dos métodos
utilizados, e aprendendo diso para
situacións futuras.
MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a
realización de cálculos numéricos,
alxébricos ou estatísticos cando a
dificultade destes impida ou non
aconselle facelos manualmente.
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CMCCT

OBS, PA, PE

CSIEE

CMCCT

OBS, PA

CAA

CMCCT
CD



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

OBS, PA
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Contidos

Criterios de avaliación

organización de datos.

situacións matemáticas mediante
simulacións ou analizando con
sentido crítico situacións diversas
que axuden á comprensión de
conceptos matemáticos ou á
resolución de problemas.

 Elaboración

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

Estándares de aprendizaxe



 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.





e
g
i



B1.9. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

 Recollida

ordenada
organización de datos.

e

a

 Elaboración

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

 Facilitar

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

 Deseño

de simulacións e
elaboración de predicións sobre

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos
para facer representacións gráficas de
funcións con expresións alxébricas
complexas
e
extraer
información
cualitativa e cuantitativa sobre elas.
MA1B1.13.3. Deseña representacións
gráficas para explicar o proceso seguido
na solución de problemas, mediante a
utilización de medios tecnolóxicos.
MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos
xeométricos
con
ferramentas
tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades
xeométricas.
MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos
para o tratamento de datos e gráficas
estatísticas, extraer información e
elaborar conclusións



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.






Com petencias
clave

Grao m ínim o de
consecución

Unidades



CMCCT



Todas



CMCCT



Todas



CMCCT



Todas



CMCCT



Todas



CD



Todas



CCL



Todas

CD



Todas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA

.

MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentación, imaxe,
vídeo, son, etc.), como resultado do
proceso de procura, análise e selección
de información relevante, coa ferramenta
tecnolóxica axeitada, e compárteos para
a súa discusión ou difusión.
MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados
para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula.
MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os
medios tecnolóxicos para estruturar e
mellorar o seu proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo, e establecendo
pautas de mellora.
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CAA

OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA
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situacións
diversas.

Criterios de avaliación
matemáticas

Estándares de aprendizaxe



 Elaboración

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

MA1B1.14.4.
Emprega
ferramentas
tecnolóxicas para compartir ideas e
tarefas.

Com petencias
clave





Grao m ínim o de
consecución

CD

Unidades



Todas



1, 4



Todas



Todas



1



1



1

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA

CSC
CSIEE

 Consulta,

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

Bloque 2. Núm eros e álxebra




g
i



B2.1. Números reais: necesidade
do seu estudo e das súas
operacións para a comprensión
da realidade. Valor absoluto.
Desigualdades. Distancias na
recta real. Intervalos e ámbitos.
Aproximación e erros. Notación
científica.



B2.1. Utilizar os números reais, as
súas operacións e as súas
propiedades,
para
recoller,
transformar
e
intercambiar
información, estimando, valorando e
representando os resultados en
contextos
de
resolución
de
problemas.











MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números
reais e complexos e utilízaos para
representar e interpretar axeitadamente
información cuantitativa.

MA1B2.1.2.
Realiza
operacións
numéricas con eficacia, empregando
cálculo mental, algoritmos de lapis e
papel, calculadora ou ferramentas
informáticas.
MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica
máis adecuada a cada contexto e
xustifica a súa idoneidade.
MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e
estimacións nos cálculos aproximados
que realiza, valorando e xustificando a
necesidade de estratexias axeitadas para
minimizalas.
MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto
de valor absoluto para calcular distancias
e manexar desigualdades.
MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que
interveñen números reais, a súa
representación e a interpretación na recta
real, e as súas operacións.
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CMCCT





CMCCT





CMCCT





CMCCT





CMCCT





CMCCT



Clasifica os números nos seus
conxuntos numéricos.

Domina as operacións con todo
tipo de números, cálculo mental,
con lapis e papel, con calculadora
e/ou ferramentas informáticas

Escolle segundo o contexto a
notación numérica máis axeitada

Obtén cotas de erro.

Opera con valores absolutos e
calcula distancias entre puntos

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

OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

OBS, PE

OBS, PA, PE
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i

Contidos



B2.2.
Números
complexos.
Forma
binómica e polar.
Representacións
gráficas.
Operacións elementais. Fórmula
de Moivre.

Criterios de avaliación



B2.2.
Coñecer
os
números
complexos como extensión dos
números reais, e utilizalos para
obter
solucións
dalgunhas
ecuacións alxébricas.

Estándares de aprendizaxe



MA1B2.2.1.
Valora
os
números
complexos como ampliación do concepto
de números reais e utilízaos para obter a
solución de ecuacións de segundo grao
con coeficientes reais sen solución real.

Com petencias
clave



CMCCT

Grao m ínim o de
consecución







MA1B2.2.2.
Opera
con
números
complexos e represéntaos graficamente,
e utiliza a fórmula de Moivre no caso das
potencias, utilizando a notación máis
adecuada a cada contexto, xustificando a
súa idoneidade.



CMCCT












i




B2.3.
Sucesións numéricas:
termo
xeral, monotonía e
anotación. Número "e".
B2.4. Logaritmos decimais e
neperianos.
Propiedades.
Ecuacións
logarítmicas
e
exponenciais.



B2.3. Valorar as aplicacións do
número "e" e dos logaritmos
utilizando as súas propiedades na
resolución de problemas extraídos
de contextos reais.



MA1B2.3.1. Aplica correctamente as
propiedades para calcular logaritmos
sinxelos en función doutros coñecidos.



CMCCT
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Coñece os números complexos e
valora a necesidade de ampliar o
conxunto de números reais para
resolver ecuacións de 2º grao

Unidades



4



4



1

Instrum entos
de avaliación
OBS, PE

Resolve ecuacións con solucións
complexas
Calcula as raíces dun polinomio.
Representa
graficamente
os
números complexos, o seu oposto
e o seu conxugado, dados en
forma binómica e identificando a
parte real e a imaxinaria.

OBS, PE

Determina o módulo e o
argumento dun número complexo.
Transforma números complexos
de forma binómica a polar e
viceversa.
Opera con números complexos en
forma binómica.
Determina parámetros para que o
resultado dunha determinada
operación
cumpra
certas
condicións.
Realiza operacións con números
complexos,
expresándoos
previamente na forma máis
adecuada.
Coñece e aplica a radicación de
números complexos ao cálculo de
raíces.
Calcula logaritmos aplicando a
súa definición e propiedades.
Transforma expresións alxébricas
en logarítmicas e viceversa.
Utiliza
a
calculadora
ou
ferramentas informáticas para
resolver logaritmos

OBS, PE
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Contidos





i




Criterios de avaliación



B2.5. Resolución de ecuacións
non alxébricas sinxelas

B2.6. Formulación e resolución
de problemas da vida cotiá
mediante
ecuacións
e
inecuacións.
Interpretación
gráfica.

Estándares de aprendizaxe



B2.7. Método de Gauss para a
resolución e a interpretación de
sistemas de ecuacións lineais.
Formulación e resolución de
problemas
da
vida
cotiá
utilizando o método de Gauss.

B2.4. Analizar, representar e
resolver problemas formulados en
contextos reais, utilizando recursos
alxébricos (ecuacións, inecuacións
e sistemas)
e interpretando
criticamente os resultados.





MA1B2.3.2.
Resolve
problemas
asociados
a
fenómenos
físicos,
biolóxicos ou económicos, mediante o
uso de logaritmos e as súas propiedades.

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da
vida real, estuda e clasifica un sistema de
ecuacións lineais formulado (como
máximo de tres ecuacións e tres
incógnitas), resólveo mediante o método
de Gauss, nos casos que sexa posible, e
aplícao para resolver problemas.
MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que
se precise a formulación e a resolución
de ecuacións (alxébricas e non
alxébricas) e inecuacións (primeiro e
segundo grao), e interpreta os resultados
no contexto do problema.

Com petencias
clave



CMCCT

Grao m ínim o de
consecución






CMCCT





CMCCT



Resolve ecuacións exponenciais e
logarítmicas sinxelas



1



2



2



8



8

Instrum entos
de avaliación
OBS, PE

Resolve problemas das ciencias
naturais e sociais.

Resolve os sistemas (como
máximo de tres ecuacións e tres
incógnitas)



Unidades

Resolve ecuacións polinómicas,
racionais e con radicais e
inecuacións polinómicas

OBS, PE

OBS, PA, PE

Formula e resolve problemas con
ecuacións e inecuacións.

Bloque 3. Análise




g



i





B3.1. Funcións reais de variable
real.
Características
das
funcións.
B3.2.
Funcións
básicas:
polinómicas, racionais sinxelas,
valor
absoluto,
raíz,
trigonométricas e as súas
inversas,
exponenciais,
logarítmicas e funcións definidas
a anacos.



B3.1. Identificar funcións elementais
dadas a través de enunciados,
táboas ou expresións alxébricas,
que describan unha situación real, e
analizar
cualitativa
e
cuantitativamente
as
súas
propiedades, para representalas
graficamente e extraer información
práctica que axude a interpretar o
fenómeno do que se derivan.



MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e
graficamente as funcións reais de
variable real elementais e realiza
analiticamente as operacións básicas con
funcións.



CMCCT






B3.3. Operacións e composición
de funcións. Función inversa.
Funcións de oferta e demanda.




MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e
de maneira razoada eixes, unidades,
dominio e escalas, e recoñece e
identifica os erros de interpretación
derivados dunha mala elección.

119



CMCCT



Coñece o concepto de función real
de variable real e las distintas
maneiras de definir unha función.

OBS, PA, PE

Coñece as principais propiedades
das funcións elementais para
podelas
aplicar
a
súa
representación.
Realiza sumas, restas, produto e
cociente de funcións
Acha funcións compostas a partir
de outras
Calcula a inversa dunha función e
imaxes da mesma
Calcula deforma analítica e
interpreta graficamente o dominio
dunha función e o seu percorrido.

OBS, PA, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe



MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades
globais e locais das funcións,
comprobando os resultados coa axuda
de medios tecnolóxicos en actividades
abstractas e problemas contextualizados.

Com petencias
clave



CMCCT

Grao m ínim o de
consecución











i





B3.4. Concepto de límite dunha
función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites
laterais. Indeterminacións.
B3.5.
Continuidade
función.
Estudo
descontinuidades.

dunha
de

B2.3.
Sucesións numéricas:
termo
xeral, monotonía e
anotación. Número "e".




B3.2. Utilizar os conceptos de límite
e continuidade dunha función
aplicándoos no cálculo de límites e
o estudo da continuidade dunha
función nun punto ou un intervalo.
B2.3. Valorar as aplicacións do
número "e" e dos logaritmos
utilizando as súas propiedades na
resolución de problemas extraídos
de contextos reais.



MA1B3.1.4.
Extrae
e
identifica
informacións derivadas do estudo e a
análise de funcións en contextos reais.
MA1B3.2.1. Comprende o concepto de
límite, realiza as operacións elementais
do seu cálculo, aplica os procesos para
resolver indeterminacións e determina a
tendencia dunha función a partir do
cálculo de límites.



CMCCT





CMCCT



Estuda os puntos de corte e o
signo dunha función.









8



8



9

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

Estuda a simetría dunha función e
interprétaa graficamente.
Esboza a gráfica da función a
partir das súas propiedades.
Realiza o estudo analítico e
representa
graficamente
as
funciones polinómicas de 1º e 2º
grao,
de
proporcionalidade
inversa,
logarítmicas,
exponenciais e radicais
Debuxa a gráfica dunha función a
partir de outra aplicando os
cambios de traslación e dilatación.
Determina as transformacións
polas que se obtén a gráfica
dunha función a partir de outra
Aplícaos

coñecementos

das

función en contextos reais.



120

Unidades

Estuda a monotonía e acotación
dunha sucesión e a súa
converxencia.
Calcula límites de sucesións.
Coñece
e
resolve
indeterminación 1∞.

a

Comprende a definición intuitiva
de límite e realiza estimacións
para coñecer o seu valor.
Indica o valor de diferentes límites
dunha función a través da
representación gráfica da función.
Calcula límites e resolve distintas
indeterminacións (∞-∞, ∞·0,∞/∞ ,
0/0 , 1∞ ;en funcións polinómicas,
cocientes de polinomios e raíces
de polinomios)

OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe



MA1B3.2.2. Determina a continuidade da
función nun punto a partir do estudo do
seu límite e do valor da función, para
extraer conclusións en situacións reais.

Com petencias
clave



CMCCT

Grao m ínim o de
consecución








i







B3.4. Concepto de límite dunha
función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites
laterais. Indeterminacións.
B3.5.
Continuidade
función.
Estudo
descontinuidades.

dunha
de



B3.3. Aplicar o concepto de derivada
dunha función nun punto, a súa
interpretación xeométrica e o
cálculo de derivadas ao estudo de
fenómenos naturais, sociais ou
tecnolóxicos, e á resolución de
problemas xeométricos.



MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das
funcións continuas e representa a función
nun
ámbito
dos
puntos
de
descontinuidade.

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha
función usando os métodos axeitados e
emprégaa para estudar situacións reais e
resolver problemas.



CMCCT






CMCCT





B3.6. Derivada dunha función
nun
punto.
Interpretación
xeométrica da derivada da
función nun punto. Medida da
variación instantánea dunha
magnitude con respecto a outra.
Recta tanxente e normal.



B3.7. Función derivada. Cálculo
de derivadas. Regra da cadea.






MA1B3.3.2. Deriva funcións que son
composición
de
varias
funcións
elementais mediante a regra da cadea.
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CMCCT



Unidades

Estuda a continuidade dunha
función nun intervalo, indicando o
tipo de descontinuidades que
presenta



9



9



10



10

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

Determina funcións a través de
información sobre as súas
asíntotas.
Coñece e calcula as asíntotas
dunha función.

OBS, PA, PE

Representa a gráfica da función a
partir das asíntotas
Comprende e calcula a taxa de
variación media.

OBS, PA, PE

Interpreta e calcula a taxa de
variación
instantánea
dunha
función nun punto.
Comprende e aplica a definición
de derivada dunha función nun
punto.
Interpreta
xeometricamente a
derivada dunha función nun punto
como a pendente da recta
tanxente á curva da función en
dito punto e calcula
a súa
ecuación.
Acha a función derivada dunha
función aplicando a definición.
Calcula derivadas de funcións
potenciais, inversa, ,logarítmicas,
exponenciais,
trigonométricas,
trigonométricas inversas.
Resolve
problemas
optimización
e calcula
extremos absolutos.

de
os

Coñece a regra da cadea e
utilízaa para calcular derivadas
de funcións compostas.

OBS, PA, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe






g



i





B3.1. Funcións reais de variable
real.
Características
das
funcións.
B3.4. Concepto de límite dunha
función nun punto e no infinito.
Cálculo de límites. Límites
laterais. Indeterminacións.



B3.4.
Estudar
e representar
graficamente funcións obtendo
información a partir das súas
propiedades
e
extraendo
información
sobre
o
seu
comportamento local ou global.



MA1B3.3.3. Determina o valor de
parámetros para que se verifiquen as
condicións
de
continuidade
e
derivabilidade dunha función nun punto.
MA1B3.4.1. Representa graficamente
funcións, despois dun estudo completo
das súas características mediante as
ferramentas básicas da análise.

Com petencias
clave



CMCCT





CMCCT





B3.7. Función derivada. Cálculo
de derivadas. Regra da cadea.
B3.8. Utilización das ferramentas
básicas da análise para o estudo
das
características
dunha
función. Representación gráfica
de funcións.

Grao m ínim o de
consecución




MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos
axeitados para representar e analizar o
comportamento local e global das
funcións.
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CMCCT



Atopa condicións e determina
parámetros para que unha función
sexa continua nun punto.

Relaciona o valor da derivada da
función nun punto coa forma da
súa gráfica

Unidades



10



11



11

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

Estuda
o
crecemento
e
decrecemento dunha función e
calcula os seus extremos relativos
Estuda a curvatura dunha función
e os seus puntos de inflexión.
Aplica as derivadas para o estudo
e representación de funcións.
Coñece e utiliza programas
informáticos para analizar e
representar funcións.

OBS, PA

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

Grao m ínim o de
consecución

Unidades

Instrum entos
de avaliación

Bloque 4. Xeom etría



i




B4.1. Medida dun ángulo en
radiáns.



B4.2. Razóns trigonométricas dun
ángulo calquera. Circunferencia
goniométrica.
Razóns
trigonométricas dos ángulos
suma, diferenza doutros dous,
dobre e metade. Fórmulas de
transformacións trigonométricas.

B4.1. Recoñecer e traballar cos
ángulos en radiáns, manexando con
soltura as razóns trigonométricas
dun ángulo, do seu dobre e a
metade,
así
como
as
transformacións
trigonométricas
usuais.



MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns
trigonométricas dun ángulo, o seu dobre
e a metade, así como as do ángulo suma
e diferenza doutros dous.



CMCCT












i






B4.2. Razóns trigonométricas dun
ángulo calquera. Circunferencia
goniométrica.
Razóns
trigonométricas dos ángulos
suma, diferenza doutros dous,
dobre e metade. Fórmulas de
transformacións trigonométricas.
B4.3. Teoremas. Resolución de
ecuacións
trigonométricas
sinxelas.



B4.2. Utilizar os teoremas do seno,
coseno e tanxente, e as fórmulas
trigonométricas usuais para resolver
ecuacións
trigonométricas
e
aplicalas na resolución de triángulos
directamente
ou
como
consecuencia da resolución de
problemas xeométricos do mundo
natural, xeométrico ou tecnolóxico.



MA1B4.2.1.
Resolve
problemas
xeométricos
do
mundo
natural,
xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os
teoremas do seo, coseno e tanxente, e
as fórmulas trigonométricas usuais, e
aplica a trigonometría a outras áreas de
coñecemento, resolvendo problemas
contextualizados.

B4.4. Resolución de triángulos.
Resolución
de
problemas
xeométricos diversos.
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CMCCT





Transforma grados en radiáns e
radiáns en grados.



3



3

OBS, PA, PE

Calcula as razóns trigonométricas
dun ángulo agudo nun triángulo.
Calcula ángulos reducidos e as
súas razóns trigonométricas.
Coñece o signo e o rango
numérico
das
razóns
trigonométricas.
Calcula razóns trigonométricas
dun ángulo calquera coñecendo
unha delas e o cadrante ao que
pertence.
Aplica as razóns trigonométricas
da suma e diferenza de ángulos
para
calcular
as
razóns
trigonométricas de ángulos.
Aplica as razóns trigonométricas
do ángulo dobre e do ángulo
metade para calcular as razóns
trigonométricas dun ángulo.
Simplifica
trigonométricas.

expresións

Resolve
trigonométricas.

ecuacións

Aplica os teorema do seno e do
coseno
na
resolución
de
triángulos.
Resolve problemas xeométricos
do mundo natural, tecnolóxico ou
matemático
e
analiza
a
coherencia da solución obtida.

OBS, PA, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos



i

Contidos





Criterios de avaliación

B4.5. Vectores libres no plano.
Operacións xeométricas.
B4.6. Produto escalar. Módulo
dun vector. Ángulo de dous
vectores.

B4.7.
ortonormal.

Bases

ortogonais

e



B4.3. Manexar a operación do
produto escalar e as súas
consecuencias;
entender
os
conceptos de base ortogonal e
ortonormal;
e
distinguir
e
manexarse con precisión no plano
euclídeo e no plano métrico,
utilizando en ambos os casos as
súas ferramentas e propiedades.

Estándares de aprendizaxe



MA1B4.3.1. Define e manexa as
operacións básicas con vectores no
plano, utiliza a interpretación xeométrica
das operacións para resolver problemas
xeométricos e emprega con asiduidade
as consecuencias da definición de
produto escalar para normalizar vectores,
calcular o coseno dun ángulo, estudar a
ortogonalidade de dous vectores ou a
proxección dun vector sobre outro.

Com petencias
clave



CMCCT

Grao m ínim o de
consecución
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Recoñece os elementos dun
vector fixo e aplícaos para
distinguir vectores equipolentes
no plano euclídeo.
Realiza
xeometricamente
operacións con vectores libres.
Establece
xeometricamente
relacións entre vectores.
Comprende o concepto de
dependencia e independencia
lineal.
Comprende o concepto de
combinación lineal, de base e
utilízaos
para calcular
as
coordenadas
de
vectores
respecto de dita base.
Manexa con precisión o plano
utilizando o sistema de referencia
euclídeo para resolver problemas
sobre elementos do plano que
verifican certas propiedades.
Emprega o produto escalar para
calcular a proxección ortogonal
dun vector.
Manexa con soltura os conceptos
de
paralelismo
e
perpendicularidade e y aplícaos á
determinación
de
vectores
paralelos e perpendiculares a un
dado.
Resolve problemas xeométricos
do
mundo
tecnolóxico,
matemático e do mundo natural e
analiza a coherencia da solución
obtida

Unidades



5

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
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_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe



MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica
do produto escalar, do módulo e do
coseno do ángulo.

Com petencias
clave



CMCCT

Grao m ínim o de
consecución








i





B4.5. Vectores libres no plano.
Operacións xeométricas.
B4.6. Produto escalar. Módulo
dun vector. Ángulo de dous
vectores.
B4.8. Xeometría métrica plana.
Ecuacións da recta. Posicións
relativas de rectas. Distancias e
ángulos.
Resolución
de
problemas.



B4.4. Interpretar analiticamente
distintas situacións da xeometría
plana elemental, obtendo as
ecuacións de rectas, e utilizalas
para resolver
problemas de
incidencia e cálculo de distancias.





MA1B4.4.1. Calcula distancias entre
puntos e dun punto a unha recta, así
como ángulos de dúas rectas.

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha
recta nas súas diversas formas,
identificando en cada caso os seus
elementos característicos.



CMCCT







CMCCT
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Comprende e calcula o módulo e
o argumento dun vector.

Unidades



5



6



6

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

Coñece o produto escalar de dous
vectores libres, calcula a súa
expresión analítica, e relaciónao
cos módulos dos vectores e o
ángulo que forman.
Realiza operacións con vectores
de forma analítica.
Emprega o produto escalar para
calcular ángulos entre dous
vectores e en figuras planas.
Determina puntos equidistantes de
puntos e rectas

OBS, PA, PE

Calcula o ángulo de dúas rectas.
Acha a distancia punto-punto,
punto – rectas e recta – recta
cando son paralelas.
Determina a ecuación vectorial,
paramétrica, continua e xeral da
recta.
Resolve exercicios de cálculo de
parámetros para ver cando un
punto pertence a unha recta.
Calcula a ecuación explícita da
recta e a
ecuación puntopendente.
Identifica puntos, vectores director
e normal, e pendente a través da
ecuación da recta dada en todas
as súas formas.
Acha elementos dun triángulo:
vértices, alturas, lonxitude dos
lados e ángulos e aplícaos en
problemas contextualizados

OBS, PA, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe



MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza
analiticamente as posicións relativas das
rectas.

Com petencias
clave



CMCCT

Grao m ínim o de
consecución
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Acha as ecuacións de rectas
paralelas a unha dada.
Determina ecuacións de rectas
perpendiculares a outra.
Estuda a posición relativa de
rectas no plano e segundo sexa a
súa posición acha o punto de
intersección.
Impón condicións de paralelismo e
perpendicularidade
para
determinar parámetros.

Unidades



6

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos



i

Contidos




B4.9. Lugares xeométricos do
plano.
B4.10. Cónicas. Circunferencia,
elipse, hipérbole e parábola.
Ecuación e elementos.

Criterios de avaliación



B4.5. Manexar o concepto de lugar
xeométrico no plano e identificar as
formas correspondentes a algúns
lugares
xeométricos
usuais,
estudando as súas ecuacións
reducidas e analizando as súas
propiedades métricas.

Estándares de aprendizaxe



MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar
xeométrico e identifica os lugares máis
usuais en xeometría plana, así como as
súas características.

Com petencias
clave



CMCCT

Grao m ínim o de
consecución














MA1B4.5.2.
Realiza
investigacións
utilizando
programas
informáticos
específicos naquelas hai que seleccionar,
que estudar posicións relativas e realizar
interseccións entre rectas e as distintas
cónicas estudadas.
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CMCCT



Unidades

Comprende a definición de lugar
xeométrico do plano y emprégao
no cálculo da mediatriz dun
segmento, e da bisectriz de dúas
rectas e aplícaos en problemas
contextualizados



7



7

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

Identifica a ecuación dunha
circunferencia e calcula os seus
elementos
Acha
a
ecuación
dunha
circunferencia coñecendo algún
dos
seus
elementos
ou
características
Identifica a ecuación dunha elipse
e calcula os seus elementos.
Acha a ecuación dunha elipse
coñecendo algún dos seus
elementos ou características
Identifica a ecuación dunha
hipérbole e calcula os seus
elementos.
Acha a ecuación dunha hipérbole
coñecendo algún dos seus
elementos ou características.
Identifica a ecuación dunha
parábola e calcula
os seus
elementos.
Acha a ecuación dunha parábola
coñecendo algún dos seus
elementos ou características.
Interpreta as cónicas
seccións cónicas.

como

Estuda a posición relativa de
punto e circunferencia, entre
unha recta e unha circunferencia
e entre dúas circunferencias
empregando
programas
informáticos.

OBS, PA

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

Grao m ínim o de
consecución

Unidades

Instrum entos
de avaliación

Bloque 5. Estatística e Probabilidade






d



g




i
l





B5.1. Estatística descritiva
bidimensional.



B5.2. Táboas de continxencia.
B5.3. Distribución conxunta e
distribucións marxinais.
B5.4. Medias e desviacións
típicas marxinais.
B5.5. Distribucións
condicionadas.

B5.1. Describir e comparar
conxuntos de datos de distribucións
bidimensionais, con variables
discretas ou continuas, procedentes
de contextos relacionados co
mundo científico, e obter os
parámetros estatísticos máis usuais,
mediante os medios máis
adecuados (lapis e papel,
calculadora ou folla de cálculo),
valorando a dependencia entre as
variables.





B5.6. Independencia de variables
estatísticas.

MA1B5.1.1.
Elabora
táboas
bidimensionais de frecuencias a partir
dos datos dun estudo estatístico, con
variables numéricas (discretas e
continuas) e categóricas.

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os
parámetros estatísticos máis usuais en
variables bidimensionais.



CMCCT






CMCCT













i



l



B5.6. Independencia de variables
estatísticas.
B5.7. Estudo da dependencia de
dúas
variables
estatísticas.
Representación gráfica: nube de



B5.2. Interpretar a posible relación
entre dúas variables e cuantificar a
relación lineal entre elas mediante o
coeficiente
de
correlación,
valorando a pertinencia de axustar
unha recta de regresión e, de ser o



MA1B5.1.3. Calcula as distribucións
marxinais e distribucións condicionadas a
partir dunha táboa de continxencia, así
como os seus parámetros (media,
varianza e desviación típica).
MA1B5.1.4. Decide se dúas variables
estatísticas son ou non dependentes a
partir
das
súas
distribucións
condicionadas e marxinais.
MA1B5.1.5. Avalía as representacións
gráficas para unha distribución de datos
sen agrupar e agrupados, usando
adecuadamente medios tecnolóxicos
para organizar e analizar datos desde o
punto de vista estatístico, calcular
parámetros e xerar gráficos estatísticos.
MA1B5.2.1. Distingue a dependencia
funcional da dependencia estatística e
estima se dúas variables son ou non
estatisticamente dependentes mediante a
representación da nube de puntos.
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CMCCT



CMCCT






CMCCT
CD

CMCCT



Identifica as variables estatísticas
unidimensionais e calcula e
interpreta os seus parámetros
estatísticos máis usuais.

Identifica as variables estatísticas
bidimensionais e calcula e
interpreta os seus parámetros
estatísticos máis usuais



12



12



12



12



12

OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

Calcula a covarianza e interpreta o
seu valor.
Ordena
os
datos
dunha
distribución
bidimensional
utilizando táboas de continxencia
ou
dobre
entrada
coas
frecuencias,
obtendo
as
distribucións
marxinais
e
calculando os seus parámetros.

Utiliza medios tecnolóxicos nunha
distribución bidimensional.



12

Ordena
os
datos
dunha
distribución
bidimensional
utilizando táboas de continxencia
ou
dobre
entrada
coas
frecuencias.







Constrúe diagramas de dispersión
e a través deles estima o tipo de
correlación entre as variables
Estuda
a
variables.

dependencia

de

OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

OBS, PA, TG

OBS, PA, PE

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

puntos.





caso, a conveniencia de realizar
predicións, avaliando a fiabilidade
destas nun contexto de resolución
de problemas relacionados con
fenómenos científicos.

B5.8. Dependencia lineal de dúas
variables estatísticas. Covarianza
e
correlación:
cálculo
e
interpretación do coeficiente de
correlación lineal.

Estándares de aprendizaxe





B5.9.
Regresión
lineal.
Estimación.
Predicións
estatísticas e fiabilidade destas.

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido
da dependencia lineal entre dúas
variables mediante o cálculo e a
interpretación
do
coeficiente
de
correlación lineal.
MA1B5.2.3. Calcula e representa as
rectas de regresión de dúas variables, e
obtén predicións a partir delas.

Com petencias
clave

Grao m ínim o de
consecución



CMCCT





CMCCT












b
d
e
i
l



B5.10. Identificación das fases e
das
tarefas
dun
estudo
estatístico. Análise e descrición
de traballos relacionados coa
estatística,
interpretando
a
información e detectando erros e
manipulacións.



B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado
para a descrición de situacións
relacionadas
coa
estatística,
analizando un conxunto de datos ou
interpretando de forma crítica
informacións estatísticas presentes
nos medios de comunicación, a
publicidade e outros ámbitos,
detectando posibles erros e
manipulacións na presentación
tanto dos datos como das
conclusións.



MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das
predicións obtidas a partir da recta de
regresión, mediante o coeficiente de
determinación lineal.

MA1B5.3.1.
Describe
situacións
relacionadas coa estatística utilizando un
vocabulario adecuado e elabora análises
críticas sobre traballos relacionados coa
estatística aparecidos en medios de
comunicación e noutros ámbitos da vida
cotiá.
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CMCCT



CMCCT



CCL

Calcula
o
coeficiente
de
correlación lineal interpretando o
seu resultado, para valorar o grao
de dependencia das variables.

Coñece e emprega o método de
regresión simple para obter as
ecuacións das rectas de regresión

Unidades



12



12



12



12

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

OBS, PA, PE

Estuda a regresión de dúas
variables e obtén predicións a
partir delas.
Acha o erro cadrático medio e o
coeficiente de determinación,
empregándoos para medir a
bondade do axuste da recta de
regresión.
Describe e analiza criticamente
noticias
relacionadas
coa
estatística
e
problemas
estatísticos no ámbito da vida
cotiá.

OBS, PA, PE

OBS, PA

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA
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Concrecións metodolóxicas
C om plementan a metodoloxía didáctica e xposta para a e tapa do Bachare lato na súa totalidade e te ñe n por finalidade contribuír, por un lado, a unha ax e itada
com prensión dos contidos m atemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e , por outro, a o de se nvolve m e nto das com pe te ncias clave .
Estas son algunhas de las:
•

É conve niente m ostrarlles as relacións das matemáticas con outros campos do saber, presentándolle ao alum nado situacións vari adas x urdidas tanto das propias
m atemáticas coma das outras cie ncias, da te cnoloxía ou do seu contorno próximo para que as investiguen e re solvan. De ste xeito adquire máis sentido e re le vancia o
que e stán apre nde ndo.

•

O s bloques didácticos non teñen que ensinarse necesariamente illados uns dos outros. As moitas re lacións que existen entre el es deben facerse ex plícitas no proce so
da súa e nsinanza.

•

O conce pto de ve ctor e as súas ope racións de be n se rvir de base á com pre nsión e re solución dos proble m as afíns e m é tricos do p lano.

•

O e studo dos lugare s x e om é tricos, e n particular as cónicas, ve ríase facilitado co e m pre go de fe rram e ntas inform áticas.

•

O conce pto intuitivo de lím ite pode se r introducido num e ricam e nte coa ax uda da te cnolox ía ade cuada.

•

Nas distribucións bidim e nsionais de be e nfatizarse m áis na inte rpre tación dos re sultados que na m e cánica dos proce de m e ntos de cálculo.

•

O corre cto cálculo do coe ficie nte de corre lación line ar e da re cta de re gre sión de be com probarse coa ax uda de distintas fe rra m e ntas te cnolóx icas.

•

As unidades de cónicas e de distribución bidimensionais son as máis axeitadas para os traballos individuais ou e n grupo. Tamén son as máis indicadas para fomentar as
TIC .
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19. Currículo da materia de Matemáticas Aplicadas I de 1º de Bacharelato
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, a dve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas Aplicadas as Ciencias Sociais I 1º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
Temporalización
1. Números reais.
17 sesións
2. Aritmética mercantil.
8 sesións
3. Álxebra. Ecuacións, inecuacións e sistemas.
17 sesións
4. Análise de funcións.
12 sesións
5. Límites e continuidade de funcións.
12 sesións
6. Derivada dunha función.
12 sesións
7. Estatística bidimensional.
10 sesións
8. Probabilidade.
13 sesións
9. Distribucións binomial e normal.
13 sesións
TOTAL
114 SESIÓNS

Non usamos un libro de texto, usaranse apuntamentos facilitados pol o profesor.
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Concreción dos elementos curriculares
Nas táboas que figuran a continuación deste parágrafo, e respectando o e stablecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bacharelato na C om unidade Autónom a de Galicia, re cólle nse os se guinte s e le m e ntos do currículo da m ate ria de Mate m áticas Aplicadas I:
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co logro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e da m ate ria e ó longo do curso.
E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•
•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Com petencias

Grao m ínim o de consecución Unidades

clave

Instrum entos
de avaliación

Bloque 1. Procesos, m étodos e actitudes en m atem áticas






e
i
i
l










g
i





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

B1.3. Análise dos resultados
obtidos: revisión das operacións
utilizadas,
coherencia
das
solucións coa situación, revisión
sistemática do proceso, procura
doutras formas de resolución e
identificación
de
problemas
parecidos.





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

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

B1.2. Estratexias e procedementos
postos en práctica: relación con
outros
problemas coñecidos,
modificación de variables e
suposición do problema resolto.

B1.4. Elaboración e presentación
oral e/ou escrita de informes
científicos sobre o proceso
seguido na resolución dun
problema,
utilizando
as
ferramentas
tecnolóxicas
axeitadas.
B1.5. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

 Recollida

ordenada

e











B1.3. Elaborar un informe
científico escrito que sirva para
comunicar
as
ideas
matemáticas
xurdidas
na
resolución dun problema, coa
precisión e o rigor adecuados.




MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma
razoada, o proceso seguido na resolución dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado que cumpra resolver (datos,
relacións entre os datos, condicións,
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).
MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora
conxecturas sobre os resultados dos
problemas que cumpra resolver, contrastando
a súa validez e valorando a súa utilidade e
eficacia.
MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e
procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso
seguido.
MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os
símbolos matemáticos adecuados ao contexto
e á situación.
MACS1B1.3.2.
Utiliza
argumentos,
xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes.





CCL



CMCCT

CMCCT








CMCCT







CMCCT
CAA



CMCCT






CMCCT





a
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Analiza todos os casos posibles nunha
situación
e
aplica
as
fórmulas
correspondentes.



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas

OBS, PA

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para
contestar os problemas.

OBS, PE

Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e
coherente situacións matemáticas.

OBS, PA

Formula e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá.
Explica de forma coherente e coa linguaxe
propio das matemáticas as concusións ás
que chega na resolución de problemas.

OBS, PA, PE

Resolve problemas relativos as ciencias
sociais e á economía e analiza a
coherencia da solución obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas
de cálculo para achar valores numéricos.
Utiliza follas de cálculo para obter
resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar
cálculos e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito
interactivo.

OBS, PA

OBS, PA
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

organización de datos.

Estándares de aprendizaxe



 Elaboración

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

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema,
á situación que cumpra resolver ou á
propiedade ou o teorema que se vaia
demostrar.

Com petencias
clave




CMCCT




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.





i
l
m






Consulta,
comunicación
e
compartición,
en
ámbitos
apropiados, da información e das
ideas matemáticas.
B1.6. Planificación e realización de
proxectos
e
investigacións
matemáticas a partir de contextos
da realidade ou contextos do
mundo das matemáticas, de xeito
individual e en equipo.




B1.4. Planificar adecuadamente
o proceso de investigación,
tendo en conta o contexto en
que se desenvolve e o
problema de investigación
formulado.








h
i



B1.6. Planificación e realización de
proxectos
e
investigacións
matemáticas a partir de contextos
da realidade ou contextos do



CD

 Facilitación da comprensión de



Grao m ínim o de consecución Unidades



B1.5. Practicar estratexias para
a xeración de investigacións
matemáticas, a partir da
resolución dun problema e o



MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura
do
proceso
de
elaboración
dunha
investigación matemática: problema de
investigación, estado da cuestión, obxectivos,
hipótese,
metodoloxía,
resultados,
conclusións, etc.
MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o
proceso de investigación, tendo en conta o
contexto en que se desenvolve e o problema
de investigación formulado.
MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns
problemas formulando novas preguntas,
xeneralizando a situación ou os resultados,
etc.
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CMCCT









CMCCT
CSIEE



CMCCT



Analiza todos os casos posibles nunha
situación
e
aplica
as
fórmulas
correspondentes.



Todas



Todas



Todas



Todas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para
contestar os problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e
coherente situacións matemáticas.
Formula e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá.
Explica de forma coherente e coa linguaxe
propio das matemáticas as concusións ás
que chega na resolución de problemas.
Resolve problemas relativos as ciencias
sociais e á economía e analiza a
coherencia da solución obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas
de cálculo para achar valores numéricos.

OBS, PA

Utiliza follas de cálculo para obter
resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar
cálculos e simulacións.

OBS, PA

Resolve problemas propostos de xeito
interactivo.

Analiza todos os casos posibles nunha
situación
e
aplica
as
fórmulas
correspondentes.

OBS, PA
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos








Contidos

l
n

e
g
i

Criterios de avaliación

mundo das matemáticas, de xeito
individual e en equipo.






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.

afondamento
posterior; da
xeneralización de propiedades
e leis matemáticas; e do
afondamento nalgún momento
da historia das matemáticas,
concretando todo iso en
contextos
numéricos,
alxébricos,
xeométricos,
funcionais,
estatísticos ou
probabilísticos.



B1.6. Elaborar un informe
científico escrito que recolla o
proceso de investigación
realizado, coa precisión e o
rigor adecuados.

Estándares de aprendizaxe



MACS1B1.5.2. Procura conexións entre
contextos da realidade e do mundo das
matemáticas (a historia da humanidade e a
historia das matemáticas; arte e matemáticas;
ciencias sociais e matemáticas, etc.).

Com petencias
clave





CMCCT
CSC
CCEC

Grao m ínim o de consecución Unidades











MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de
información adecuadas ao problema de
investigación.
MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os
símbolos matemáticos adecuados ao contexto
do problema de investigación.
MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos,
xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes.
MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema
de investigación, tanto na procura de
solucións coma para mellorar a eficacia na
comunicación das ideas matemáticas.



CMCCT










CMCCT

CCL




CMCCT



CMCCT



CD







MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade
na comunicación das ideas, así como dominio
do tema de investigación.
MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de
investigación e elabora conclusións sobre o
nivel de resolución do problema de
investigación e de consecución de obxectivos,
formula posibles continuacións da
investigación, analiza os puntos fortes e
débiles do proceso, e fai explícitas as súas
impresións persoais sobre a experiencia.
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CCL



CMCCT







Utiliza a linguaxe e a notación correcta.



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA

Razoa sobre os datos necesarios para
contestar os problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e
coherente situacións matemáticas.
Formula e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá.
Explica de forma coherente e coa linguaxe
propio das matemáticas as concusións ás
que chega na resolución de problemas.
Resolve problemas relativos as ciencias
sociais e á economía e analiza a
coherencia da solución obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas
de cálculo para achar valores numéricos.
Utiliza follas de cálculo para obter
resultados e facer estimacións.

OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA

Utiliza o programa GeoGebra para realizar
cálculos e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito
interactivo.
Analiza todos os casos posibles nunha
situación
e
aplica
as
fórmulas
correspondentes.
Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para
contestar os problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e

OBS, PA

OBS, PA
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i
l

Contidos



B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.

Criterios de avaliación



B1.7. Desenvolver procesos de
matematización en contextos
da realidade cotiá (numéricos,
xeométricos,
funcionais,
estatísticos ou probabilísticos) a
partir da identificación de
problemas
en
situacións
problemáticas da realidade.

Estándares de aprendizaxe
















i

a
b
c





B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.

B1.6. Planificación e realización de
proxectos
e
investigacións
matemáticas a partir de contextos
da realidade ou do mundo das
matemáticas, de xeito individual e
en equipo.





B1.8. Valorar a modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas da
realidade cotiá, avaliando a
eficacia e as limitacións dos
modelos
utilizados
ou
construídos.
B1.9. Desenvolver e cultivar as
actitudes persoais inherentes
ao quefacer matemático.





Com petencias
clave



MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o
problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel, así
como
os
coñecementos
matemáticos
necesarios.
MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe
modelos matemáticos axeitados que permitan
a resolución do problema ou dos problemas
dentro do campo das matemáticas.
MACS1B1.7.4.
Interpreta
a
solución
matemática do problema no contexto da
realidade.
MACS1B1.7.5.
Realiza
simulacións e
predicións, en contexto real, para valorar a
adecuación e as limitacións dos modelos, e
propón melloras que aumenten a súa eficacia.
MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e
obtén
conclusións sobre os logros
conseguidos,
resultados
mellorables,
impresións persoais do proceso, etc.,
valorando outras opinións.

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas
para o traballo en matemáticas (esforzo,
perseveranza, flexibilidade e aceptación da
crítica razoada, convivencia coa incerteza,
tolerancia da frustración, autoanálise continuo,
etc.).
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Grao m ínim o de consecución Unidades
coherente situacións matemáticas.

MACS1B1.7.1.
Identifica
situacións
problemáticas da
realidade
susceptibles de
conter problemas
de interese.

CMCCT










CMCCT






CMCCT



CMCCT



CMCCT












CMCCT
CSC
CSIEE






Todas

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

Instrum entos
de avaliación




CMCCT
CSC

Explica de forma coherente e coa linguaxe
propio das matemáticas as concusións ás
que chega na resolución de problemas.
Resolve problemas relativos as ciencias
sociais e á economía e analiza a
coherencia da solución obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas.



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas

OBS, PA

Utiliza a calculadora ou outros programas
de cálculo para achar valores numéricos.
Utiliza follas de cálculo para obter
resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar
cálculos e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito
interactivo.

Analiza todos os casos posibles nunha
situación
e
aplica
as
fórmulas
correspondentes.

OBS, PA

OBS, PA

OBS, PA

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para
contestar os problemas.

OBS, PA

Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e
coherente situacións matemáticas.
Formula e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá.
Explica de forma coherente e coa linguaxe
propio das matemáticas as concusións ás
que chega na resolución de problemas.

OBS, PA
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos













d
e
f
g
h
i
l
n
ñ
o
p








b
i
l
m







b
i
l






g
i

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe



B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.







B1.9. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

B1.9. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver
actitudes axeitadas e afrontar as
dificultades propias do traballo
científico.

B1.5. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

 Recollida

ordenada e a







B1.10. Superar bloqueos e
inseguridades ante a resolución
de situacións descoñecidas.

B1.11. Reflexionar sobre as
decisións tomadas, valorando a
súa eficacia, e aprender diso
para
situacións
similares
futuras.

B1.12.
Empregar
as
ferramentas
tecnolóxicas
adecuadas, de xeito autónomo,
realizando cálculos numéricos,
alxébricos
ou estatísticos,
facendo
representacións







MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de
retos e problemas coa precisión, esmero e
interese adecuados ao nivel educativo e á
dificultade da situación.
MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de
curiosidade e indagación, xunto con hábitos
de formular ou formularse preguntas e
procurar respostas axeitadas, revisar de forma
crítica os resultados achados, etc.
MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais
de cooperación e traballo en equipo.

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos
(de resolución de problemas, de investigación,
de matematización ou de modelización),
valorando as consecuencias destas e a
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos
desenvolvidos, tomando conciencia das súas
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e
a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e
aprende diso para situacións futuras.

MACS1B1.12.1.
Selecciona
ferramentas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a
realización de cálculos numéricos, alxébricos
ou estatísticos, cando a dificultade destes
impida
ou
non
aconselle
facelos
manualmente.
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Com petencias
clave















CMCCT

Grao m ínim o de consecución Unidades




CMCCT
CAA

CSC
CSIEE






Aplica modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas
de cálculo para achar valores numéricos.



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas

OBS, PA

OBS, PA

Utiliza follas de cálculo para obter
resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar
cálculos e simulacións.

OBS, PA

Resolve problemas propostos de xeito
interactivo.

CMCCT

OBS, PE

CSIEE

CMCCT



CAA






Resolve problemas relativos as ciencias
sociais e á economía e analiza a
coherencia da solución obtida.

Instrum entos
de avaliación

CD
CMCCT




Analiza todos os casos posibles nunha
situación
e
aplica
as
fórmulas
correspondentes.

OBS

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para
contestar os problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e
coherente situacións matemáticas.

OBS, PA, PE
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

organización de datos.

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.

 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.

Estándares de aprendizaxe







 Deseño

de simulacións e
elaboración de predicións
sobre
situacións
matemáticas diversas.

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos
para facer representacións gráficas de
funcións con expresións alxébricas complexas
e extraer información cualitativa e cuantitativa
sobre elas.
MACS1B1.12.3. Deseña representacións
gráficas para explicar o proceso seguido na
solución de problemas, mediante a utilización
de medios tecnolóxicos.
MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e
comprender propiedades xeométricas.

Com petencias
clave



CMCCT



CMCCT



CMCCT






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

B1.5. Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:

 Recollida

ordenada e a
organización de datos.




 Consulta,






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

e
g
i




 Elaboración





Grao m ínim o de consecución Unidades



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,



MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos
para o tratamento de datos e gráficas
estatísticas, extraer información e elaborar
conclusións.

MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo,
son, etc.) como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información
salientable, coa ferramenta tecnolóxica
axeitada, e compárteos para a súa discusión
ou difusión.
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CMCCT



CD






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



Todas



Todas



Todas



Todas



Todas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

Explica de forma coherente e coa linguaxe
propio das matemáticas as concusións ás
que chega na resolución de problemas.
Resolve problemas relativos as ciencias
sociais e á economía e analiza a
coherencia da solución obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas
de cálculo para achar valores numéricos.

OBS, PA

OBS, PA

Utiliza follas de cálculo para obter
resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar
cálculos e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito
interactivo.
Analiza todos os casos posibles nunha
situación
e
aplica
as
fórmulas
correspondentes.

OBS, PA

Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para
contestar os problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e

OBS, PA
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Obxectivos

Contidos

 Elaboración

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

 Facilitación da comprensión

Criterios de avaliación
elaborando
documentos
propios, facendo exposicións e
argumentacións
destes, e
compartíndoos en ámbitos
apropiados, para facilitar a
interacción.

Estándares de aprendizaxe



MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados
para apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

Com petencias
clave



CCL

Grao m ínim o de consecución Unidades
coherente situacións matemáticas.




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.
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Formula e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá.
Explica de forma coherente e coa linguaxe
propio das matemáticas as concusións ás
que chega na resolución de problemas.
Resolve problemas relativos as ciencias
sociais e á economía e analiza a
coherencia da solución obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas
de cálculo para achar valores numéricos.
Utiliza follas de cálculo para obter
resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar
cálculos e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito
interactivo.



Todas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe



MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu
proceso de aprendizaxe, recollendo a
información das actividades, analizando
puntos fortes e débiles do seu proceso
educativo, e establecendo pautas de mellora.

Com petencias
clave




CD

Grao m ínim o de consecución Unidades



CAA
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Analiza todos os casos posibles nunha
situación
e
aplica
as
fórmulas
correspondentes.
Utiliza a linguaxe e a notación correcta.
Razoa sobre os datos necesarios para
contestar os problemas.
Detecta os posibles erros na resolución dun
exercicio.
Expresa de forma razoada, argumentada e
coherente situacións matemáticas.
Formula e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá.
Explica de forma coherente e coa linguaxe
propio das matemáticas as concusións ás
que chega na resolución de problemas.
Resolve problemas relativos as ciencias
sociais e á economía e analiza a
coherencia da solución obtida.
Aplica modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas.
Utiliza a calculadora ou outros programas
de cálculo para achar valores numéricos.
Utiliza follas de cálculo para obter
resultados e facer estimacións.
Utiliza o programa GeoGebra para realizar
cálculos e simulacións.
Resolve problemas propostos de xeito
interactivo.



Todas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

Grao m ínim o de consecución Unidades

Instrum entos
de avaliación

Bloque 2. Núm eros e álxebra



i

 B2.1. Números racionais e irracionais.  B2.1. Utilizar os números reais e  MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais  CMCCT
Número real. Representación na recta
real. Intervalos.

 B2.2.

Aproximación decimal dun
número real. Estimación, redondeo e
erros.

as súas operacións para
presentar
e
intercambiar
información,
controlando
e
axustando a marxe de erro
esixible en cada situación, en
contextos da vida real.

e

radicais.

 MACS1B2.1.2.

Representa
correctamente
información cuantitativa mediante intervalos de
números reais.

 B2.3. Operacións con números reais.
Potencias
científica.

(racionais e irracionais) e utilízaos para representar
e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

Notación

Compara, ordena, clasifica e
representa graficamente calquera número real.

 CMCCT

Operacións con capitais
financeiros. Aumentos e diminucións
porcentuais. Taxas e xuros bancarios.
Capitalización e amortización simple e
composta.

 B2.5.

Utilización de recursos
tecnolóxicos para a realización de
cálculos financeiros e mercantís.

OBS, PA, PE

 Representa

1

OBS, PA, PE

 Domina

1

OBS, PA, PE

 Determina porcentaxes.
2
 Aplica con soltura a fórmula do interese simple

OBS, PA, PE

 Representa

intervalos e contornos da recta

real.

 Expresa
 CMCCT

eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de
lapis e papel, calculadora ou programas
informáticos, utilizando a notación máis axeitada e
controlando o erro cando aproxima.

 B2.4.

1

numéricos, represéntaos e interprétaos.

 MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con  CMCCT

i

OBS, PA, PE

Clasifica os números nos seus conxuntos

e determina subconxuntos da recta
real con axuda do valor absoluto e das
desigualdades.

 MACS1B2.1.3.



1



 B2.2.

Resolver problemas de
capitalización e amortización
simple e composta utilizando
parámetros
de
aritmética
mercantil, empregando métodos
de cálculo ou os recursos
tecnolóxicos máis axeitados.

 MACS1B2.2.1.

Interpreta
e
contextualiza
correctamente parámetros de aritmética mercantil
para resolver problemas do ámbito da matemática
financeira (capitalización e amortización simple e
composta) mediante os métodos de cálculo ou
recursos tecnolóxicos apropiados.

os números na recta real,
clasifícaos e ordénaos.
as operacións con todo tipo de
números, cálculo mental, con lapis e papel,
con calculadora e/ou ferramentas informáticas.

 Escolle

segundo o contexto a notación
numérica máis axeitada.

 CMCCT

para calcular a cantidade inicial, interese e
tempo.

 Aplica

con soltura a fórmula do interese
composto para calcular as cantidades inicial e
final, o interese e o tempo.

 Comprende a diferenza entre o interese simple
e o composto.

 Emprega

as matemáticas no ámbito da
economía para resolver problemas.
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i

Contidos

 B2.6.

Polinomios.
Operacións.
Descomposición en factores.

 B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e
reducibles a elas, exponenciais e
logarítmicas. Aplicacións.

 B2.8.

Sistemas de ecuacións de
primeiro e segundo grao con dúas
incógnitas. Clasificación. Aplicacións.
Interpretación xeométrica.

Criterios de avaliación

 B2.3.

Transcribir a linguaxe
alxébrica ou gráfica situacións
relativas ás ciencias sociais, e
utilizar técnicas matemáticas e
ferramentas
tecnolóxicas
apropiadas
para
resolver
problemas reais, dando unha
interpretación
das
solucións
obtidas en contextos particulares.

Estándares de aprendizaxe

 MACS1B2.3.1.

Utiliza con eficacia a linguaxe
alxébrica para representar situacións formuladas
en contextos reais.

Com petencias
clave

 CMCCT

Grao m ínim o de consecución Unidades

 Recoñece

polinomios e identifica os seus

elementos.

 Determina o valor numérico dun polinomio.
 Acha as raíces dun polinomio.
 Realiza operacións de suma, resta,
multiplicación de polinomios de calquera grao.

 Utiliza as identidades notables.
 Expresa en linguaxe alxébrico situacións da

 B2.9. Sistemas de ecuacións lineais

vida real

con tres incógnitas: método de Gauss.

 Formula

 B2.10.

e resolve problemas a partir dun
enunciado acerca dunha situación cotiá nos
que interveñen expresións alxébricas.

Formulación e resolución de
problemas das ciencias sociais
mediante sistemas de ecuacións
lineais.

 Aplica

modelos matemáticos propios das
ciencias naturais e aplicadas

 Descompón un polinomio en factores.
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3

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 MACS1B2.3.2.

Resolve problemas relativos ás
ciencias sociais mediante a utilización de
ecuacións ou sistemas de ecuacións.

Com petencias
clave

 CMCCT

Grao m ínim o de consecución Unidades

 Resolve ecuacións lineais e de segundo grao  3
 Resolve
ecuacións
bicadradas

Instrum entos
de avaliación
OBS, PA, PE

transformándoas en ecuacións de segundo
grao.

 Resolve

ecuacións de grado superior a 2
mediante factorización.

 Resolve

ecuacións
exponenciais

logarítmicas

e

 Resolve

problemas relativos ás ciencias
sociais de forma pautada, atendendo as
indicacións do enunciado

 Formula ecuacións para resolver
tomados de
realidade. .

diferentes

problemas
contextos da

 Clasifica sistemas de ecuacións e identifica os
seus elementos.

 Resolve sistemas

de dúas ecuacións lineais
de maneira gráfica, por substitución,
igualación ou redución.

 Obtén

sistemas de ecuacións para resolver
problemas en diferentes contextos da
realidade.

 Acha ecuacións polinómicas a partir das súas
solucións.

 MACS1B2.3.3.

Realiza unha interpretación
contextualizada dos resultados obtidos e exponos
con claridade.

 CMCCT

 Interpreta

e contextualiza os resultados
obtidos na resolución de problemas.

 Expón con claridade o proceso seguido e os
resultados
problemas.

obtidos

na

resolución

de

 Extrae conclusións a partir das solucións dun
problema.

143

3

OBS, PA, PE
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Instrum entos
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Bloque 3. Análise



i

 B3.1.

Resolución de problemas e
interpretación de fenómenos sociais e
económicos mediante funcións.

 B3.2. Funcións reais de variable real.
Expresión dunha función en forma
alxébrica, por medio de táboas ou de
gráficas.
Características
dunha
función. Operacións con funcións

 B3.1.

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

 MACS1B3.1.1.

Analiza funcións expresadas en
forma alxébrica, por medio de táboas ou
graficamente, e relaciónaas con fenómenos
cotiáns, económicos, sociais e científicos,
extraendo e replicando modelos.

 CMCCT

 Identifica funcións reais de variable real
4
 Asocia funcións coa súa gráfica
 Identifica e calcula analítica e/ou graficamente

OBS, PA, PE

o dominio dunha función e o seu percorrido

 Obtén funcións a partir da súa representación
gráfica.

 B3.3.

Identificación da expresión
analítica e gráfica das funcións reais
de variable real
(polinómicas,
exponencial e logarítmica, valor
absoluto, parte enteira, e racionais e
irracionais sinxelas) a partir das súas
características. Funcións definidas a
anacos.

 MACS1B3.1.2.

Selecciona adecuadamente e
razoadamente eixes, unidades e escalas,
recoñecendo e identificando os erros de
interpretación derivados dunha mala elección,
para realizar representacións gráficas de funcións.

 CMCCT

 Obtén unha función a partir

dun enunciado e

represéntaa

 Representa

funcións definidas por táboas
elixindo adecuadamente a escala

 Representa,

con e sen axuda de programas
informáticos, funcións e estuda as súas
propiedades.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

 MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente  CMCCT
as características dunha función, comprobando os
resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en
actividades
abstractas
e
problemas
contextualizados.

Grao m ínim o de consecución Unidades

 Representa

funciones obtidas a partir de
traslacións e dilatacións de outras coñecidas.

Instrum entos
de avaliación

4

OBS, PA, PE

4

OBS, PA, PE

4

OBS, PA, PE

 Estuda o dominio, os puntos de corte e o signo
dunha función.

 Estuda a simetría dunha función e interprétaa
graficamente

 Esboza

a gráfica dunha función a partir
dalgunha das súas propiedades

 Estuda

e representa funcións con valores
absolutos e parte enteira.

 Realiza

o estudo analítico e representa
graficamente as funcións exponenciais e
logarítmicas.

 Aplica

as funcións ao estudo de fenómenos
das ciencias sociais

 Utiliza

programas informáticos
ou a
calculadora para representar gráficas de
funcións e extraer información sobre elas.



MACS1B3.1.4:Realiza operacións con funcións,
analítica e graficamente coa axuda de medios
informáticos

 CMCCT

 Realiza

operación con función das que se
coñece a súa expresión analítica

 Leva a cabo a operación de composición de
función

 Calcula, se existe, a inversa dunha función.


i

 B3.4.

Interpolación e extrapolación
lineal e cuadrática. Aplicación a
problemas reais.

 B3.2.

Interpolar e extrapolar
valores de funcións a partir de
táboas, e coñecer a utilidade en
casos reais.

 MACS1B3.2.1.

Obtén valores descoñecidos
mediante interpolación ou extrapolación a partir de
táboas ou datos, e interprétaos nun contexto.

 CMCCT

 Obtén

valores realizando interpolacións e
extrapolacións graficamente a partir de datos
dados por gráficas.

 Obtén

valores realizando interpolacións e
extrapolacións lineais a partir de datos dados
obtidos dun contexto.

 Obtén

valores realizando interpolacións
cadráticas a partir de datos dados obtidos por
táboas
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Obxectivos



i

Contidos

 B3.3.

Identificación da expresión
analítica e gráfica das funcións reais de
variable real (polinómicas, exponencial
e logarítmica, valor absoluto, parte
enteira, e racionais e irracionais
sinxelas)
a
partir
das
súas
características. As funcións definidas a
anacos.

Criterios de avaliación

 B3.3.

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

Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

 MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos  CMCCT
dunha función nun punto ou no infinito para
estimar as tendencias dunha función.

Grao m ínim o de consecución Unidades

Instrum entos
de avaliación

5

OBS, PA, PE

 Coñece e calcula as asíntotas horizontais e  5

OBS, PA, PE

 Comprende

a definición intuitiva de límite e
realiza estimacións para coñecer o seu valor.

 Calcula

límites dunha función nun punto
aplicando as propiedades dos límites.

 Calcula límites no infinito.
 Aplica as propiedades

dos límites para
determinar valores numéricos

 B3.5.

Idea intuitiva de límite dunha
función nun punto. Cálculo de límites
sinxelos. O límite como ferramenta para
o estudo da continuidade dunha
función. Aplicación ao estudo das
asíntotas.

 Indica

o valor de diferentes límites dunha
función a través da representación gráfica da
función.

 Calcula límites resolvendo distintos tipos de
indeterminacións.

 MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta  CMCCT
as asíntotas dunha función en problemas das
ciencias sociais.

verticais dunha función.

 Representa a gráfica da función a partir das
asíntotas horizontais e verticais.





i

i

 B3.5.

Idea intuitiva de límite dunha
función nun punto. Cálculo de límites
sinxelos. O límite como ferramenta para
o estudo da continuidade dunha
función. Aplicación ao estudo das
asíntotas.

 B3.4.

Coñecer o concepto de
continuidade
e estudar
a
continuidade nun punto en
funcións polinómicas, racionais,
logarítmicas e exponenciais.

 B3.6. Taxa de variación media e taxa de  B3.5.
variación instantánea. Aplicación ao
estudo de fenómenos económicos e
sociais. Derivada dunha función nun
punto. Interpretación xeométrica. Recta
tanxente a unha función nun punto.

 B3.7.

Función derivada. Regras de
derivación de funcións elementais
sinxelas que sexan suma, produto,
cociente e composición de funcións
polinómicas,
exponenciais
e
logarítmicas.

Coñecer e interpretar
xeometricamente a taxa de
variación media nun intervalo e
nun punto como aproximación ao
concepto de derivada, e utilizar
as regra de derivación para obter
a función derivada de funcións
sinxelas e das súas operacións.

 MACS1B3.4.1.

Examina, analiza e determina a
continuidade da función nun punto para extraer
conclusións en situacións reais.

 CMCCT

 Estuda a continuidade dunha función a partir  5

OBS, PA, PE

da súa representación gráfica.

 Estuda

a continuidade dunha función nun
intervalo, indicando o tipo de descontinuidades
que presenta.

 MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media  CMCCT
nun intervalo e a taxa de variación instantánea,
interprétaas xeometricamente e emprégaas para
resolver problemas e situacións extraídas da vida
real.

 Comprende

e calcula a taxa de variación

6

OBS, PA, PE

6

OBS, PA, PE

media.

 Comprende

e calcula a taxa de variación
instantánea dunha función nun punto.

 Calcula a derivada dunha función nun punto
aplicando a definición.

 MACS1B3.5.2.

Aplica as regras de derivación
para calcular a función derivada dunha función e
obter a recta tanxente a unha función nun punto
dado.
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 CMCCT

 Calcula

a función derivada de funcións
elementais aplicando as regras de derivación.

 Calcula

a función derivada de funcións
orixinadas a partir de operacións con
funciones elementais.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

Grao m ínim o de consecución Unidades

Instrum entos
de avaliación

Bloque 4. Estatística e Probabilidade




i
l

 B4.1.

Estatística
descritiva
bidimensional:
táboas
de
continxencia.

 B4.2.

Distribución conxunta
distribucións marxinais.

e

 B4.3. Distribucións condicionadas.
 B4.4. Medias e desviacións típicas
marxinais e condicionadas.

 B4.5.

Independencia de variables
estatísticas.

 B4.1.

Describir e comparar
conxuntos
de
datos
de
distribucións bidimensionais, con
variables discretas ou continuas,
procedentes
de
contextos
relacionados coa economía e
outros fenómenos sociais, e obter
os parámetros estatísticos máis
usuais mediante os medios máis
axeitados
(lapis
e
papel,
calculadora, folla de cálculo) e
valorando a dependencia entre as
variables.

 MACS1B4.1.1.

 CMCCT

 Ordena

7

OBS, PA, PE

 MACS1B4.1.2.

 CMCCT

 Identifica

7

OBS, PA, PE

 Ordena

7

OBS, PA, PE

 CMCCT

 Estuda a dependencia de variables.

7

OBS, PA, PE

 MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas  CMCCT

 Representa graficamente os datos.

7

OBS, PA, PE

 Constrúe diagramas de dispersión e a través  7

OBS, PA, PE

Elabora e interpreta táboas
bidimensionais de frecuencias a partir dos datos
dun estudo estatístico, con variables numéricas
(discretas e continuas) e categóricas.
Calcula e interpreta os
parámetros estatísticos máis usuais en variables
bidimensionais para aplicalos en situacións da
vida real.

diferentes distribucións condicionadas a partir
dunha táboa de continxencia, así como os seus
parámetros, para aplicalos en situacións da vida
real.
Decide se dúas variables
estatísticas son ou non estatisticamente
dependentes a partir das súas distribucións
condicionadas e marxinais, para poder formular
conxecturas.

as
variables
estatísticas
bidimensionais e calcula e interpreta os seus
parámetros estatísticos máis usuais

 Calcula a covarianza e interpreta o seu valor.

 MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e  CMCCT

 MACS1B4.1.4.

os datos dunha distribución
bidimensional
utilizando
táboas
de
continxencia ou dobre entrada coas
frecuencias.

os datos dunha distribución
bidimensional
utilizando
táboas
de
continxencia ou dobre entrada coas
frecuencias,
obtendo
as distribucións
marxinais e calculando os seus parámetros.

apropiadas para unha distribución de datos sen
agrupar e agrupados, e usa axeitadamente
medios tecnolóxicos para organizar e analizar
datos desde o punto de vista estatístico, calcular
parámetros e xerar gráficos estatísticos.




i
l

 B4.6. Dependencia de dúas variables  B4.2. Interpretar a posible relación  MACS1B4.2.1.
estatísticas. Representación gráfica:
nube de puntos.

 B4.7.

Dependencia lineal de dúas
variables estatísticas. Covarianza e
correlación: cálculo e interpretación
do coeficiente de correlación lineal.

 B4.8.

Regresión lineal. Predicións
estatísticas e fiabilidade destas.

entre dúas variables e cuantificar a
relación lineal entre elas mediante
o coeficiente de correlación,
valorando a pertinencia de axustar
unha recta de regresión e de
realizar predicións a partir dela,
avaliando a fiabilidade destas nun
contexto
de
resolución
de
problemas
relacionados
con
fenómenos económicos e sociais.

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

 CMCCT

 MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da  CMCCT
dependencia lineal entre dúas variables mediante
o cálculo e a interpretación do coeficiente de
correlación lineal para poder obter conclusións.
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deles estima o tipo de correlación entre as
variables.

 Calcula

o coeficiente de correlación lineal
interpretando o seu resultado, para valorar o
grao de dependencia das variables.

7

OBS, PA, PE
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Contidos

Criterios de avaliación

Coeficiente de determinación

Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

 MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de  CMCCT
regresión de dúas variables e obtén predicións a
partir delas.

Grao m ínim o de consecución Unidades

Instrum entos
de avaliación

7

OBS, PA, PE

 Acha o erro cadrático medio, o coeficiente de  7

OBS, PA, PE

 Coñece

e emprega o método de regresión
simple, para obter as ecuacións das rectas de
regresión

 Estuda a recta de regresión de dúas variables
e obtén predicións a partir delas.

 MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións  CMCT
obtidas a partir da recta de regresión mediante o
coeficiente de determinación lineal en contextos
relacionados con fenómenos económicos e
sociais.

determinación e interprétaos

 Formula

de maneira coherente un problema
relacionado coa estatística e resólveo.

 Extrae

conclusións sobre a fiabilidade dos
resultados




i
l

 B4.9.

Sucesos. Asignación de
probabilidades a sucesos mediante a
regra de Laplace e a partir da súa
frecuencia relativa. Axiomática de
Kolmogorov.

 B4.10. Aplicación da combinatoria ao
cálculo de probabilidades.

 B4.11.

Experimentos simples e
compostos.
Probabilidade
condicionada.
Dependencia
e
independencia de sucesos.

 B4.3.

Asignar probabilidades a
sucesos
aleatorios
en
experimentos
simples
e
compostos, utilizando a regra de
Laplace en combinación con
diferentes técnicas de reconto e a
axiomática
da
probabilidade,
empregando
os
resultados
numéricos obtidos na toma de
decisións
en
contextos
relacionados coas ciencias sociais.

 MACS1B4.3.1.

Calcula a probabilidade de
sucesos en experimentos simples e compostos,
condicionada ou non, mediante a regra de
Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.

 CMCCT

 Describe o espazo mostral dun experimento  8
 Realiza operacións con sucesos.
 Comprende a definición axiomática

da
probabilidade e emprégaa no cálculo das
probabilidades.

 Coñece

as propiedades da probabilidade e
utilízaas para o cálculo de probabilidades.

 Asigna

 B4.12. Variables aleatorias discretas.

probabilidades mediante a regra de

Laplace.

Distribución de probabilidade. Media,
varianza e desviación típica.

 Identifica

probabilidades condicionadas e
aplica a regra da multiplicación e diagramas
de árbore para calculalas.

 B4.13.

Distribución
binomial.
Caracterización e identificación do
modelo. Cálculo de probabilidades.

 Recoñece a dependencia e independencia de

 B4.14. Variables aleatorias continuas.

sucesos e utiliza as súas propiedades para
calcular as súas probabilidades.

Función de densidade e de
distribución. Interpretación da media,
varianza e desviación típica.

 Razoa con actitude crítica sobre os elementos

 B4.15.

Distribución
normal.
Tipificación da distribución normal.
Asignación de probabilidades nunha
distribución normal.

OBS, PA, PE

aleatorio, así como sucesos do espazo
mostral.

para emitir un xuízo ou valoración.

 MACS1B4.3.2.

Constrúe a función de
probabilidade dunha variable discreta asociada a
un fenómeno sinxelo e calcula os seus
parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

 CMCCT

 Determina

os parámetros dunha variable
aleatoria discreta.

 Debuxa diagramas de barras.
 Determina a función de masa de probabilidade
dunha variable aleatoria discreta.
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Estándares de aprendizaxe

Com petencias
clave

 MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade  CMCCT
dunha variable continua asociada a un fenómeno
sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas
probabilidades asociadas.




i
l

 B4.12. Variables aleatorias discretas.  B4.4. Identificar os fenómenos que  MACS1B4.4.1.
Distribución de probabilidade. Media,
varianza e desviación típica.

 B4.13.

Distribución
binomial.
Caracterización e identificación do
modelo. Cálculo de probabilidades.

poden modelizarse mediante as
distribucións de probabilidade
binomial e normal, calculando os
seus parámetros e determinando a
probabilidade
de
sucesos
asociados.

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

 CMCCT

 B4.15.

Distribución
normal.
Tipificación da distribución normal.
Asignación de probabilidades nunha
distribución normal.

 B4.16.

Cálculo de probabilidades
mediante
aproximación
da
distribución binomial pola normal.

Instrum entos
de avaliación

 Constrúe

9

OBS, PA, PE

 Acha

9

OBS, PA, PE

9

OBS, PA, PE

9

OBS, PA, PE

9

OBS, PA, PE

a función de densidade dunha
variable continua asociada a un fenómeno
sinxelo, e calcula os seus parámetros e
algunhas probabilidades asociadas.
o parámetro, a esperanza e varianza
dunha distribución binomial (en particular de
Bernoulli).

 Describe

unha situación contextualizada e
extrae dela os datos necesarios.

 Describe unha situación relacionada có ámbito

 B4.14. Variables aleatorias continuas.
Función de densidade e de
distribución. Interpretación da media,
varianza e desviación típica.

Grao m ínim o de consecución Unidades

das ciencias sociais e extrae dela os datos
necesarios.

 MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas  CMCCT

 Calcula

 MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden  CMCCT

 Recoñece

a unha distribución binomial a partir da súa
función de probabilidade ou da táboa da
distribución, ou mediante calculadora, folla de
cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e
aplícaas en diversas situacións.

modelizarse mediante unha distribución normal, e
valora a súa importancia nas ciencias sociais.

probabilidades cunha distribución

binomial.

a función de densidade
distribución normal.

da

 Axusta unha distribución normal a un conxunto
de datos.

 MACS1B4.4.4.

Calcula probabilidades de
sucesos asociados a fenómenos que poden
modelizarse mediante a distribución normal a
partir da táboa da distribución ou mediante
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

 CMCCT

 Calcula

probabilidades

en

distribucións

normais

 Realiza a tipificación da variable normal.
 Determina valores correspondentes a

unha

probabilidade

 Determina

parámetros dunha distribución

normal

 Describe

correctamente o plantexamento
seguido para resolver un problema.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 MACS1B4.4.5.

Calcula probabilidades de
sucesos asociados a fenómenos que poden
modelizarse mediante a distribución binomial a
partir da súa aproximación pola normal,
valorando se se dan as condicións necesarias
para que sexa válida.




e
i

 B4.17. Identificación das fases e as  B4.5.
tarefas dun estudo estatístico. Análise
e descrición de traballos relacionados
coa estatística, interpretando a
información, e detectando erros e
manipulacións.

Utilizar
o vocabulario
axeitado para a descrición de
situacións relacionadas co azar e a
estatística, analizando un conxunto
de datos ou interpretando de xeito
crítico informacións estatísticas
presentes
nos
medios
de
comunicación, a publicidade e
outros ámbitos, e detectar posibles
erros e manipulacións tanto na
presentación dos datos coma das
conclusións.

Com petencias
clave

 CMCCT

 MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado  CCL
para describir situacións relacionadas co azar e a
estatística.

 MACS1B4.5.2.

Razoa
e argumenta a
interpretación de informacións estatísticas ou
relacionadas co azar presentes na vida cotiá.

150

 CMCCT

Grao m ínim o de consecución Unidades

Instrum entos
de avaliación

 Aproxima a binomial mediante unha normal.

OBS, PA, PE.

9

 Escolle o vocabulario axeitado para describir  7, 8, 9

OBS, PA, PE.

 7, 8, 9

OBS, PA, PE

todo tipo de situacións estatísticas ou
probabilísticas.

 Razoa,

con coherencia as situación de
aplicación na vida cotiá.
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ade cuados.



Competencia en comunicación



lingüística





C oa e sixencia da utilización de argum e ntos, x ustificacións, e x plicacións e razoam e ntos e x plícitos e cohe re nte s.



C o ade stram e nto na transm isión de ce rte za e se guridade na com unicación das ide as.



C oa utilización de re cursos te cnolóx icos para apoiar a e x posición oral dos contidos traballados na aula.



C oas e sixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións re lacionadas coa m ate ria que se e stá
im partindo.



C oa le ctura com pre nsiva dos e nunciados dos pro ble m as.



C oas accións de contribución ao Prox e cto Le ctor .



C oa progre siva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, re gresión,..)



C oa e sixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren re solver.



C oa utilización de e stratexias heurísticas e procesos de razoamento na re solución de problemas.



C oa utilización de difere ntes métodos de demostración en función do contexto matemático.



C o uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.



C o e mpre go de ferramentas te cnolóxicas na re solución de problemas.



C o adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.



C oa re solución de proble m as asociados a fe nóm e nos físicos, biolóx icos ou e conóm icos



C oa incorporación das ferramentas te cnolóxicas ao proceso e ducativo como re cuso didáctico



C oa utilización, practicamente a diario, da calculadora.




Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía

Competencia dixital

C oa expresión oral e e scrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa pre cisión e o rigor
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C oa e laboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, pre sentación, imaxe, vídeo, son, e tc.),



C o adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a e laboración de documentos dixitais



C oas accións de contribución ao plan TIC do ce ntro.



C oa progre siva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e re flexión na resolución de

Competencia de aprender a
aprender

problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.


C o fomento de actitudes de curiosidade e indagación



C o traballo dalgúns elementos transversais, e specialmente o do sentido crítico



C o fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en e quipo.



C o fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de
autocrítica

Competencias sociais e cívicas



C oa utilización de e stratexias matemáticas na pre dición de fenómenos sociais e na toma de decisións.



C oa potenciación dos problemas que conlevan conexións entre contextos da realidade e do m undo das matemáticas (a
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; te cnoloxías e matemáticas, cie ncias
e x perimentais e m atemáticas,



C o traballo dos e lementos transversais.



C o adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios para a realización de pequenos
traballos de investigación

Competencia en sentido da



C oa re solución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no
re x e itamento de dogmas e prexuízos alleos á ciencia

iniciativa e espírito emprendedor


C oa proposta de problemas cuxas re solucións re quiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións
progre sivas nas estratexias que conducen á solución ou solucións dos mesmos.
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arte ; as m atemáticas no m undo da física, as matemáticas na e conomía).

Competencia en conciencia e
expresións culturais

C oa posta e n evidencia do gran peso cultural do mundo das m atemáticas (a historia das matemáticas; as m atemáticas na



C oa presentación dos lugares xeométricos como e lementos de e xpresión artística e cultural.



C o fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na re solución de problemas como no estudo dos
conce ptos, como na biografía dos m atemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,...) x unto coa
progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o e ixo ce ntral ou prioritario da programación didáctica na m ate ria, tanto a nive l de
e nsino -apre ndizax e com o de e nfoque m e todolóx ico.
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20. Currículo da materia de Matemáticas II de 2º de Bacharelato
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, adve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno:

Trimestre

PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas II 2º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Bloque
Unidades
1. Matrices.
2. Determinantes.
ÁLXEBRA
3. Aplicacións dos determinantes.
4. Sistemas de ecuacións lineais.
5. Vectores no espazo.
XEOMETRÍA
6. Rectas e planos no espazo.
7. Ángulos e distancias no espazo.
8. Funcións reais de variable real.
9. Derivada dunha función.
ANÁLISE
10. Aplicacións da derivada.
11. Integral indefinida.
12. Integral definida.
13. Probabilidade.
ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADE 14. Distribucións de probabilidade.
TOTAL

Temporalización
5 sesións
5 sesións
6 sesións
10 sesións
6 sesións
6 sesións
13 sesións
5 sesións
6 sesións
12 sesións
10 sesións
10 sesións
9 sesións
9 sesións
112 SESIÓNS

Non usamos un libro de texto, usaranse apuntamentos facilitados polo profesor.
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matem áticas II do se gundo curso do
Bachare lato:
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co logro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e da m ate ria e ó longo do curso.
E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•
•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.

O bloque 1 de contidos publicado no DOG. Núm 120 do Luns, 20 de xuño de 2015 , "Procesos, métodos e actitudes en m atem áticas", é un bloque transve rsal a toda a
m ate ria. A súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal re sponsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de te m as inte rdisciplinare s e
transversais. Ne l e stablécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e apre ndizaxe das Matemáticas: a resolución d e problemas e os prox e ctos de inve stigación. No
de senvolvemento de ambos prestarase especial atención ao desenvolvemento de todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os e nunciados e
com unicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de iniciativa e espírito e mprendedor, ao establece r un plan de traballo en re visión e modificación continua, na medida e n
que se vai re solvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de ap oio á re solución do proble m a, com probación da
solución e a pre sentación de re sultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante difere ntes enfoques e solucións; a competencia aprend e r a apre nde r,
tom ando conciencia do proceso desenvolvido, das re spostas logradas e das que aínda quedan por re solver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida e n que
o prox e cto incorpore e le m e ntos culturais ou artísticos con base m ate m ática.

155

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución

Instrumentos de
avaliación

Bloque 1. Procesos, m étodos e actitudes en m atem áticas

▪ e
▪ i

▪

▪ i
▪ l

▪
▪

▪

▪

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

B1.1. Planificación e expresión
verbal do proceso de resolución de
problemas.
B1.2. Estratexias e procedementos
postos en práctica: relación con
outros problemas coñecidos; modificación de variables e suposición do
problema resolto.
B1.3. Solucións e/ou resultados
obtidos: coherencia das solucións
coa situación, revisión sistemática
do proceso, outras formas de resolución, problemas parecidos, xeneralizacións e particularizacións interesantes.
B1.4. Iniciación á demostración en
matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc.

▪

▪

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

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

▪
MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de
forma razoada, o proceso seguido na ▪
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

▪

▪

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado que cómpre resolver ou
demostrar (datos, relacións entre os
datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

▪

▪

▪

▪

MA2B1.2.2. Valora a información
dun enunciado e relaciónaa co
número de solucións do problema.

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cómpre a resolver, e valora a súa utilidade e a súa eficacia.

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o
proceso de resolución de problemas.
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CCL
CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CAA

▪

CMCCT

▪

CAA

▪

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

Todas

OBS, PA, PE

▪

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

Todas

OBS, PA, PE

▪

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

Todas

OBS, PA

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

Todas

OBS, PA

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

Todas

OBS, PA

Propón distintos camiños ▪
na resolución de problemas

Todas

OBS, PA, PE

▪
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪ d
▪ i
▪ l

Contidos
▪
▪

▪
▪

▪ g
▪ i

▪
▪
▪

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

B1.4. Iniciación á demostración en
matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc.
B1.5. Métodos de demostración:
redución ao absurdo; método de
indución; contraexemplos; razoamentos encadeados, etc.
B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de
argumentos.

▪

B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de
argumentos.
B1.8. Elaboración e presentación
oral e/ou escrita, utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de
informes científicos sobre o proceso
seguido na resolución dun problema

▪

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de
propiedades ou teoremas relativos a contidos alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

▪

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos
de demostración en función do contexto matemático.

▪

B1.4. Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema ou
nunha demostración, coa precisión e o rigor
adecuados.

▪

▪

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o
proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos,
pasos clave, etc.).

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

MA2B1.4.2.
Utiliza argumentos,
xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
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Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

É capaz de agrupar dou ou
tres métodos de demostración e asocialoa a un enunciado

Pode esquematizar un
problema nomeando os
pasos clave

Fai unha presentación
matemática usando correctamente a linguaxe matemática

Explica razoadamente e
con cohesión un proceso ou
unha transmisión de información

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, PA, PE

▪

Todas

OBS, PA, PE

▪

Todas

OBS, PA, PE

▪

Todas

OBS, PE
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

ou na demostración dun resultado
matemático.
B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para:
– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo, e os resultados e as
conclusións que se obteñen.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados,
da información e as ideas matemáticas.

▪

MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de
problema, á situación que cumpra
resolver ou á propiedade ou o teorema que haxa que demostrar, tanto na
procura de resultados como para a
mellora da eficacia na comunicación
das ideas matemáticas.

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

CD

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CSIEE

▪

CMCCT

▪

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

Esquematiza un enunciado ▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, PA

Emprega e explica correctamente as condicións para
que se cumpra un teorema

▪

▪ i
▪ l
▪ m

▪

B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪

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

▪

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do
proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.

▪

▪

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación,
tendo en conta o contexto en que
se desenvolve e o problema de
investigación formulado.

MA2B1.5.3. Afonda na resolución
dalgúns problemas, formulando
novas preguntas, xeneralizando a
situación ou os resultados, etc.
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▪

Comproba a falsedade
dunha afirmación por medio de contraexemplos

Saca as conclusións máis
relevantes de un problema
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

b
d
h
i
l
m
n

▪ e
▪ g
▪ i

Contidos
▪
▪

▪
▪

B1.4. Iniciación á demostración en
matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc.
B1.5. Métodos de demostración:
redución ao absurdo; método de
indución; contraexemplos; razoamentos encadeados, etc.
B1.6. Razoamento dedutivo e
indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de
argumentos.

▪

B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en equipo.

▪

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e
outras formas de representación de
argumentos.
B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en equipo.
B1.11. Elaboración e presentación
dun informe científico sobre o proceso, os resultados e as conclusións
do proceso de investigación desenvolvido,utilizando as ferramentas e
os medios tecnolóxicos axeitados.

▪

▪

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

B1.6. Practicar estratexias para a xeración
de investigacións matemáticas, a partir da
resolución dun problema e o afondamento
posterior, da xeneralización de propiedades
e leis matemáticas, e do afondamento nalgún momento da historia das matemáticas,
concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos.

▪

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra
propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

▪

▪

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

▪

MA2B1.6.2. Busca conexións entre
contextos da realidade e do mundo
das matemáticas (a historia da
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.).

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de
información adecuadas ao problema
de investigación.

▪

▪
▪

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a
notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do
problema de investigación.

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos,
xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo
de problema de investigación.
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Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, PA

Aplica modelos matemáti- ▪
cos a outras ciencias

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Presenta coherentemente ▪
un argumento

Todas

OBS, PA

▪

Utiliza follas de cálculo ▪
geogebra ou graph cando é
necesario

Todas

OBS, PA

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪
▪

CSC
CCEC

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CCL

▪

CMCCT

▪
▪

CMCCT
CD

Obtén conclusións e unifica
tipos de problemas

Utiliza os medios adecuados nun traballo

Utiliza a notación adecuada
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪

▪ i
▪ l

▪

B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

▪

B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, e estatísticos
ou probabilísticos) a partir da identificación
de problemas en situacións da realidade.

MA2B1.7.5. Transmite certeza e
seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema
de investigación.

MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o
proceso de investigación e elabora
conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos e, sí mesmo, formula posibles
continuacións da investigación;
analiza os puntos fortes e débiles
do proceso e fai explícitas as súas
impresións persoais sobre a experiencia

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución

▪

▪

▪
▪

MA2B1.8.2. Establece conexións
entre o problema do mundo real e
o mundo matemático, identificando
o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, así
como os coñecementos matemáticos necesarios.

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou
constrúe modelos matemáticos
axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das matemáticas.

MA2B1.8.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da realidade.

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e
predicións, en contexto real, para
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.
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▪

Todas

OBS

▪

Analiza unha exposición, ▪
localizando o tema central

Todas

OBS, PA

▪

Analiza as dificultades na ▪
resolución dun problema

Todas

OBS, PA

▪

CCL

▪

▪

CMCCT

▪
MA2B1.8.1.
Identifica situacións
problemáticas da realidade suscepti- ▪
bles de conter problemas de interese.

▪

CMCCT
CSC

Instrumentos de
avaliación

Expón con claridade un
pequeno tema

▪

CMCCT

▪

Aplica modelos matemáti- ▪
cos a outras ciencias

Todas

OBS, PA

▪

CMCCT

▪

Resolve
problemas ▪
propostos de xeito interactivo

Todas

OBS, PA

▪

CMCCT

▪

Analiza as solucións ou ▪
extrae conclusións dun
exercicio

Todas

OBS

▪

CMCCT

▪

▪

Todas

OBS, PA

Extrapola as conclusións ou
solucións en outros modelos
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪ i

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

▪

▪
▪
▪
▪

b
i
l
m

▪

▪

B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

B1.10. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en equipo.
B1.12. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪

B1.9. Valorar a modelización matemática
como un recurso para resolver problemas da
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as
limitacións dos modelos utilizados ou construídos.

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes
persoais inherentes ao quefacer matemático.

▪

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o
proceso e obtén conclusións sobre
logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

▪

▪

▪

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades
ante a resolución de situacións descoñecidas.

▪

▪

▪
MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes
axeitadas para o traballo en matemá- ▪
ticas (esforzo, perseveranza, flexibili- ▪
dade para a aceptación da crítica
razoada, convivencia coa incerteza,
tolerancia da frustración, autoanálise
continuo, autocrítica constante, etc.).

▪

▪

B1.13. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.

MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes
de curiosidade e indagación, xunto
con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar respostas
axeitadas, revisar de forma crítica
os resultados achados; etc.

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.

▪

CMCCT

▪

CSC
CSIEE

▪

Todas

OBS, PA

Búsqueda dos propios ▪
fallos e acertos en traballos

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

Analiza outras formas de
resolución dos problemas

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

exposición, ▪
resultados

OBS, PA

CAA

Ante unha
revisa
os
achados

Todas

▪

▪

CSC

▪

OBS, PA, PE

CSIEE

Presenta adecuadamente ▪
e na súa quenda unha
exposición matemática

Todas

▪

▪

Participa
nas
ideas ▪
previas para a resolución
dun problema

Todas

OBS, PA

▪
MA2B1.11.1. Toma decisións nos
procesos de resolución de problemas, ▪
de investigación e de matematización
ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.
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CMCCT

Instrumentos de
avaliación

CMCCT
CSIEE

Consigue subsanar fallos
repetitivos
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

▪ b
▪ i
▪ l

▪

▪ g
▪ i

▪

B1.13. Confianza nas propias
capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.

B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para:
– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo, e os resultados e as
conclusións que se obteñen.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados,
da información e as ideas matemáticas.

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪

B1.12. Reflexionar sobre as decisións
tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas para situacións similares futuras.

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas asecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou
estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido
crítico situacións diversas que axuden á
comprensión de conceptos matemáticos ou á
resolución de problemas.

▪

▪

▪
MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os
procesos desenvolvidos, tomando ▪
conciencia das súas estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados; aprendendo diso para situacións
futuras; etc.

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CD

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para
a realización de cálculos numéricos,
alxébricos ou estatísticos, cando a
dificultade destes impida ou non
aconselle facelos manualmente.

▪

▪

▪

▪

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución

MA2B1.13.2.
Utiliza
medios
tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e
extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de
medios tecnolóxicos.

MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e
obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

MA2B1.13.5.
Utiliza
medios
tecnolóxicos para o tratamento de
datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.
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Instrumentos de
avaliación

▪

Utiliza estratexias xa ▪
usadas en problemas
posteriores

Todas

OBS, PA

▪

Utiliza adecuadamente os ▪
medios tecnolóxicos

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

CAA

Utiliza programas informáticos en representación
gráfica de funcións

Expresa resultados con
medios tecnolóxicos

Utiliza programas informáticos no bloque de xeometría

Utiliza programas informáticos no bloque de estatística e probabilidade
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪ e
▪ g
▪ i

Contidos
▪

B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para:
– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas.

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información
e da comunicación de xeito habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable
en internet ou noutras fontes, elaborando
documentos propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e compartíndoos en
ámbitos apropiados para facilitar a interacción.

▪

MA2B1.14.1. Elabora documentos
dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como
resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica
axeitada, e compárteos para a súa
discusión ou difusión.

▪

▪

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo, e os resultados e as
conclusións que se obteñen.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados,
da información e as ideas matemáticas.

▪

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos
creados para apoiar a exposición
oral dos contidos traballados na
aula.

MA2B1.14.3. Usa adecuadamente
os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo
pautas de mellora.

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas
tecnolóxicas para compartir ideas e
tarefas.

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución

Instrumentos de
avaliación

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Analiza
resultados ▪
erróneos e corríxeos

Todas

OBS, PA

▪

Emprega
ferramentas ▪
tecnolóxicas para compartir información

Todas

▪

▪

Utiliza a linguaxe matricial ▪
para representar datos
facilitados mediante táboas
ou grafos e para representar sistemas de ecuacións
lineais, de xeito manual.

1

OBS, PA, PE

▪

CD

▪

▪

CCL

▪

▪
▪

CD
CAA

▪

CD

▪
▪

CSC
CSIEE

Presenta adecuadamente
unha exposición feita por
medios tecnolóxicos

Utiliza
os
recursos
adecuados nunha exposición oral

OBS, PA

Bloque 2. Núm eros 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

▪

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as
operacións con matrices para describir e
interpretar datos e relacións na resolución de
problemas diversos.

▪

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial
para representar datos facilitados
mediante táboas ou grafos e para
representar sistemas de ecuacións
lineais, tanto de xeito manual como co
apoio de medios tecnolóxicos axeitados.
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▪

CMCCT
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

de contextos reais.

▪ e
▪ i

▪

▪

▪
▪
▪
▪

B2.1. Estudo das matrices como
ferramenta para manexar e operar
con datos estruturados en táboas e
grafos. Clasificación de matrices.
Operacións.
B2.2. Aplicación das operacións das
matrices e das súas propiedades na
resolución de problemas extraídos
de contextos reais.
B2.3. Determinantes. Propiedades
elementais.
B2.4. Rango dunha matriz.
B2.5. Matriz inversa.
B2.6. Representación matricial dun
sistema: discusión e resolución de
sistemas de ecuacións lineais. Método de Gauss. Regra de Cremor.
Aplicación á resolución de problemas.

▪

▪

B2.2. Transcribir problemas expresados en
linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas
de ecuacións), e interpretar criticamente o
significado das solucións.

▪

MA2B2.1.2. Realiza operacións
con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual ou co apoio
de medios tecnolóxicos.

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha
matriz, ata orde 4, aplicando o método
de Gauss ou determinantes.

▪

▪

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña
inversa e calcúlaa empregando o
método máis axeitado.

MA2B2.2.3. Resolve problemas
susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os
resultados obtidos
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Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución

Instrumentos de
avaliación

▪

CMCCT

▪

Realiza operacións con ▪
matrices e aplica as propiedades destas operacións
adecuadamente, de xeito
manual. Resolve unha
ecuación matricial

1

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

Determina o rango dunha ▪
matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou
determinantes. Relaciona
as filas ou columnas dunha
matriz coa dependencia e
independencia de vectores

3

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

Determina a inversa dunha ▪
matriz, de existir. Emprega
a mesma para resolver
igualdades,
expresadas
mediante condicións

3

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

Resolve problemas suscep- ▪
tibles de seren representados matricialmente

1

OBS, PA, PE
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

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.

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

Formula alxebriacamente ▪
as restricións indicadas
nunha situación da vida
real, estuda e clasifica o
sistema de ecuacións lineias. aplicando o teorema de
Rouche- Frobenius. Resólveo nos casos en que sexa
posible.

▪

Estuda a clasificación dun
sistema, dependente dun
parámetro, segundo o valor
deste. Resolveo, usando
distintos métodos, entre
eles, o método de Gauss e a
regra de Cramer

▪

Instrumentos de
avaliación

4

OBS, PA, PE

Estuda a continuidade ▪
dunha función e interpreta
os diferentes tipos de discontinuidade
Representa
funcións
discontinuas.
Coñece e aplica o teorema
de Bolzano e as súas consecuencias

8

OBS, PA, PE

Aplica os conceptos de ▪
límite e de derivada á resolución de problemas
Coñece e aplica os teoremas de Rolle e do Valor
Medio

9

OBS, PA, PE

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

9

OBS, PA, PE

Bloque 3. Análise

▪ i

▪

▪

▪

B3.1. Límite dunha función nun
punto e no infinito. Continuidade
dunha función. Tipos de descontinuidade. Teorema de Bolzano.

▪

B3.1. Estudar a continuidade dunha función
nun punto ou nun intervalo, aplicando os
resultados que se derivan diso.

▪

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades
das funcións continuas e representa a
función nun ámbito dos puntos de
descontinuidade.

▪

▪

CMCCT

▪
▪

B3.2. Función derivada. Teoremas
de Rolle e do valor medio. A regra
de L'Hôpital. Aplicación ao cálculo
de límites.
B3.3. Aplicacións da derivada:
problemas de optimización.

▪

▪ i

▪

B3.2. Función derivada. Teoremas
de Rolle e do valor medio. Regra de
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de
límites.
B3.3. Aplicacións da derivada:
problemas de optimización.

▪

B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha
función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo
de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométri-

▪

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de
límite e de derivada á resolución de
problemas, así como os teoremas
relacionados.

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no
cálculo de límites.
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▪

CMCCT

▪
▪

▪

CMCCT

▪
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Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
cos, de cálculo de límites e de optimización.

▪ i

▪ g
▪ i

▪

▪

B3.4. Primitiva dunha función.
Integral indefinida. Propiedades.
Técnicas elementais para o cálculo
de primitivas (integrais inmediatas e
case inmediatas, racionais, por partes e por cambios de variable sinxelos).

B3.5. Integral definida. Teoremas do
valor medio e fundamental do cálculo integral. Regra de Barrow. Aplicación ao cálculo de áreas de rexións
planas.

▪

▪

B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas
aplicando as técnicas básicas para o cálculo
de primitivas.

B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas
na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan
doadamente representables e, en xeral, á
resolución de problemas.

▪

▪

MA2B3.2.2. Formula problemas de
optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro
do contexto.

MA2B3.3.1. Aplica os métodos
básicos para o cálculo de primitivas
de funcións.

▪

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos
limitados por rectas e curvas sinxelas
ou por dúas curvas.

▪

MA2B3.4.2. Utiliza os medios
tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de
áreas de recintos limitados por
funcións coñecidas.

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

Formula e resolve correc- ▪
tamente problemas de
optimización relacionados
coa xeometría ou ciencias
sociais

10

OBS, PA, PE

▪

Aplica os métodos básicos ▪
para o cálculo de primitivas
de funcións.
Coñece e aplica os teoremas do Valor Medio e Fundamental do Cálculo Integral no contexto dun exercicio

11

OBS, PA, PE

Aplica a regra de Barrow ▪
para calcular integrais definidas.
Calcula a área de recintos
limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas
curvas

12

OBS, PA, PE

▪

▪

CMCCT

Instrumentos de
avaliación

▪
▪

▪

CMCCT

▪

Utiliza os medios tecnolóxi- ▪
cos axeitados para representar e resolver problemas sinxelos de áreas de
recintos limitados por funcións coñecidas

12

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

Manexa as operacións ▪
básicas con vectores no
espazo, utilizando a interpretación xeométrica das
operacións con vectores
para resolver problemas
xeométricos.
Calcula áreas de triángulos
e paralelogramos e volumes de parlelepipedos

5

OBS, PA, PE

Bloque 4. Xeom etría

▪ i

▪

B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico.

▪

B4.1. Resolver problemas
espaciais, utilizando vectores.

xeométricos

▪

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.
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
▪ i

Contidos
▪
▪

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).

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

B4.2. Resolver problemas de incidencia,
paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as ecuacións da recta
e do plano no espazo.

▪

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.

▪

▪

▪

▪ i

▪

▪
▪

B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico.
B4.2. Ecuacións da recta e o plano
no espazo. Identificación dos elementos característicos.
B4.4. Propiedades métricas (cálculo
de ángulos, distancias, áreas e volumes).

▪

B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para
calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en conta
o seu significado xeométrico.

▪

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do
plano nas súas distintas formas,
pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso
os seus elementos característicos.

MA2B4.2.3. Analiza a posición
relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais
e alxébricos.

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de
rectas e planos en diferentes situacións.

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar
e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica
e as propiedades.

▪

MA2B4.3.2. Coñece o produto
mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión
analítica e as propiedades.
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Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución

Instrumentos de
avaliación

▪

Expresa a ecuación da recta ▪
das súas distintas formas,
pasando dunha outra correctamente, identificando
en cada caso os seus elementos característicos.
Estuda a posición de rectas

6

OBS, PA, PE

▪

Obtén a ecuación do plano ▪
nas súas distintas formas,
pasando dunha a outra
correctamente. Expresa a
ecuación dunha recta como
intersección de dous planos
e localiza a determinación
lineal desta recta

6

OBS, PA, PE

CMCCT

▪

Analiza a posición relativa ▪
de planos e rectas no espazo.

6

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

Obtén as ecuacións de ▪
rectas e planos en diferentes situacións

6

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

5

OBS, PA, PE

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

5

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

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

▪
▪

CMCCT

▪
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación
▪

▪

MA2B4.3.3. Determina ángulos,
distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada
caso á resolución de problemas
xeométricos.

MA2B4.3.4. Realiza investigacións
utilizando programas informáticos
específicos para seleccionar e estudar situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a
esfera.

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

CMCCT

Instrumentos de
avaliación

▪

Determina
ángulos, ▪
distancias, áreas e volumes
utilizando os produtos
escalar, vectorial e mixto

7

OBS, PA, PE

▪

Utiliza programas informá- ▪
ticos específicos para seleccionar e estudar situacións
novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera

7

▪

OBS, PA

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪ i

▪

▪
▪

▪

▪ g
▪ i

▪

▪

B5.1. Sucesos. Operacións con
sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante a regra de
Laplace e a partir da súa frecuencia
relativa. Axiomática de Kolmogorov.
B5.2. Aplicación da combinatoria ao
cálculo de probabilidades.
B5.3. Experimentos simples e
compostos. Probabilidade condicionada. Dependencia e independencia
de sucesos.
B5.4. Teoremas da probabilidade
total e de Bayes. Probabilidades
iniciais e finais e verosimilitude dun
suceso.

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.

▪

B5.1. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples e compostos (utilizando a regra de Laplace en
combinación con diferentes técnicas de reconto e a axiomática da probabilidade), así
como a sucesos aleatorios condicionados
(teorema de Bayes), en contextos relacionados co mundo real.

▪

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade
de sucesos en experimentos simples
e compostos, condicionada ou non,
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de
Kolmogorov e diferentes técnicas de
reconto.

▪

▪

▪

B5.2. Identificar os fenómenos que poden
modelizarse mediante as distribucións de
probabilidade binomial e normal, calculando
os seus parámetros e determinando a probabilidade de diferentes sucesos asociados.

▪

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades
a partir dos sucesos que constitúen
unha partición do espazo mostral.

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a
fórmula de Bayes.

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que
poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica.
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▪

CMCCT

▪

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

13

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

Calcula probabilidades a ▪
partir dos sucesos que
constitúen unha partición
sinxela do espazo mostral

13

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

▪

13

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

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

14

OBS, PA, PE

▪

Calcula
probabilidades
condicionadass, totais e
utiliza a regra de Bayes en
problemas contextualizados
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Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Estándares de
aprendizaxe

Criterios de avaliación

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.

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

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.

▪

MA2B5.2.2. Calcula probabilidades
asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de
probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla
de cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica.

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo científico.

MA2B5.2.4. Calcula probabilidades
de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a partir
da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo
ou outra ferramenta tecnolóxica.

MA2B5.2.5. Calcula probabilidades
de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a
partir da súa aproximación pola
normal, valorando se se dan as
condicións necesarias para que
sexa válida.

Competencias Grao mínimo de
Unidades
clave
consecución
▪

CMCCT

▪

Calcula
probabilidades ▪
asociadas a unha distribución binomial a partir da
súa función de probabilidade e da táboa da distribución.

14

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

Coñece as características e ▪
os parámetros da distribución normal

14

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

Calcula probabilidades de ▪
sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da
táboa da distribución.

14

OBS, PA, PE

▪

CMCCT

▪

14

OBS, PA, PE

13, 14

OBS, PA, TG

▪
MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario
axeitado para describir situacións ▪
relacionadas co azar e elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa probabilidade e/ou a estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.
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Instrumentos de
avaliación

CCL
CMCCT

▪

▪

Resolve correctamente
problemas aproximando a
distribución binomial pola
normal

Utiliza un vocabulario ▪
axeitado para describir
situacións relacionadas co
azar.
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Concrecións metodolóxicas
C om plementan a metodoloxía didáctica e xposta para a e tapa do Bacharelato na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha ax e itada com pre nsión
dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e, por outro, ao dese nvolve m e nto das com p e te ncias clave . Estas son
algunhas de las:
•

O s contidos de Álxebra Lineal deben ser considerados, sobre todo, como unha ferramenta para resolver m ellor os problemas x eomé tricos de re ctas, planos, áre as e
volum e s no e spazo.

•

Nos te m as de cálculo diferencial e integral non se trata de que o alumnado coñeza moitas té cnicas, senón de que comprenda os conceptos e n que se base an, de que
saiba e lix ir a apropiada a cada conte x to que se lle pre se nte , de que se x a ca paz de aplicala e de que inte rpre te os re sultados obtidos.

•

Na re solución de proble m as é ne ce sario, e n m oitos casos, com e zar poñe ndo e x e m plos concre tos que aclare n a situación.

•

As calculadoras e os programas informáticos (entre os que cabe destacar os sistemas de álxebra computacional, os sistem as de x e om e tría dinám ica e as follas de
cálculo) re pre se ntan unha boa fe rram e nta para a re alización de cálculos, a e laboración de gráficas e a com pre nsión de conce pt os e propie dade s.

•

A pre se ntación das matemáticas a partir de contextos e actividades variadas axuda a que os alumnos non perciban as matemáticas como un conxunto de fórm ulas e
m é todos care nte s de se ntido e se n re lación coas outras ram as do sabe r.
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21. Currículo da materia de Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II de 2º de Bacharelato
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, adve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno .

Trimestre
PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

Matemáticas Aplicadas as Ciencias Sociais II 2º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
Temporalización
1. Continuidade e derivación.
8 sesións
2. Derivadas. Representación gráfica de funcións.
13 sesións
3. A integral indefinida
9 sesións
4. A integral definida. Cálculo de áreas.
12 sesións
5. Probabilidade.
14 sesións
6. Distribución binomial e normal (repaso).
9 sesións
7. Estimación.
14 sesións
8. Matrices e determinantes.
12 sesións
9. Sistemas de ecuacións lineais.
12 sesións
10. Programación lineal.
9 sesións
TOTAL
112 SESIÓNS

Non usamos un libro de texto, usaranse apuntamentos facilitados pol o profesor.
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matem áticas II do se gundo curso do
Bachare lato:
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co lo gro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e da m ate ria e ó longo do curso.
E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•
•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.
O bloque 1 de contidos publicado no DOG. Núm 120 do Luns, 20 de xuño de 2015 , "Procesos, métodos e actitudes en m atem áticas" , é un bloque transve rsal a toda a
m ate ria. A súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal re sponsable da adquisici ón das competencias clave e garante da inclusión de te m as inte rdisciplinare s e
transversais. Ne l e stablécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e apre ndizaxe das Matemáticas: a resolución d e problemas e os proxectos de inve stigación.. No
de senvolvemento de ambos prestarase especial atención ao desenvolvemento de todas as competencias: a comunicación lingüística, a o ler de forma comprensiva os e nunciados e
com unicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de iniciativa e espírito e mprendedor, ao establece r un plan de traballo en re visión e modificación continua, na medida e n
que se vai re solvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de ap oio á re solución do proble m a, com probación da
solución e a pre sentación de re sultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante difere ntes enfo ques e solucións; a competencia aprende r a apre nde r,
tom ando conciencia do proceso desenvolvido, das re spostas logradas e das que aínda quedan por re solver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida e n que
o prox e cto incorpore e le m e ntos culturais ou artísticos con base m ate m ática.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

Unidades Instrumentos
de avaliación

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪ e
▪ i

▪

▪ i
▪ l

▪

▪

B1.1. 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.

▪

▪

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado,
o proceso seguido na resolución dun problema.

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

▪
MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de
xeito razoado, o proceso seguido na resolu- ▪
ción dun problema, coa precisión e o rigor
adecuados.

▪

▪

– Suposición do problema resolto.
B1.3. Análise dos resultados obtidos:
revisión das operacións utilizadas,
coherencia das solucións coa situación, revisión sistemática do proceso,
procura doutros xeitos de resolución
e identificación de problemas parecidos.

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o
enunciado que cumpa resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

▪

▪

▪ g
▪ i

▪

B1.4. Elaboración e presentación
oral e/ou escrita de informes científicos sobre o proceso seguido na
resolución dun problema, utilizando

▪

B1.3. Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa

▪

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os resultados
dos problemas que cumpra resolver,
contrastando a súa validez e valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.

MACS2B1.2.3.
Utiliza estratexias
heurísticas e procesos de razoamento na
resolución de problemas, reflexionando
sobre o proceso seguido.

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e
os símbolos matemáticos adecuados ao
contexto e á situación.
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CCL
CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CAA

▪

CMCCT

▪

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

Todas

OBS, PA, PE

▪

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

Todas

OBS, PA, PE

▪

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

Todas

OBS, PA

 Reflexiona sobre o proceso de resolución ▪
dos problemas.

Todas

OBS, PA

Todas

OBS, PA, PE

▪

▪

Formula e resolve problemas.

Fai unha presentación matemática
usando correctamente a linguaxe matemática

▪
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

as ferramentas tecnolóxicas axeitadas.
▪

Estándares de
aprendizaxe

precisión e o rigor adecuados.

▪

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para:
– Recollida ordenada e a organización de datos.

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos,
xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

CD

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CSIEE

▪

CMCCT

Explica razoadamente e con cohesión
un proceso ou unha transmisión de
información

Unidades Instrumentos
de avaliación
▪

Todas

OBS, PE

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, PA

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais, e realización
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados
a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.

▪

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

▪ i
▪ l
▪ m

▪

B1.6. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.

▪

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de
investigación, tendo en conta o contexto en
que se desenvolve e o problema de investigación formulado.

▪

MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura
do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións,
etc.).

▪

▪ h
▪ i

▪

B1.6. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de

▪

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de
investigacións matemáticas, a partir dea resolución dun problema e o afondamento posterior, da xeneralización de propiedades e leis

▪

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema que cumpra demostrar.

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente
o proceso de investigación, tendo en
conta o contexto en que se desenvolve e
o problema de investigación formulado.

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución
dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os
resultados, etc.
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▪

Emprega e explica correctamente as
condicións para que se cumpra un teorema

Comproba a falsedade dunha afirmación por medio de contraexemplos

Esquematiza un enunciado

Saca as conclusións máis relevantes de
un problema
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Obxectivos

Contidos

▪ l
▪ n

▪ e
▪ g
▪ i

Criterios de avaliación

xeito individual e en equipo.

▪

▪

▪

B1.6. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.
B1.8. Elaboración e presentación dun
informe científico sobre o procedemento, os resultados e as conclusións do proceso de investigación
desenvolvido.
B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.

Estándares de
aprendizaxe

matemáticas, e do afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou
probabilísticos.

▪

B1.6. Elaborar un informe científico escrito
que recolla o proceso de investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados.

▪

▪

MACS2B1.5.2. Procura conexións entre
contextos da realidade e do mundo das
matemáticas (historia da humanidade e
historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas,
etc.)

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de
información adecuadas ao problema de
investigación.

▪

▪

▪

▪

▪

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación
e os símbolos matemáticos axeitados ao
contexto do problema de investigación.

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos,
xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

MACS2B1.6.4. 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.

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e
seguridade na comunicación das ideas,
así como dominio do tema de investigación.

MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o
proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do
problema de investigación e de consecución de obxectivos, formula posibles
continuacións da investigación, analiza
os puntos fortes e débiles do proceso, e
fai explícitas as súas impresións persoais
sobre a experiencia.
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Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

▪
▪

CMCCT
CSC

▪

CCEC

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪
▪

CCL
CMCCT

▪

CMCCT

▪

CD

▪

CCL

▪

▪

CMCCT

▪

Unidades Instrumentos
de avaliación

Aplica modelos matemáticos a outras ▪
ciencias

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Presenta coherentemente un argumen- ▪
to

Todas

OBS, PA

▪

Utiliza follas de cálculo geogebra ou ▪
graph cando é necesario

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, PA

▪

Utiliza os medios adecuados nun
traballo

Utiliza a notación adecuada

Expón con claridade un pequeno tema

Analiza unha exposición, localizando o
tema central
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Obxectivos

▪ i
▪ l

Contidos

▪

B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.

Criterios de avaliación

▪

B1.7. Desenvolver procesos de matematización
en contextos da realidade cotiá (numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade.

Estándares de
aprendizaxe

▪
MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter ▪
problemas de interese.

▪

▪

▪

▪
▪

▪ i

▪

▪
▪
▪
▪

▪

a
b
c
d

▪

B1.7. Práctica de procesos de
matematización e modelización, en
contextos da realidade.

B1.6. Planificación e realización de
proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade
ou do mundo das matemáticas, de
xeito individual e en equipo.
B1.7. 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.

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes
persoais inherentes ao quefacer matemático.

▪

▪

Competencias
clave

MACS2B1.7.2. Establece conexións entre
o problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema
ou os problemas matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios.

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe
modelos matemáticos axeitados que
permitan a resolución do problema ou
dos problemas dentro do campo das
matemáticas.

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución
matemática do problema no contexto da
realidade.

MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e
predicións, en contexto real, para valorar
a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a
súa eficacia.

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén
conclusións sobre os logros conseguidos,
resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc.v, e valorando outras
opinións.

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪
MACS2B1.9.1.
Desenvolve actitudes
axeitadas para o traballo en matemáticas ▪
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e acep- ▪
tación da crítica razoada, convivencia coa
incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.).
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CMCCT
CSC

Grao mínimo de
consecución

CMCCT
CSC
CSIEE

▪

Unidades Instrumentos
de avaliación

Analiza as dificultades na resolución ▪
dun problema

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

Búsqueda dos propios fallos e acertos ▪
en traballos

Todas

OBS, PA

Aplica modelos matemáticos a outras
ciencias

Resolve problemas propostos de xeito
interactivo

Analiza as solucións ou extrae conclusións dun exercicio

Extrapola as conclusións ou solucións
en outros modelos

Analiza outras formas de resolución dos
problemas

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Obxectivos

Contidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

▪

▪
▪
▪
▪

b
i
l
m

▪

▪ b
▪ i
▪ l

▪

▪ g
▪ i

▪

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes
axeitadas e afrontar as dificultades
propias do traballo científico.

▪

▪

▪

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes
axeitadas e afrontar as dificultades
propias do traballo científico.

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes
axeitadas e afrontar as dificultades
propias do traballo científico.

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para:
– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de repre-

▪

▪

▪

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante
a resolución de situacións descoñecidas.

B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas,
valorando a súa eficacia, e aprender diso para
situacións similares futuras.

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

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de
retos e problemas coa precisión, esmero
e interese adecuados ao nivel educativo
e á dificultade da situación.

MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de
curiosidade e indagación, xunto con
hábitos de formular e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados
encontrados; etc.

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades
sociais de cooperación e traballo en
equipo.

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

Unidades Instrumentos
de avaliación

▪

CMCCT

▪

Consigue subsanar fallos repetitivos

▪

Todas

OBS, PA

▪

CMCCT

▪

OBS, PA

CAA

Ante unha exposición, revisa os resulta- ▪
dos achados

Todas

▪

▪

CSC

▪

OBS, PA, PE

CSIEE

Presenta adecuadamente e na súa ▪
quenda unha exposición matemática

Todas

▪

▪

▪
MACS2B1.10.1. Toma decisións nos
procesos de resolución de problemas, de ▪
investigación, de matematización ou de
modelización, e valora as consecuencias
destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e
utilidade.

CMCCT
CSIEE

▪

Participa nas ideas previas para a ▪
resolución dun problema

Todas

OBS, PA

▪

▪
MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os
procesos desenvolvidos, tomando concien- ▪
cia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos
métodos utilizados, e aprender diso para
situacións futuras.

CMCCT
CAA

▪

Utiliza estratexias xa usadas en proble- ▪
mas posteriores

Todas

OBS, PA

▪

▪
MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a ▪
realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

CD

▪

Utiliza adecuadamente os medios ▪
tecnolóxicos

Todas

OBS, PA
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

sentacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais, e realización
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas.

Estándares de
aprendizaxe

diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas.

▪

▪

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados
a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados,
da información e as ideas matemáticas.

▪

▪

▪ e
▪ g
▪ i

▪

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
para:
– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
– Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais, e realización
de cálculos de tipo numérico, al-

▪

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e
seleccionando información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción.

▪

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas
de funcións con expresións alxébricas
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

MACS2B1.12.3. Deseña representacións
gráficas para explicar o proceso seguido
na solución de problemas, mediante a
utilización de medios tecnolóxicos

MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e
obxectos xeométricos con ferramentas
tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades
xeométricas.

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas
estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

MACS2B1.13.1. Elabora documentos
dixitais propios (de texto, presentación,
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do
proceso de procura, análise e selección de
información salientable, coa ferramenta
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a
súa discusión ou difusión.

▪

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos
creados para apoiar a exposición oral
dos contidos traballados na aula.

178

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CMCCT

▪

▪

CD

▪

▪

CCL

▪

Utiliza programas informáticos en
representación gráfica de funcións

Expresa resultados con medios tecnolóxicos

Unidades Instrumentos
de avaliación
▪

1, 2, 3, 4

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

OBS, PA

Utiliza programas informáticos no
bloque de xeometría

Utiliza programas informáticos no
bloque de estatística e probabilidade

Presenta
adecuadamente
unha
exposición feita por medios tecnolóxicos

Utiliza os recursos adecuados nunha
exposición oral

▪

5, 6, 7

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA

▪

Todas

OBS, PA
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

Estándares de
aprendizaxe
▪

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados
a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados,
da información e as ideas matemáticas.

MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os
medios tecnolóxicos para estruturar e
mellorar o seu proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles
do seu proceso educativo, e establecendo pautas de mellora.

Competencias
clave
▪
▪

CD
CAA

Grao mínimo de
consecución

Unidades Instrumentos
de avaliación

▪

Analiza resultados erróneos e corríxeos ▪

Todas

OBS, PA

▪

Dispón en forma de matriz información ▪
procedente do ámbito social

8

OBS, PA, PE

▪

Utiliza a linguaxe matricial para ▪
representar sistemas de ecuacións
lineais. Pasa da forma matricial á forma
de sistema con soltura.

8

OBS, PA, PE

▪

Realiza operacións elementais con ▪
matrices e aplica as propiedades destas
operacións adecuadamente, de xeito
manual.
Resolve ecuacións matriciais sinxelas.
Calcula o rango dunha matriz.
Acha determinantes de orde tres e
coñece as súas propiedades básicas

8

OBS, PA, PE

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.

9

OBS, PA, PE

Bloque 2. Números e álxebra

▪ i

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ h
▪ 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.

▪

B2.1. 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.

▪

▪

B2.6. Determinantes ata orde 3.
B2.7. Aplicación das operacións das
matrices e das súas propiedades na
resolución de problemas en contextos reais.

▪

B2.8. 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

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz
información procedente do ámbito social
para poder resolver problemas con maior
eficacia.

▪

▪

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.

▪

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial
para representar datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas
de ecuacións lineais.

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con
matrices e aplica as propiedades destas
operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos.

MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as
restricións indicadas nunha situación da
vida real e o sistema de ecuacións lineais
formulado (como máximo de tres ecuacións
e tres incógnitas), resólveo nos casos que
sexa posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais.

179

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪
▪
▪

▪

CMCCT

▪
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Obxectivos

Contidos

▪

▪

▪

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

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.

▪

Competencias
clave

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.

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

Grao mínimo de
consecución

Unidades Instrumentos
de avaliación

▪

Aplica as técnicas gráficas de programa- ▪
ción lineal bidimensional para resolver
problemas de optimización de funcións
lineais que están suxeitas a restricións

10

OBS, PA, PE

▪

Resolve problemas das ciencias socias ▪
modelizados por funcións sinxelas
mediante o estudo da continuidade,
tendencias, ramas infinitas, corte cos
eixes, etc.

1

OBS, PA, PE

▪

Calcula as asíntotas horizontais e ▪
verticais de funcións sinxelas racionais,
exponenciais e logarítmicas.

1

OBS, PA, PE

▪

Estuda a continuidade nun punto dunha ▪
función elemental ou definida a anacos
e, se é o caso, interpreta os diferentes
tipos de discontinuidades.

1

OBS, PA, PE

▪

Estuda a derivabilidade dunha función ▪
sinxela. Deriva as funcións elementais.
Aplica o significado da derivada en
contextos relacionados coas ciencias
sociais. Aplica as derivadas para
representar aproximadamente funcións
a partir de datos relativos ás súas
propiedades locais ou globais.

1, 2

OBS, PA, PE

▪

Formula problemas de optimización ▪
sobre fenómenos relacionados coas
ciencias sociais, modelizados por unha
función, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto

2

OBS, PA, PE

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.

▪

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de
funcións problemas formulados nas ciencias
sociais e descríbeos mediante o estudo da
continuidade, tendencias, ramas infinitas,
corte cos eixes, etc.

▪
▪

▪ i

▪

▪

▪

B3.2. Aplicacións das derivadas ao
estudo de funcións polinómicas,
racionais e irracionais sinxelas,
exponenciais e logarítmicas.
B3.3. Problemas de optimización
relacionados coas ciencias sociais e
a economía.

B3.4. Estudo e representación
gráfica de funcións polinómicas,
racionais, irracionais, expónenciais
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.

▪

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de
funcións sinxelas racionais, exponenciais
e logarítmicas.

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun
punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de
límite.

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a
expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades locais ou globais, e
extrae conclusións en problemas derivados
de situacións reais.

▪

MACS2B3.2.2. Formula problemas de
optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e
interpreta o resultado obtido dentro do
contexto.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

▪ i

Contidos

▪

B3.5. Concepto de primitiva.
Integral indefinida. Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrais inmediatas.

▪

B3.6. Cálculo de áreas: integral
definida. Regra de Barrow.

Criterios de avaliación

▪

Estándares de
aprendizaxe

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 integración
inmediata.

▪

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao
cálculo de integrais definidas de funcións
elementais inmediatas.

▪

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de
integral definida para calcular a área de
recintos planos delimitados por unha ou
dúas curvas.

Competencias
clave
▪

CMCCT

▪

CMCCT

Grao mínimo de
consecución

Unidades Instrumentos
de avaliación

▪

Calcula integrais inmediatas que dan ▪
por resultado primitivas de tipo
polinómico, exponencial, logarítmico e
radical. Aplica a regra de Barrow ao
cálculo de integrais definidas de
funcións
elementais
inmediatas
sinxelas.

4

OBS, PA, PE

▪

Aplica o concepto de integral definida ▪
para calcular a área de recintos planos
delimitados por unha curva e o eixo de
abscisas ou dúas curvas.

4

OBS, PA, PE

▪

Manexa as operacións con sucesos e ▪
coñece as súas propiedades básicas.
Coñece as propiedades fundamentais da
probabilidade. Calcula a probabilidade
de sucesos en experimentos simples e
compostos mediante a regra de Laplace,
as fórmulas derivadas da axiomática de
Kolmogorov.

5

OBS, PA, PE

▪

Calcula probabilidades de sucesos a ▪
partir da probabilidade dos sucesos
elementais. Calcula probabilidades
condicionadas.

5

OBS, PA, PE

▪

Calcula a probabilidade final dun suceso ▪
sinxelo aplicando a fórmula da
probabilidade
composta,
da
probabilidade total. utiliza a fórmula de
Bayes.

5

OBS, PA, PE

▪

Resolve unha situación sinxela relacio- ▪
nada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións.

5

OBS, PA, PE

▪

Valora a representatividade dunha ▪
mostra a partir do seu proceso de
selección.

7

OBS

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.

▪

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.

▪

▪

▪

▪ i
▪ l

▪

▪

B4.4. Poboación e mostra. Métodos
de selección dunha mostra. Tamaño
e representatividade dunha mostra.
B4.5. Estatística paramétrica.

▪

B4.2. Describir procedementos estatísticos que
permiten estimar parámetros descoñecidos
dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro

▪

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de
sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral.

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade
final dun suceso aplicando a fórmula de
Bayes.

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación
relacionada coa toma de decisións en
condicións de incerteza en función da
probabilidade das distintas opcións.

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade
dunha mostra a partir do seu proceso de
selección.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Parámetros dunha poboación e
estatísticos obtidos a partir dunha
mostra. Estimación puntual.

▪

▪

▪

▪

Estándares de
aprendizaxe

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.

▪

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.

▪

▪

▪
▪
▪
▪

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.

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores
puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e
aplícao a problemas reais.

MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades
asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral, aproximándoas pola distribución normal de
parámetros axeitados a cada situación, e
aplícao a problemas de situacións reais.

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos
reais, un intervalo de confianza para a
media poboacional dunha distribución
normal con desviación típica coñecida.

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos
reais, un intervalo de confianza para a
media poboacional e para a proporción
no caso de mostras grandes.

MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a
confianza dun intervalo de confianza co
tamaño mostral, e calcula cada un destes
tres elementos, coñecidos os outros
dous, e aplícao en situacións reais.

Competencias
clave
▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪

CMCCT

▪
MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas
necesarias para estimar parámetros desco- ▪
ñecidos dunha poboación e presentar as
inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas.

▪

▪

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os
elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo.
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▪

CCL
CMCCT

CMCCT

Grao mínimo de
consecución

Unidades Instrumentos
de avaliación

▪

Calcula estimadores puntuais para a ▪
media, varianza, desviación típica e
proporción poboacional.

7

OBS, PA, PE

▪

Calcula probabilidades asociadas á ▪
distribución da media mostral e da proporción mostral, aproximándoas pola
distribución normal de parámetros
axeitados a cada situación.

7

OBS, PA, PE

▪

Constrúe un intervalo de confianza para ▪
a media poboacional dunha distribución
normal con desviación típica coñecida.

7

OBS, PA, PE

▪

Constrúe un intervalo de confianza para ▪
a media poboacional e para a
proporción no caso de mostras grandes.

7

OBS, PA, PE

▪

Relaciona o erro e a confianza dun ▪
intervalo de confianza co tamaño
mostral, e calcula cada un destes tres
elementos, coñecidos os outros dous.

7

OBS, PA, PE

▪

Utiliza as ferramentas necesarias para ▪
estimar parámetros descoñecidos dunha poboación.

7

OBS, PA, PE

▪

Identifica os elementos dunha ficha ▪
técnica nun estudo estatístico sinxelo.

7

OBS, PA, TG
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe
▪

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e
argumentado información estatística
presente nos medios de comunicación e
noutros ámbitos da vida cotiá.

Competencias
clave
▪
▪

CMCCT
CSC

Grao mínimo de
consecución
▪

Unidades Instrumentos
de avaliación

Analiza de xeito crítico e argumentado ▪
información estatística sinxela presente
nos medios de comunicación.

7

OBS, PA

Concrecións metodolóxicas
C om plementan a metodoloxía didáctica e xposta para a e tapa do Bachare lato na súa totalidade e te ñe n por finalidade contribuír, por un lado, a unha ax e itada
com prensión dos contidos m atemáticos en conexión con contextos do mundo re al e significativos para o alumnado e , por outro, a o de se nvolve m e nto das com pe te ncias clave .
Estas son algunhas de las:
•

A e nsinanza das m ate m áticas ne ste curso de be te r un ne sgo m arcadam e nte instrum e ntal, onde as aplicacións prim e n sobre o form al.

•

A pe sar do seu carácter instrumental, hai que evitar que o alumnado considere as matemáticas como un conxunto de fórmulas e procedementos que se deban aplicar
irre fle x ivam e nte na re solución dos dive rsos proble m as que x urdan no cam po das cie ncias sociais.

•

O s conce ptos e proce de m e ntos han de dotarse de significado ante s de se r aplicados.

•

As calculadoras e os programas informáticos poden realizar d e forma e ficiente as tare fas re petitivas (como o cálculo), liberando tempo para a re flexión e o de bate na
aula.

•

Tamén pode s er interes ante a utilizac ión dos programas informátic os para a ens inanza dalgúns c onc eptos (por exemplo, o de int ervalo de c onfianza).

•

É conve niente que o alumnado chegue a percibir as matemáticas como unha ferram e nta útil cando se trata de inte rpre tar a re ali dade social con obx e ctividade .
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Aspectos mais relevantes da materia de contribuír a consecución das competencias:
Matemáticas II e Matemáticas A plicadas II de 2º de Bacharelato



C oa expresión oral e e scrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa pre cisión e o rigor
ade cuados.



C oa e sixencia da utilización de argumentos, xustificacións, e xplicacións e razoamentos explícitos e cohere ntes.

Competencia en comunicación



C o adestramento na transmisión de ce rteza e seguridade na comunicación das ideas.

lingüística



C oa utilización de re cursos te cnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.



C oas e sixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións re lacionadas coa m ateria que se e stá
im partindo.



C oa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.



C oas accións de contribución ao Proxecto Lector.



C oa progre siva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, re gresión,..)



C oa e sixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren re solver.

Competencia matemática e



C oa utilización de e stratexias heurísticas e procesos de razoamento na re solución de problemas.

competencias básicas en ciecia e



C oa utilización de difere ntes métodos de demostración en función do contexto matemático.

tecnoloxía



C o uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.



C o e mpre go de ferramentas te cnolóxicas na re solución de problemas.



C o adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.



C oa re solución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos.



C oa incorporación das ferramentas te cnolóxicas ao proceso e ducativo como re cuso didáctico



C oa utilización, practicamente a diario, da calculadora.



C oa e laboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, pre sentación, imaxe, vídeo, son, e tc.),



C o adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a e laboración de documentos dixitais



C oas accións de contribución ao plan TIC do ce ntro.

Competencia dixital
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Competencia de aprender a
aprender



C oa progre siva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e re flexión na resolución de
problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.



C o fomento de actitudes de curiosidade e indagación.



C o traballo dalgúns elementos transversais, e specialmente o do sentido crítico .



C o fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en e quipo.



C o fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de
autocrítica.

Competencias sociais e cívicas



C oa utilización de e stratexias matemáticas na pre dición de fenómenos sociais e na toma de decisións.



C oa potenciación dos problemas que con levan conexións e ntre contextos da re alidade e do mundo das matemáticas (a
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; te cnoloxías e matemáticas, cie ncias
e x perimentais e m atemáticas.



C o traballo dos e lementos transversais.



C o adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios para a realización de pequenos
traballos de investigación



C oa re solución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no
re x e itamento de dogmas e prexuízos alleos á ciencia



C oa proposta de problemas cuxas re solucións re quiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións
progre sivas nas estratexias que conducen á solución ou solucións dos mesmos.



C oa posta e n evidencia do gran peso cultural do mundo das m atemáticas (a historia das matemáticas; as m atemáticas na

Competencia en sentido da
iniciativa e espírito emprendedor

Competencia en conciencia e
expresións culturais

arte ; as m atemáticas no m undo da física, as matemáticas na e conomía).


C oa presentación dos lugares xeométricos como e lementos de e xpresión artística e cultural.



C o fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na re solución de problemas como no estudo dos
conce ptos, como na biografía dos m atemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia.

De todos os aspe ctos e nunciados na táboa ante rior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (matrices, determinantes, programación lineal,
integrais,..) x unto coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o e ix o ce ntral ou prioritario da program ación didáctica na
m ate ria, tanto a nive l de e nsino -apre ndizax e com o de e nfoque m e todolóx ico.
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22. Currículo da materia de Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º de Bacharelato
Unidades didácticas: O s contidos, crite rios de avaliación

e e stándare s de apre ndizax e , que logo ve re m os, se rán distribuídos e n unidade s didácticas . A

continuación, na seguinte táboa indícase cales son e sas unidades, así como a súa secuenciación e temporalización aprox im ada, adve rtindo que , tanto a se cue nciación com o a
te m poralización, poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado e o seu coñecemento previo da m ate ria, o conside ra oportuno:

Trimestre
PRIMEIRO
SEGUNDO
TERCEIRO

Métodos Estatísticos e Numéricos 2º Bacharelato
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Unidades
Temporalización
1. Probabilidade.
10 sesións
2. Mostraxe. Distribución de probabilidade.
10 sesións
3. Estatística inferencial.
10 sesións
4. Programación lineal.
8 sesións
5. Métodos numéricos.
8 sesións
6. Series temporais.
8 sesións
TOTAL
54 SESIÓNS

Non usamos un libro de texto, usaranse apuntamentos facilitados polo profesor.
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Concreción dos elementos curriculares
Na táboa que figura a continuación deste parágrafo, e re spectando o e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que s e e stable ce o currículo da e ducación
se cundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo da materia de Matem áticas II do se gundo curso do
Bachare lato:
•

O s contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e avaliable s, re lacionados e ntre si e re lacionados tam é n co lo gro dos obx e ctivos x e rais.

•

O m ínim o de de se nvolve m e nto de cada e stándar de apre ndizax e avaliable .

•

A distribución dos contidos, crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e da m ate ria e ó longo do curso.
E, a m odo orie ntador, os instrum e ntos a e m pre gar para avaliar cada e stándar de apre ndizax e son:

•
•

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

•

Produción do alumnado (PA ).

•

Probas escritas (PE)

Os procedementos e instrumentos de avaliación, desenvólvense máis concretamente, no apartado: avaliación no
Bacharelato.
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Métodos Estatísticos e Numéricos 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendiza- Competencias Grao mínimo de conse- Unidades Instrumentos
xe
clave
cución
de avaliación
Bloque 1. Mostraxe



h, i, l,
m





i





l





a, b, c, d, e, f,
g, h, i, l, m,
n, ñ, o, p



B1.1. Fundamentos probabilísticos. Distribucións de probabilidade.

B1.2. Poboación e mostra.





B1.3. Mostraxe: tipos.
B1.4. Parámetros poboacionais e estatísticos dunha mostra.

B1.1. Identificar os fenómenos que
poden modelizarse mediante as
distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os
seus parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos correspondentes e tomando decisións ante
situacións que se axusten a unha
distribución binomial ou normal,
por medio da asignación de probabilidades aos sucesos correspondentes.

B1.2. Planificar e realizar estudos
concretos partindo da elaboración
de enquisas, selección da mostra e
estudo estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas características da poboación estudada
para inferir conclusións, asignándolles unha confianza medible.







B1.5. Distribucións dunha mostra.

B1.6. Identificación das
fases e tarefas dun estudo estatístico. Elaboración e presentación da
información estatística.
Análise e descrición de



B1.3. Presentar e describir ordenadamente información estatística
utilizando vocabulario e unhas representacións adecuados, e analizar de forma crítica e argumentada
informes estatísticos presentes nos



MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse
mediante unha distribución binomial ou normal, e manexa con
soltura as correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos sucesos, analizándoos
e decidindo a opción máis conveniente.

MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección.

MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe
para obter datos estatísticos
dunha poboación e extrae conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de
partida.

MENB1.3.1. Analiza de forma
crítica e argumentada información estatística presente nos
medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios
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CMCCT

CMCCT





CSIEE

CMCCT



CCL



CMCCT
CD
CSC

Identifica os parámetros das
distribucións binomial e
normal e manexa con soltura
as correspondentes táboas
para asignarlles probabilidades aos sucesos.

Analiza o proceso de selección dunha mostra.

Distingue os parámetros poboacionais e estatísticos dunha mostra.

Identifica os elementos dun
estudo estatístico real.



2

OBS, PA, PE



2

OBS



2

OBS, PA,PE



2

OBS
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Métodos Estatísticos e Numéricos 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

traballos relacionados
coa estatística e o azar,
interpretando a información e detectando
erros e manipulacións.

Estándares de aprendiza- Competencias Grao mínimo de conse- Unidades Instrumentos
xe
clave
cución
de avaliación

medios de comunicación, publicidade e outros ámbitos, prestando
especial atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e
manipulacións na súa presentación
e conclusións e analizando, de forma crítica, informes estatísticos
presentes nos medios de comunicación e noutros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na presentación de determinados datos.

tecnolóxicos no tratamento e
representación gráfica de datos
estatísticos que proveñen de diversas fontes.



CCEC

Bloque 2. Estatística inferencial



i, l






B2.1. Estimación puntual e por intervalos.
B2.2. Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas. Contraste de hipóteses. Cálculo das rexións de aceptación e
rexeitamento, e formulación da regra de decisión.
B2.3. Erros de tipo I e II.
Nivel de significación.
Potencia dun contraste.
Relacións entre σ, μ e o
tamaño da mostra.



B2.1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados.





MENB2.1.1. Obtén estimadores
puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de parámetros
poboacionais en problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes.

MENB2.1.2. Leva a cabo un
contraste de hipóteses sobre
unha poboación, formula as
hipóteses nula e alternativa
dun contraste, entende os
erros de tipo I e de tipo II, e
define o nivel de significación
e a potencia do contraste.
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CMCCT



CMCCT



CAA

Obtén os intervalos de confianza da media poboacional
e da proporción.

Formula as hipóteses nula e
alternativa dun contraste.



3

OBS, PA, PE



3

OBS, PA, PE
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Métodos Estatísticos e Numéricos 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendiza- Competencias Grao mínimo de conse- Unidades Instrumentos
xe
clave
cución
de avaliación
Bloque 3. Probabilidade condicionada



i, l







i, l





B3.1. Experimentos
simples e compostos.
Probabilidade condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.



B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos.



MENB3.1.1. Aplica as regras do
produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos.



CMCCT





CMCCT



CMCCT



Identifica as probabilidades
condicionas de experimentos
compostos, e aplica a regra
máis axeitada para o cálculo
de probabilidades de sucesos..



1

OBS, PA, PE



1

OBS, PA, PE



6

OBS, PA, PE

B3.2. Regra do produto.
Regra das probabilidades totais. Regra de Bayes.

B3.3. Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas absorbentes.



B3.4. Clasificación,
identificación e cálculo
das probabilidades dos
estados en cadeas de
Markov.

B3.2. Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, económico e social, utilizando as cadeas de Markov para estudar a súa evolución, asignándolles
probabilidades aos diferentes estados.



MENB3.2.1. Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante cadeas de Markov,
distingue os seus estados, represéntaos e calcula as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con matrices ou outros métodos.

dentifica casos reais que se
modelizan mediante cadeas
de Markov, e calcula as probabilidades correspondentes.

Bloque 4. Series temporais



i





l





B4.1. Series de tempo:
compoñentes.
B4.2. Curva de tendencia. Determinación de
curvas de tendencia por
diversos métodos como
o axuste por mínimos
cadrados.
B4.3. Índice estacional.



B4.1. Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series cronolóxicas mediante o estudo das
compoñentes que aparecen nelas.



MENB4.1.1. Describe e interpreta, cualitativa e cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo que representan
distintos fenómenos científicos
ou sociais cando veñen dadas
por unha táboa ou por unha gráfica, e calcula e utiliza a curva de
tendencia e os índices cíclicos e
estacionais como modelos ma-
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CCL

Calcula os índices cíclicos e
estacionais para realizar predicións.
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Métodos Estatísticos e Numéricos 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendiza- Competencias Grao mínimo de conse- Unidades Instrumentos
xe
clave
cución
de avaliación

Índices cíclicos. Variación irregular.

temáticos que permiten realizar
predicións.

Bloque 5. Programación lineal



i



l






B5.1. Desigualdades.
Inecuacións lineais.
Problema estándar de
programación lineal.
Función obxectivo. Solución factible.



B5.2. Problema dual.

B5.1. Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter científico, tecnolóxico, económico e social enunciados
na linguaxe natural, traducíndoos á
linguaxe alxébrica e utilizando as
técnicas de programación lineal, e
interpreta as solucións obtidas.



B5.3. Formulación e resolución de problemas
de programación lineal
con dúas variables por
métodos gráficos e interpretación das solucións obtidas.

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





CMCCT



CAA
CSC

Formula e representa graficamente problemas de programación lineal con dúas
variables.



4

OBS, PA, PE



5

OBS, PA, PE

Bloque 6. Métodos numéricos



i



l





B6.1. Díxitos significativos. Truncamento e
arrendondamento. Erro
acumulado. Erros absoluto e relativo.
B6.2. Converxencia.



B6.1. Utilizar as técnicas de cálculo
numérico na resolución de problemas contextualizados dos campos
científico, tecnolóxico ou económico, traducíndoos á linguaxe alxébrica adecuada e estudando as relacións funcionais que interveñen ne-



MENB6.1.1. Analiza os problemas e determina o método de
cálculo da solución apropiado a
cada caso, empregando números aproximados e acoutando o
erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de partida.
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CSIEE
CMCCT



Identifica o método de cálculo apropiado para tipo de
problema.
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Métodos Estatísticos e Numéricos 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos







i, l


polinómica.

Criterios de avaliación

les.

B6.3. Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita.

Estándares de aprendiza- Competencias Grao mínimo de conse- Unidades Instrumentos
xe
clave
cución
de avaliación




MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos.

CMCCT



Calcula áreas sinxelas, utilizando métodos numéricos.



5

OBS, PA, PE



5

OBS, PA, PE



5

OBS, PA, PE

B6.4. Métodos de resolución de sistemas lineais.
B6.5. Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de superficies.

B6.6. Interpolación



B6.2. Utilizar táboas e gráficas como
instrumento para o estudo de situacións empíricas, axustándoas a unha función, e obter os seus
parámetros para adquirir información suplementaria, empregando os métodos de interpolación e
extrapolación adecuados.





MENB6.2.1. Axusta os datos
obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e
obtén valores descoñecidos,
utilizando técnicas de interpolación e extrapolación.

MENB6.2.2. Analiza relacións
entre variables que non se
axusten a ningunha fórmula
alxébrica e amosa destreza no
manexo de datos numéricos.
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CMCCT





CMCCT



Axusta os datos obtidos a
unha función lineal ou cadrática.

Analiza relacións entre variables que non se axusten a
ningunha fórmula lineal ou
cadrática.
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Concrecións metodolóxicas
Esta m ateria complementa as outras materias de matemáticas de 2º de bacharelato, Matemáticas II e Matem áticas Aplicadas ás C i e ncias Sociais II, re forzándoas e
am pliándoas. Polo que a súa m e todolox ías base ase :
•

Na introdución ao cálculo de probabilidade s de form a m áis form al (álx e bra de suce sos e probabilidade ).

•

Introdución ao e studo das mostras e variables e statísticas, discre ta (binomial) e co ntinua (normal). Aplicaremos a inferencia estatística a proble m as e n conte x tos
re ais.

•

R e solveremos problemas provenientes de diversos campos, utilizando a programación lineal con dúas variable s para obte r a solución, e inte rpre ta os re sultados
obtidos no conte x to do proble m a form ulado.

•

Am pliaremos novos m odelos de resolución de p roblemas, coa utilización de series te mporais e m étodos numéricos , que non se traballan nas outras m ate rias de
m ate m áticas de 2º de bachare lato .
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23. Metodoloxía didáctica no bacharelato
Estará baseada nos principios metodolóxicos re collidos no artigo 27º do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da e ducación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, e nas instrucións do 17 de x uño 2021, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso
académico 2021/22, que son os seguintes:
1.

O s ce ntros doce ntes implementarán m etodoloxías que teñan en conta os difere ntes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e /ou
e stilos de apre ndizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidade s. Así m e sm o, e stas m e todolox ías
de berán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar e n e quipo e promover o traballo en e qui po, e para aplicar m é todos de
inve stigación apropiados.

2.

A m e todoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e e n grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de té cnicas e hábitos de
inve stigación e n distintos campos do saber, a capacidade do alum nado de apre nde r por si m e sm o, así com o a transfe re ncia e a a plicación do apre ndido.

3.

As te cnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, tant o polo seu carácter imprescindible
na e ducación supe rior com o pola súa utilidade e re le vancia para a vida cotiá e a inse rción labor al.

4.

A m e todoloxía adaptarase aos grupos e contemplando os posibles e scenarios en función da situación sanitaria: actividade lecti va presencial, se m ipre se ncial e /ou
non pre se ncial

5.

En re lación coa metodoloxía didáctica, os re cursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolve r de form a
pre se ncial e non pre se ncial, ade m ais de te r un carácte r e m ine nte m e nte práctico e pote nciar o traballo e n e quipo e o proce so d e avaliación continua.

En concre to, este departamento propón as seguintes liñas mestras a empre gar :
1.

Utilizar situacións próximas ao alumnado que posibiliten a identificación e comprensión dos problemas e posteriores solucións .

•

De be ranse graduar con coidado os planos de abstracción. A formulación abstracta é o obxectivo a conse guir de spois da práctica de situacións concre tas.

•

Procurarase presentar os conceptos a partir de problemas introdutorios que ilustren, desde o concreto, a necesidade da súa de finición. C onse cue nte m e nte ,
fux ire m os da de finición ax iom ática e form al se n com e ntarios x ustificativos.
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•

Fom entarase a utilización de razoamentos antes que o e mprego de fórmulas aprendidas de memoria que non se saiban x ustificar. Así por e x e m plo, non se
de bería utilizar a fórmula de re solución dunha ecuación de segundo grao se antes non aprenderon e tantearon o concepto de solución. Dito de outra form a,
de be ríam os conse guir ce rta m e stría nas solucións ante s de autom atizalas

•
2.

Non se de be ría e sque ce r, se n alongarse nos te m as a orix e concre ta da M ate m ática, nin os proce sos históricos da súa e volución.

Resolución de problemas en situacións e contextos distintos aos propostos previamente.

•

Distinguimos entre exercicios e problemas. É nece sario exercitar té cnicas formais, desde logo, pero non se debe re ducir a re solución de proble m as a m e ros
e ste reotipos nos que a re ceita prima sobre o razoamento. A verdadeira aprendizaxe maniféstase cando o alumnado é capaz de apl icar os conceptos ensinados
e n situacións dife re nte s dos m ode los e x plicados

•
3.

Prom ove r e n todo o posible a autocorre cción.

Uso de materiais e procedementos de resolución variados.

•

Non adoptar unha didáctica ríx ida, se nón ade cuala na clase a cada tipo de alum no, obse rvándoo constante m e nte .

•

Procurar diversificar a oferta de contidos e métodos de traballo adaptados ás diferentes capacidades do alumnado, e vitando esforzos inalcanzables para uns ou
e x e rcicios m onótonos e re pe titivos para os m ais dotados, inte ntando que todo alum no te ña é x itos que e vite n o se u de sale nto.

•

Ade m ais, prevendo que as actividades lectivas se desenvolvan de forma non presencial:
O alumnado utilizará:

•

Un cade rno de traballo.

•

Un orde nador, ou dispositivo e lectrónico, que lle permite conectarse a internet e polo tanto á aula virtual.

•

Unha cámara de fotos dixital, ou un dispositivo que teña e sa función ou que poida escanear os documento escritos.
O /A profesor/a utilizará:

•

Un orde nador, que lle permite conectarse a internet e polo tanto á aula virtual do centro.

•

Docum entos dixitais, que comparte co seu alumnado.

•

No caso de que as actividades lectivas se desenvolvan de forma non presencial, videoconferencias para impartir as clases.
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4.

Uso das tecnoloxías da información e comunicación, ferramentas de cálculo, simulación, contraste, aproximación e estimación ou calquera outra que
favoreza o proceso de abstracción.
•



No re fe re nte á pre paración dos m ate riais de clase pode ranse utilizar:


Proce sadore s de te x to tipo O pe n O ffice , Microsoft W ord...



Para a e laboración de materiais didácticos: Follas de cálculo como O pe n O ffice C alc, Microsoft Ex ce l ou Libre O ffice C alc, pr ogram as dinám icos de
m ate m áticas com o o Ge oGe bra



•



•


Para o uso didáctico na transm isión de contidos na clase :


Pre se ntacións



Program as dinám icos de m ate m áticas com o o Ge oGe bra.

Para facilitar o traballo co alum nado:


Páx ina we b do ce ntro onde se lle dan instrución, cólganse m ate riais e posibilita canle s de com unicación



Aula virtual do ce ntro onde ademais do anterior, pódense realizar traballos interactivos e colaborativos, que pe rm ite n unha ate nción dive rsificada do
alum nado.



A utilización da suite s ofim áticas para a e x posición, pre se ntación de traballos, probas de autoavaliación....

5.

Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como as solucións estéticas e creativas.

6.

Fomentar o traballo en equipo promovendo a disertación e a análise rigorosa.

7.

Propoñer situacións diversas que posibiliten a investigación.

8.

Presentar a Matemática como unha unidade e non en compartimentos estancos sen relación ente si.

9.

Intensificar a realización de actividades e problemas en contextos reais (tipo Probas de Diagnóstico, tipo PISA ) que contribú an a que o alumando
adquira as competencias básicas. Analizando os re sultados de anos ante riore s, face r fincapé nos proble m as com o di o noso alum nado “con m oita le tra”,
“re lacionados con coñe ce m e ntos doutras m ate rias” re lacionados coas porce ntax e s , inte rpre tación de gráficas e e statística.
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24. A avaliación no Bacharelato
Características da avaliación
De acordo co disposto polo artigo 33º do Decre to 86/1015, do 25 de x uño, polo que se e stablece o currículo da e ducación se cun daria obrigatoria e do bachare lato na
C om unidade Autónom a de Galicia, as caracte rísticas fundam e ntai s da avaliación no bachare lato se rán as se guinte s:

1.

O s re fere ntes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da e tapa nas avaliacións continua e final das m ate rias
dos bloques de m aterias troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os crite rios de avaliación e e stándare s de aprendizaxe que figuran nos
ane x os I, II e III do re fe rido de cre to.

2.

A avaliación da apre ndizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a m e llora
tanto dos proce sos de e nsino com o dos proce sos de apre ndizax e .

3.

Establece ranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de re alización das avaliacións, incluída a avaliación final d e e tapa, se adapte n ás
ne ce sidades do alumnado con necesidade e spe cífica de apoio e ducativo; e stas adaptacións non se te rán e n conta e n ningún caso para m inorar as
cualificacións obtidas.

4.

O profesorado avaliará tanto as apre ndizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que e stablecerá indicadore s de
logro nas program acións didácticas.

5.

A conse llería con competencias en materia de e ducación garantirá o dereito dos alumnos e as alumnas a unha avaliación obxecti va e a que a súa dedicación, o
se u e sforzo e o se u re nde m e nto se valore n e se re coñe zan con obx e ctividade , para o que e stable ce rá os oportunos proce de m e ntos .

6.

O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna lograron os obxectivos e alcanza ron o adecuado grao de adquisición das
com petencias corre spondentes. O e quipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do/da e studante, co a coordinación do/da titor/a,
valorará a súa e volución no conx unto das m ate rias.

Nas instrucións do 17 de x uño 2021, da Secre taría Xeral de Educación e Formación Profesional, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 2021/22,
re cólle se que os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan dete rminar o nivel de competencia acadado polo alum nado, ade cuándose ás
m odalidade s de e nsino pre se ncial e , de se r o caso, non pre se ncial.
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Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia - Consecución mínima de cada estándar de
aprendizaxe
Por unha parte , deben ser considerados como os “resultados de aprendizaxes imprescindibles” que de be adquirir o alum nado para alcanzar m inim am e nte os
obx ectivos aos que dan soporte os crite rios de avaliación establecidos para o currículo desa materia. Neste senso, a non adquisición destas apre ndizaxes debe supoñe r unha gran
dificultade para que nos cursos seguintes o alumnado poida continuar con ce rta normalidade o proce so de ensinanza-aprendizaxe na m esma disciplina ou noutras afíns. Pe ro, por
outra parte, tamén deben ser considerados como aquelas actitudes sen as cales é imposible adquirir e sas aprendizaxes impresci ndibles e, e n particular, un proceso e sistemática de
avaliación continua. No se u conx unto, ve ñe n a se r, polo tanto, as e vide ncias que m arcan a fronte ira e ntre aprobar ou suspe nde r a m ate ria.
A de finición precisa e explícita dos mínimos esixibles ( na táboa

Concreción dos elementos curriculares ) para acadar unha avaliación positiva na materia e

o se guimento continuado por parte do profesorado da súa progresiva adquisición ou non adquisición ao longo do curso é fundamental polo tanto á hora de decidir se, ao final do
curso, o alumnado supera ou non supera a m ateria; pero adquire tamén unha gran importancia á hora de deseñar medidas de apoio, reforzo ou re cuperación para aqueles alumnos
ou alumnas que van avanzando no curso sen ter adquiridos os mínimos esixibles correspondentes á parte da materia que se leva desenvolvida.

Procedementos e instrumentos de avaliación
O s procedementos e instrumentos de avaliación permitiran determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, se m pre ade cuá ndose as m odalidade s de e nsino
pre se ncial e non presencial. Deixando á parte a avaliación inicial (na cal se utilizarán os instrumentos que m áis adiante se dirán), no re sto do proce so avaliador do alum nado,
e m pre garanse os se guinte s instrum e ntos:


Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS). Ne ste se ntido, de be m os te r e n conta que unha parte m oi im portante da form ación do
alum nado pasa por adquirir hábitos de estudo e e stratexias de traballo na aula , ou no caso do e nsino non pre se ncial m e diante m e dios te le m áticos, que
pote ncien o interese pola materia. Por e ste motivo, a participación e actitude do alumno cara a materia ha de ser tomada e n consideración á hora de cualificalo :
o

Participa, de m aneira activa e positiva: atendendo as e xplicacións, e sforzándose , m ostrando inte re se e participando na clase , re sponde ndo as
pre guntas do profe sorado e inte rvindo no e nce rado ou te le m aticam e nte , se é o caso.

o



Te n participado, se foi o caso, de m ane ira activa e positiva, nos program as de apoio, re forzo, re cupe ración... que se lle apl icaron.

Produción do alumnado (PA ): Ex pre sión no caderno de clase do alumnado, e se é o caso, e ntregado pre fe re nte m e nte e n form ato dix ital, as actividade s
re alizadas:
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o
o
o

R e solución de bole tíns ou fichas de traballo re alizadas individualm e nte ou e n e quipo e e ntre gadas no prazo indicado.

o

C aderno de clase: para poder valorar, por unha parte, o seu coidado; por outra, o e sforzo para ir anotando ne l todo o que o profe sor conside re que

R e sum os, e sque m as, diagram as e gráficas.
R e alización das tare fas na casa.

de be r se r re collido de ste x e ito; e por últim o, o grao de re alización das actividade s propostas e a corr e cción dos e x e rcicios m al re soltos.


E probas escritas (PE) dunha ou m áis unidade s didáctica anunciadas con ante rioridade . E te rán as se guinte s caracte rísticas:


Estarán base adas nos crite rios de avaliación e e stándare s de apre ndizax e .



Se a proba non é m oi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 50% do pre guntado para supe rala. Se o
fose , antes de re alizar o e xame o profesor/a explicará as puntuacións de cada pregunta ou o crite rio de corre cción. Aínda así incluirase cando
m e nos, a puntuación de cada unha das pre guntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o m e sm o. Se de ntro de c ada
avaliación o profesor ou profesora da materia estable ce unha m e dia ponde rada e ntre as probas e scritas, e sta de be se r com unica da ó
alum nado con ante rioridade á re alización da m e sm a.



De pe ndendo do tipo de proba e scrita e do nivel no que se faga, o profesorado pode rá valorar a pre se ntación do e x am e (orde , ortografía,
claridade, organización, limpeza...), outorgando por este concepto un máximo do 5% da puntuación total do e x am e . Esta puntuación de be
face rse constar nos crite rios de corre cción da proba; e n caso contrario, suporase que non se rá tida e n conta. Para acadar un ha boa
puntuación ne ste apartado de pre se ntación hai que ate nde r ás se guinte s re com e ndacións:



No e ncabezado de todas as páxinas do e xame deben figurar os apelidos e nome do alumno e no pé de páx ina, a súa num e ración.



Non é ne cesario responder as preguntas seguindo a súa orde numérica, pero sempre debe quedar claro cal é o e x e rcicio e apartado
que se e stá a conte star.



Non se de be re sponde r e n m áis dun lugar á m e sm a pre gunta. Ne se caso, só se valorará a prim e ira aparición da m e sm a.



De be s e scribir con bolígrafo de cor azul ou ne gro. Non se te rán e n conta as re spostas e scri tas con lapis.



En canto a corre cción concre ta de cada unha das pre guntas destas probas, valoraranse fundam e ntalm e nte os coñe ce m e ntos práctic os.



No de se nvolve m e nto dos proble m as, e x e rcicios e cue stións te ranse e n conta os se guinte s aspe ctos:



A cohe re ncia orde nada e razoada da e x posición de re sposta.



A claridade da e x posición.



A facilidade e pre cisión no calculo.
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Se no desenvolvemento dunha re sposta, por un e rro nos cálculos, o alumno/a obtén unha solución absurda, valorarase positivame nte
que o alum no ou alum na faga constar o absurdo de tal re sultado.



A ause ncia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na súa valoración, podendo te r unha puntuación nula se
só aporta a solución num é rica dun proble m a ou cue stión se n ningún razoam e nto q ue x ustifique a obte nción do re sultado.



C ando sexa posible, é re comendable ilustrar a resolución de problemas con re presentacións gráficas, posto que se valora a corrección
e de talle das m e sm as, o e m pre go de unidade s e o m ante m e nto aprox im ado das proporcións.



Durante a re alización do exame, o alumnado só debe dispor do material que permita expresamente o profesor, estando totalmente prohibido o
uso de smartphones . En caso contrario (chuletas, móbiles....), o alumno ou alumna perderá o dereito a re alización do e x am e que lle se rá
re collido polo profe sor, notificado a x e fatura de e studos e re collido no x ade e re cibirá a cualificación m ínim a.



No caso de que as actividades lectivas teñan que re alizarse de forma non presencial, as probas escritas faranse de forma te lemática se guindo
as instrucións do profe sorado, com unicadas pre viam e nte .

De todas m ane iras, cada profesor ou profesora do departamento terá liberdade para considerar outros instrumentos de avaliación e para prescindir
dalgún dos indicados anteriormente se , en función das caracte rísticas dun de te rm inado grupo, así o conside ra oportuno. En todo caso, cada profesor e profesora do
departamento debe indicarlle ao seu alumnado ao comezo de curso que instrume ntos de avaliación vai empregar e como pondera cada un deles á hora de
cualificar.

Proceso de avaliación
Se n e squecer que a avaliación vaise comezar a facer dunha maneira continuada, e e mpregando os instrumentos e stablecidos ao re specto, desde o primeiro día le ctivo, e
te ndo e n conta no se u de se nvolve m e nto distinguire m os as se guinte s fase s:
1.

Unha primeira avaliación ordinaria, que re matará a principios de decembro , e ao final da cal se determinará que alum nado aproba (e com o aproba) a
parte da materia impartida ata e se momento e que alumnado a suspende por non superar os mínimos esixibles para a súa superación. O profesorado, coa
finalidade de e vitar unha acumulación e xcesiva de materia, poderá dividir e sta fase e n dous o máis parciais, cada un dos cales rematará cunha proba
escrita.

2.

Un programa de recuperación da primeira avaliación, dirix ido ao alumnado que suspenda dita avaliación, e que rematará nunha proba e scrita cuxa data
fix ará cada profesor ou profesora co seu alumnado. Esta proba determinará que alumnado continúa sen supe rar os m ínim os e six ible s corre sponde nte s á
prim e ira avaliación e que , polo tanto, continúa se n re cupe rar a prim e ira avaliación.
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3.

Unha segunda avaliación ordinaria, que se desenvolverá desde o re mate da prime ira ata m e diados de m arzo, e ao final da cal se de te rm inará que
alum nado aproba (e como aproba) a parte da m ateria corre spondente a esta fase e que alumnado a suspende por non superar os mínimos esixibles para
a súa superación. Do mesmo xeito que na primeira avaliación, e polas mesmas razóns, o profe sorado pode rá dividir e sta fase e n dous ou máis parciais,
cada un dos cales rematará cunha proba escrita.

4.

Un programa de recuperación da segunda avaliación, que re matará cunha proba escrita cuxa data fixará cada profesor ou profesora. Coa e x ce pción de
que agora todo e stá re fe re nciado á se gunda avaliación, é idé ntico e n todo ao program a de re cupe ración da prim e ira avaliación .

5.

Unha terceira avaliación ordinaria, que se e stenderá desde o re mate da segunda avaliación ata principios do mes de xuño, (a mediados de m aio para 2º
de bachare lato) e ao final da cal se determinará que alumnado aproba (e como aproba) a parte da materia corresponde nte a e sta fase e que alum nado a
suspende por non superar os mínimos esixibles para a súa superación. Do mesmo xeito que nas dúas avaliacións anteriores, e polas m e sm as razóns, o
profe sorado pode rá dividir e sta fase e n dous ou máis parciais, cada un dos cales rematará cunha proba escrita.

6.

Un programa de recuperación da terceira avaliación para 1º de Bacharelato, que rematará cunha proba e scrita cux a data fix ará cada profe sor ou
profe sora e un programa de “repescas” para 2º de bacharelato dirixido, por unha parte, ao alum nado que , por m or de non te r acadados aínda os
m ínimos esixibles correspondentes a un ou máis bloques temáticos, non estea e n condicións de superar x a a materia e , por outra, ao alum nado que que ira
subir nota nalgún bloque. Este programa rematará cunha proba escrita, a cal determinará que alumnado logra “re pe scar” ou subir nota nalgunha bloque .

7.

Unha avaliación final ordinaria a principios de xuño, (agás 2º Bacharelato, onde esta fase de avaliación rematará a mediados de maio) na cal
se de terminará, en función do nivel acadado na totalidade dos e stándares de aprendizaxe avaliable s e da conse cución ou non conse cución dos m ínim os
e six ibles para acadar unha avaliación positiva na m ateria, que alum nado prom ociona (e com o prom ociona) na m ate ria e que alum nado a suspe nde .

8.

Un programa para a recuperación da materia a finais de xuño, dirix ido evide nte m e nte ao alum nado que suspe nde a m ate ria na avaliación final
ordinaria , que re m atará nunha proba e scrita e x traordinaria (a m e sm a para todos os grupos da m e sm a m ate ria e nive l) a finais de x uño.

9.

Unha avaliación extraordinaria a finais de xuño (se gún a O RDE do 19 de m aio de 2021 pola que se aproba o calendario e scolar para o curso 2021/22) ,
na cal se determinará, e n función do nivel acadado na totalidade dos e stándares de apre ndizaxe avaliables e da consecución ou non consecución dos mínimos
e six ibles para acadar unha avaliación positiva na m ateria, que alumnado promociona na materia e que alumnado que da coa m ate ria suspe nsa de cara ao
se guinte curso.
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25. Cualificación e promoción no Bacharelato
C om o consecuencia de que os bloques temáticos no 2º curs o de bacharelato das materias de Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas ás C ie ncias Sociais II e stán m áis
de finidos que no 1º curso, difere nciamos os criterios de cualificación entre o 1º curso e 2º curso, destas m ate rias, de tal f orm a que no 1º curso cualificare m os a m ate ria
se gundo os contidos desenvoltos na avaliación corre spondente, m entres que no 2º curso, ademais da avaliación, cualificaremos segundo os bloque s te m áticos de se nvoltos.
A m ate ria de m é todos num é ricos e e statísticos de 2º curso, se rá cualificada se gundo os contidos de se nvoltos na avaliación corre sponde nte .

Cualificación e promoción no 1º curso de Bacharelato
C onvén aclarar e n primeiro lugar que, na m ateria de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a anterior. En consecuencia, a
supe ración dunha avaliación non supón a superación de todas as anteriore s e, en particular, a nota final pode ser inferior á nota da terce ira avaliación.
En x e ral, e ste Departamento aplicará o seguinte procedemento cualificador para o 1º curso de bacharelato:



Ao re m ate de cada avaliación a cualificación do alumnado obterase da seguinte forma:

o
o

o

o

o
o

o

Cualificación provisional da avaliación: A m e dia aritmética das cualificacións das probas escritas (tendo e n conta as ponderacións, se as hai, e ntre as distintas
probas escritas, e que o profesorado debe comunicar ao alumnado) converterase na cualificación provisional da avaliación.
A cualificación definitiva da avaliación se rá a media ponderada entre:
 A cualificación provisional da avaliación o 95%.
 A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS) e (PA ) ao longo de cada avaliación (repartida a partes iguais entre os
ante riore s instrumentos) o 5%.
No caso de que a actividade lectiva sexa de forma non presencial, a cualificación definitiva da avaliación se rá a media ponderada entre:
 A cualificación das probas escritas (PE) da avaliación o 70%.
 A valoración do instrumento de avaliación observación directa da súa actitude cara a materia (OBS), ao longo da avaliación o 5%.
 A valoración do instrumento de avaliación produción do alumnado (PA ), baseado, principalmente, nos exercicios feitos no horar io
de clase, ao longo da avaliación o 25%.
No caso de que a interrupción das actividades lectivas presenciais sexa no transcurso dunha avaliación, a cualificación definitiva da avaliación
se rá a media ponderada entre a cualificación provisional da avaliación na fase pre se ncial e a cualificación pro visional da avaliación na fase non pre se ncial,
calculadas da forma exposta nos apartados anteriores. Esta ponderación será proporcional ao número de unidades desenvoltas e avaliadas e n cada fase , e se rá
com unicada ao alum nado afe ctado.
A cualificación definitiva determinará o alumnado que aproba a avaliación (media non inferior a 4,75) e que alumnado a suspende (media inferior
a 4,75).
O alumnado que suspenda a primeira avaliación te rá que seguir o correspondente programa de recuperación e de berá presentarse a proba escrita que
poñe rá fin a dito programa. A cualificación obtida por un alumno ou alumna neste programa de recuperación determinará se cont inúa coa m esma cualificación que
tiña na primeira avaliación ou se se m odifica (modificarase no caso de obter m áis nota na proba de re cuperación que na orixinal).
 No caso de modificación, a nota da avaliación se rá a m edia ponderada: 90% nota do programa de re cuperación, 10% nota da 1ª avaliación;
e x ce ptuando o caso de que a nota da recuperación sexa positiva (maior ou igual que 4,75) e a m edia ponderada saia negativa (menor que 4,75) e n cuxo
caso quedaría un 4,75 como nota definitiva da avaliación.
 En caso de que se realice máis dun exame de recuperación dunha mesma avaliación, e lix iríase como nota da re cuperación a m aior de todas.
Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda e a terceira avaliación.
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Unha vez rematado o programa de recuperación da 3ª avaliación, calculamos a cualificación final facendo a media aritmética d as cualificacións
definitivas de cada avaliación, que non teñen porque coincidir coas cualificacións que aparecen no boletín de notas, e distinguiremos tre s casos:
o O alumnado que teña as tres avaliacións aprobadas, te rá a materia aprobada cunha cualificación final definitiva que se rá a m aior e ntre a cualificación final
e un 5.
o O alumnado que non teña as tres avaliacións aprobadas, pe ro te ña unha cualificación final non inferior a 5, terá a materia aprobada cunha cualificación
final definitiva que coincidirá con dita cualificación final.
o O alumnado que non teña as tres avaliacións aprobadas e te ña unha cualificación final inferior a 5, te rá a m ateria suspensa cunha cualificación final
definitiva que se rá a menor e ntre a cualificación final e un 4.



O alumnado que non aprobe na avaliación final ordinaria de xuño te rá que presentarse á proba final da convocatoria extraordinaria, que se cualificará cun máx im o de
10 puntos. Aprobará o alum nado que obte ña ne sta proba unha cualificación non infe rior a 4.75.
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Cualificación e promoción no 2º curso de Bacharelato nas materias de Matemáticas II, Matemáticas
Aplicadas ás Ciencias Sociais II e Métodos Estatísticos e Numéricos
C onvén aclarar e n primeiro lugar que, na m ateria de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a anterior. En consecuencia, a
supe ración dunha avaliación non supón a superación de todas as anteriore s e, en particular, a nota final pode ser inferior á nota da terce ira avaliación.
En x e ral, e ste Departamento aplicará o seguinte procedemento cualificador:



Ao re m ate de cada avaliación a cualificación do alumnado obterase da seguinte forma:

o

Cualificación provisional da avaliación: A m e dia aritmética das cualificacións das probas escritas (tendo e n conta as ponderacións, se as hai, e ntre as distintas
probas escritas, e que o profesorado debe comunicar ao alumnado) converterase na cualificación provisional da avaliación.

o

A cualificación definitiva da avaliación se rá a media ponderada entre:
 A cualificación provisional da avaliación o 95%.
 A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS) e (PA ) ao longo de cada avaliación (repartida a partes iguais entre os
ante riore s instrumentos) o 5%.
No caso de que a actividade lectiva sexa de forma non presencial, a cualificación definitiva da avaliación se rá a media ponderada entre:
 A cualificación das probas escritas (PE) da avaliación o 70%.
 A valoración do instrumento de avaliación observación directa da súa actitude cara a materia (OBS), ao longo da avaliación o 5%.
 A valoración do instrumento de avaliación produción do alumnado (PA ), baseado, principalmente, nos exercicios feitos no horar io
de clase, ao longo da avaliación o 25%.
No caso de que a interrupción das actividades lectivas presenciais sexa no transcurso dunha avaliación, a cualificación defin itiva da avaliación
se rá a media ponderada entre a cualificación provisional da avaliación na fase pre se ncial e a cualificación pro visional da avaliación na fase non pre se ncial,
calculadas da forma exposta nos apartados anteriores. Esta ponderación será proporcional ao número de unidades desenvoltas e avaliadas e n cada fase , e se rá
com unicada ao alum nado afe ctado.
A cualificación definitiva determinará o alumnado que aproba a avaliación (media non inferior a 4,5) e que alumnado a suspende (media inferior
a 4,5).
Independentemente da nota da avaliación, o alumnado que suspenda algún dos bloques temáticos te rá que seguir o correspondente programa de
recuperación e de berá presentarse á proba escrita que poñerá final a dito programa. A cualificación obtida por un alumno ou alumna neste p rograma de
re cupe ración determinará se continúa coa mesma cualificación que tiña no antedito bloque ou se se m odifica (modificarase no caso de obter m áis nota na proba
de re cuperación que na orixinal).
 No caso de modificación, a nota definitiva do bloque temático se rá a media ponderada: 90% nota do programa de re cuperación, 10% nota
orix inal; e xceptuando o caso de que a nota da re cuperación sexa positiva (maior ou igual que 4,5) e a media ponderada saia negativa (menor que 4,5)
e n cux o caso quedaría un 4,5 como nota definitiva do bloque.
 En caso de que se realice máis dun exame de recuperación dun mesmo bloque, e lix iríase como nota da re cuperación a maior de todas.
Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda e a terceira avaliación.
Despois de coñecer a cualificación provisional da terceira avaliación, o alumnado de 2º de bacharelato que te ña suspenso algún bloque temático terá
que seguir o programa de "repescas", puntuando cada un deles por separado. A cualificación definitiva do bloque temático re xerase polos m esmos
crite rios que no programa de re cuperación dos parágrafos anteriores para 2º de bacharelato.

o

o

o
o

o
o
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•



Unha vez rematado o programa de "repescas", calculamos a cualificación final facendo a media aritmética das cualificacións definitivas de cada bloque
temático, que non teñen porque coincidir coas cualificacións que aparecen no boletín de notas, e distinguiremos dous casos:
 Se a cualificación final non é inferior a 4,5, o alumno terá a materia aprobada cunha cualificación final definitiva que será a maior entre a
cualificación final e un 5.
 Se a cualificación final é inferior a 4,5, o alum no terá a materia suspensa cunha cualificación final definitiva que se rá a menor e ntre a
cualificación final e un 4.
O alumnado que non aprobe na avaliación final ordinaria te rá que pre sentarse á proba final da convocatoria e xtraordinaria, que se cualificará cun m áximo de 10 puntos.
Aprobará o alumnado que obteña nesta proba unha cualificación non inferior a 4.5.
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26. Acreditación de coñecementos previos en segundo de Bacharelato
Introdución
Nas instrucións do 17 de x uño 2021, da Secre taría Xeral de Educación e Formación Profesional, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 2021/22,
nos ce ntros docentes da C omunidade Autónoma de Galicia, e stablece no punto 3)j do apartado disposición adicional se gunda que as program acións didácticas re colle rán a
“organización dos proce de m e ntos que pe rm itan ao alum nado acre ditar os coñe ce m e ntos ne ce sarios e n de te rm inadas m ate rias, no caso do bachare lato”.
En re lación co alumnado de segundo curso de Bacharelato que, como consecuencia dun cam bio de m odalidade , de ba acre ditar coñe c e m e ntos nalgunha m ate ria de
prim e iro, as citadas Instrucións e stablece no seu apartado décimo noveno, dúas fórmulas para tal acreditación: cursando e superando e sa materia ou, no caso de que iso non se x a
posible, levándoa como se fose unha materia pendente. Ne ste segundo suposto, a m esma norma dispón que o departamento didáctic o que a imparte proporá ao alumnado un plan
de traballo con e x pre sión dos contidos m ínim os e six ible s e das actividade s re com e ndadas e program ará probas parciais para ve rificar a supe ración de sa m ate rias.

Procedemento:
Ante s do inicio das clases, no mes de setembro, o alumnado que s olicita un cambio de m odalidade pode rá re alizar unha proba e scrita na que pode rá acre ditar os
coñe cementos da materia de matemáticas da nova modalidade á que fai o cambio, e que non cursou en 1º de bacharelato (Matemáticas I ou Mate m áticas aplicadas ás C ie nc ias
Sociais I).
Inde pendentemente do re sultado da proba, o alumnado que promocione a 2º de bacharelato terá que matricularse nas m atemáticas de 1º da nova m odalidade , pe ro
te ndo e n conta o re sultado da proba citada, habe rá que distinguir os se guinte s casos:
1.

Alum nado que supe rou a proba , pode rá pre se ntarse as probas de pe nde nte s para subir nota.

2.

Alum nado que non supe rou a proba ou non se pre se ntou, de be rá se guir o program a de re cupe ración das m ate rias pe nde nte s.
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27. Programa para a recuperación das materias pendentes na Secundaria e no Bacharelato
Introdución
Se gundo o apartado 3 do artigo 23º do Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se estable ce o currículo da e ducación se cundar ia obrigatoria e do bachare lato na
C om unidade Autónoma de Galicia, o alumnado da ESO que promocione a un curso superior coas Matemáticas pendentes se guirá o programa de re forzo que e stable za o
e quipo doce nte e de be rá supe rar as avaliacións corre sponde nte s a ditos program as de re forzo.
Tam én, e de acordo co establecido no apartado 1 do artigo 35º do citado Decreto 68/2015, deberán org anizarse actividades de re cuperación e a avaliación para o
alumnado de Bacharelato que promocione a 2º coas Matemáticas pendentes

Do ante rior de dúce se que a avaliación da materia pendente é totalmente independente da materia do propio curso, polo cal convén ter moi claro que a
superación desta última non implica unha avaliación automática positiva da materia pendente .

Fases do programa
Na educación secundaria
O programa para a re cuperación da materia pendente desenvolverase e n dúas fases ou parciais e un final: a primeira irá desde o comezo do curso ata m ediados do mes de
nove mbro e re collerá a metade dos e stándares de avaliación do curso; a segunda, desde que remata a primeira ata finais de x aneiro e re colle rá o se gundo e últim o bloque dos
e stándare s; un final, no m e s de abril, para o alum nado que non supe rou algún dos parciais.
No bacharelato
O programa para a re cuperación da materia pendente desenvolverase e n dúas fases ou parciais e un final: a primeira irá desde o comezo do curso ata m ediados do mes de
nove mbro e re collerá a metade dos e stándares de avaliación do curso; a segunda, desde que remata a primeira ata finais de x aneiro e re colle rá o se gundo e últim o bloque dos
e stándare s; un final, no m e s abril, para o alum nado que non supe rou algún dos parciais.

Información inicial
C ada alumno e alumna con Matemáticas pendentes será informado polo profesorado do curso actual sobre os mínimos e sixibles para a recuperación da m ate ria, crite rios
de avaliación, plan de traballo, proce de m e nto de avaliación e cualificación, profe sor ou profe sora e ncargado do se guim e nto do plan de traballo .
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Plan de traballo e procedementos de avaliación e cualificación
O profesorado do departamento dividirá os contidos esixibles entre os dous parciais, abarcando ámbolos dous a totalidade de contidos e sixibles.
Ao com ezo de cada unha das dúas fases ou parciais, cada profesor do departamento e ntregaralle aos seus alumnos que teñan a m a teria pendente unha serie de actividade s
que deben entre gar re alizadas antes de que remate o parcial. Estas actividades serán e laboradas polo Departamento e serán dese ñadas, de acordo cos contidos e six ible s e os
crite rios de avaliación re feridos anteriormente, para orientar o máximo posible aos alumnos de cara a proba escrita que deberán facer ao final de cada parcial. As preguntas de sas
probas e scritas se rán sim ilare s a s actividade s propostas.
O alumnado deberá facer os e xercicios de cada unha das partes, e te n de prazo para entre galos unha se m ana ante s da re alización de cada proba parcial e scrita, que
e ntre gará ao profesor/a do curso actual para a súa re visión. Unha vez corrixidos polo profesor/a devolveránselle ao alum nado para que re e labore os re sp ostas incorre ctas. O
alum nado poderá consultar as dúbidas que se lle presenten na re solución dos e xercicios ao profesor/a da m ate ria na clase ou be n no lugar de ate nción que am bos acorde n .
As datas das probas escritas serán fixadas pola Xefatura de estudios e comunicaránselle ao alumnado (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficie nte a nte lación e a se r
posible se n coincidir con outras probas.
En cada parcial, a avaliación do traballo feito polos alumnos nas actividades propostas correrá a cargo dos seus re spectivos profe sore s do de partam e nto, m e ntre s que a
avaliación das probas e scritas finais corre rá a cargo dos profe sore s de signados ao re spe cto polo De partam e nto.
Na Educación secundaria:
A avaliación do traballo feito nas actividades dará lugar a unha nota máxima de 1 ,5 puntos (valorándose o grao de re alización das actividade s propostas, a claridade e
cohe re ncia ordenada e razoada na e xposición das re spostas ) e a avaliación da proba e scrita, cunha nota m áxima de 8,5 puntos. A cualificación definitiva do parcial será a sum a de
am bas as dúas notas e considerarase que un alumno superou o parcial cando esa cualificación definitiva non sexa inferior a 4,5 puntos. No caso de que alumnado non e ntre gue os
e x e rcicios no prazo e stable cido, te rá un cualificación nula ne sta parte .

Supe rarán a materia pendente os alumnos que, ao considerar as súas cualificacións definitivas nos dous parciais, obteñan unha nota media non infe rior a 4,5 puntos. En
caso contrario, te rá que presentarse a proba final e examinarse do parcial ou parciais suspensos. A cualificación obtida por un alumno ou alumna neste proba final de te rm inará se
continúa coa mesma cualificación que tiña en cada parcial ou se se modifica (modificarase no caso de obter m áis nota na proba final que na orixinal). No caso de m odificación, a
nota de cada parcial calcularase do mesmo xeito que ao principio, é dicir, a sum a da nota do traballo (m áx im o 1,5 puntos) m áis a nota do parcial (m áx im o 8,5 puntos),
e x ce ptuando o caso de que a nota do parcial ou parciais re alizados na proba final sexa positiva (maior ou igual que 4,5 sobre 10) e a suma anterior sexa negativa (menor que 4,5)
e n cux o caso que daría un 4,5 com o nota de finitiva do parcial corre sponde nte .
Unha vez rematada a proba final, superarán a materia pendente os alumnos que, ao considerar as súas cualificacións definitivas nos dous parciais, obteñan unha nota
m e dia non inferior a 4,5 puntos.
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No caso do alumnado que supere a m ateria do curso actual e non a materia pendente, será decisión conxunta do departamento a m odificación ou non da cualificación da
m ate ria pendente, sempre que durante o curso demostre interese por superar a materia pendente, presentándose as probas e scritas e e ntre gando as actividade s propostas.

O alumnado que non logre superar a materia pendente despois do proceso re ferido, te rá oportunidade de face lo nun exame global extraordinario en xuño tendo que sacar
unha nota non infe rior a 4,5 para aprobar.

No Bacharelato:
A avaliación do traballo feito nas actividades dará lugar a unha nota máxima de 1 punto (valorándose o grao de re alización das actividade s propostas , a claridade e
cohe re ncia ordenada e razoada na e xposición das re spostas ) e a avaliación da proba e scrita, cunha nota m áxima de 9 puntos. A cualificación definitiva do parcial se rá a sum a de
am bas as dúas notas e considerarase que un alumno superou o parcial cando esa cualificación definitiva non sexa inferior a 4,5 puntos. No caso de que alumnado non e ntre gue os
e x e rcicios no prazo e stable cido, te rá un cualificación nula ne sta parte .

Supe rarán a materia pendente os alumnos que, ao considerar as súas cualificacións definitivas nos dous parciais, obteñan unha nota media non infe rior a 4,5 puntos . En
caso contrario, te rá que presentarse a proba final e examinarse do parcial ou parciais suspensos. A cualificación obtida por un alumno ou alumna neste proba final de te rm inará se
continúa coa mesma cualificación que tiña en cada parcial ou se se modifica (modificarase no caso de obter m áis nota na proba final que na orixinal). No caso de m odificación, a
nota de cada parcial calcularase do mesmo xeito que ao principio, é dicir, a suma da nota do traballo (máximo 1 punto) máis a nota do parcial (máximo 9 puntos), e x ce ptuando o
caso de que a nota do parcial ou parciais re alizados na proba final sexa positiva (maior ou igual que 4,5 sobre 10) e a suma anterior sexa negativa (menor que 4,5) e n cux o caso
que daría un 4,5 com o nota d e finitiva do parcial corre sponde nte .

Unha vez rematada a proba final, superarán a materia pendente os alumnos que, ao considerar as súas cualificacións definitivas nos dous parciais, obteñan unha nota
m e dia non inferior a 4,5 puntos.
No caso do alumnado que supere a m ateria do curso actual e non a materia pendente, será decisión conxunta do departamento a m odificación ou non d a cualificación da
m ate ria pendente, sempre que durante o curso demostre interese por superar a materia pendente, presentándose as probas e scritas e e ntre gando as actividade s propostas.

O alumnado que non logre superar a materia pendente despois do proceso re ferido, te rá oportunidade de face lo nun exame global extraordinario de x uño tendo que sacar
unha nota non infe rior a 4,5 para aprobar.
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28. Atención á diversidade
Introdución
O De cre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stablece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na C omunidade Autónoma de Galicia, dispón no
apartado 5 do seu artigo 11º que “a intervención e ducativa debe ter e n conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste x eito se garante o de senvolvemento
de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada e n función das necesidades de cadaquén. Os mecani smos de reforzo, que se deberán pór e n práctica tan pronto
com o se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares”. Tamén dispón o mesmo Decret o no apartado 2 do seu artigo 21º que “no proceso
de avaliación continua, ca ndo o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de re forzo e ducativo. Estas medidas adoptaranse e n calque ra
m omento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e e starán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso e ducativo”.
En re lación coas medidas de atención á diversidade na ESO , o PXA do IES "Virxe do Mar” sinala que “para o alumnado con dificultade apórtanse clases de apoio nos cursos
prim e iro e se gundo da ESO ”.

Planificación de atención á diversidade
Unha vez iniciado o curso, procede dicir que o profesorado que imparta a materia de Matemáticas nesta e tapa encargarase de:
•

De te ctar nos primeiros días do curso o alumnado que, ben por carencia de coñecementos pre vios, ben por dificultades de comprensión, ben por padece m e nto dalgún
trastorno ou síndrome, ou ben por altas capacidades intelectuais semelle, que vai ter problemas para seguir unha aprendizax e norm al na m ate ria de Mate m áticas.

•

Nas instrucións do 17 de x uño 2021, da Secre taría Xeral de Educación e Formación Profesional, en relación ás medidas e ducativas que se de be n adoptar no curso
2021/22, nos ce ntros docentes da C omunidade Autónoma de Galicia, prestarase e special atención ao alumnado con necesidades e specíficas de apoio e ducativo e ao
alum nado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen pre xuízo do desenvolvemento doutras medidas de atención a di versidade que se poidan e stable ce r.

•

Na ate nción ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) coidarase que todo o alumnado te ña acceso ao proceso de e nsinanza e apre ndizax e
e n calque ra dos e sce narios pre se nte s e ase gurarase a súa participación e im plicación no de se nvolve m e nto das accións e ducativa s.

•

Ate nderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e e xpresar a información para garantir a com pre nsión e a com unicación d a m e sm a así com o o
ax uste , de m e dios, te m pos, instrum e ntos ou proce de m e ntos de avaliación, as súas circunstancias.

•

Propoñer, na corre spondente xunta de avaliación inicial, o alumnado que pre cisa algún tipo de m e dida de ate nción á dive rsidade na m ate ria de Mate m áticas.

•

C olaborar co profesor do departamento e do profesor de Pedagoxía Terapéutica (PT) nos apoios que que desenvolvan, info rm ándoas das care ncias e proble m as de
apre ndizaxe máis importantes que presenta cada un dos alumnos afectados pola medida, achegándolles os mínimos e sixibles que d ebe alcanzar o alumnado afe ctado,
pasándolle s o m ate rial que pre cise n e procurando a m aior co ordinación posible co que se e stá face ndo no grupo de re fe re ncia.
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•

De te ctar, no proceso de avaliación continua, o alumnado que nun determinado mom e nto do curso com e za a pre cisar dunha m e dida d e ate nción á dive rsidade ,
inform ando e ntón do feito ao titor ou titora, ao departamento de O rientación e as familias, e propoñe ndo, as m e didas que e stim e oportunas. Se guir as pautas
e stablecidas polo Departamento de O rientación para o alumnado con trastorno de déficit de ate nción e hipe ractividade (TDAH), das cale s se falará no apartado
se guinte .

•

Se guir as pautas que logo se dirán para a ate nción ao alum nado de altas capacidade s.

Reforzos educativos :
Son m edidas ordinarias de atención á diversidade dirixidas ao alumnado que ten ce rtas dificultades na aprendizaxe dunha determinada parte da m ateria. En ningún caso,
supoñen adaptación de contidos ou modificación de obxectivos e , por outra parte, os referentes de avaliación continúan se ndo os m e sm os que os do grupo ordinario ao que
pe rte ncen. Trátase, en definitiva, de “rep asar” e “insistir” nos mesmos contidos que se están desenvolvendo no grupo ordinario e, en xeral, concíbense com o m e didas te m porais
que se manteñen ata que se adquiren ou dominan as apre ndizaxes obxecto de reforzo. Polo tanto, a dinámica habitual sería que os alumnos aos que se lle aplican e stas m e didas
foran cambiando e n función das súas necesidades. Impartidos na propia aula e polo profesor ou profesora do grupo en todos os niveis da secundaria e no bacharelato, apoiándose
na e ntrega e corrección de exercicios de re forzo e laborados para o caso . As probas e scritas se rán as m e sm as que para o re sto do alum nado do curso, coas se guinte s
caracte rísticas: selección dos apartados a facer, tendo en conta, os contidos traballados na aula, pois é imposible traballar todos os contidos (xa non por capacidade s, se non por
asiste ncia ás m e sm as) e o ritm o de traballo.

A poios na ESO:
Aínda que a maioría dos apoios que se imparten por persoal e specializado levan aparelladas adaptacións curriculare s, e ste non é o caso dos apoios que agora se describen.
Tratase de medidas extraordinarias de atención á diversidade, en canto con levan un cambio esencial no ámbito organizativo, serán impartidas polo profesorado do de partam e nto
ou polo profesor de Pedagoxía Terapéutica do ce ntro e están dirixidas ao alumnado que, ben pola súa m aneira de ser, ben polas deficiencias que vai arrastrando, ou be n por algún
trastorno que padece (TDAH...), precisa dunha atención m oi individualizada para seguir o ritmo da aprendizaxe e n varias materias. Estase a falar logo dun tipo de m edida na que o
de stinatario non só aprende a dominar contidos, senón que tamén aprende a organizarse á vez que gana confianza e colle seguri dade. E todo iso, ao igual que no caso dos re forzos
e ducativos, se n ne ce sidade de tocar contidos ou obx e ctivos e m ante ndo os m e sm os re fe re nte s da avaliación que no grupo ordinario.
Ne ste curso, de acordo co exposto o comezo deste apartado, prevese que re ciba apoio o seguinte alumnado:
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1.

O alumnado que, ben polos informes recibidos dos colexios de primaria ou ben polo que se foi falando deles nas avaliacións do curso pasado, x a foron preseleccionados
polo Departamento de O rientación antes do comezo do curso para re cibir o citado apoio. Deste alumnado, a maioría do que curse primeiro o u se gundo da ESO , te rá
e x e nción da se gunda lingua e stranx e ira.

2.

O alumnado que á proposta do equipo docente, ben na avaliación inicial ou ben noutra avaliación posterior, e logo da autoriza ción da corre sponde nte fam ilia, de ba
incorporarse a esta medida, podendo quedar entón exe nto da se gunda lingua e stranx e ira no caso de tratarse de alum nado de prim e iro ou se gundo da ESO
Medidas de atención específicas para o alumnado con TDA H

De acordo coas directrices m arcadas polo Departamento de O rientación do IES Virxe do Mar, o profesorado e ncargado de im partir a m ate ria de Mate m áticas naque le s
grupos onde hai alum nos con TDAH tom arán con cada un de le s as se guinte s m e didas:
•

C olocalo ce rca do profe sor, cun com pañe iro que o “titori ce ”, rode ado de alum nos tranquilos e lonx e de e stím ulos distractorios.

•

Ase gurarse de que apunta na axenda as tarefas ou traballos a facer e as datas en que debe e ntregalos, pedíndollos e xpresament e o día anterior ao marcada para a súa
e ntre ga.

•

C om unicarlle ao titor ou titora, canto ante s, calque ra incide ncia que de ba se r posta e n coñe ce m e nto da fam ilia.

•

R e alizar un se guim e nto m oi continuo da súa actitude e do se u proce so de apre ndizax e .

•

Estable ce r con e l un sinal se gre do de aviso para e vitar te r que cham a rlle a ate nción constante m e nte diante dos com pañe iros e com pañe iras.

•

Ignorar no posible as conductas non ax e itadas e re saltar as positivas.

•

Se r firm e s, se n im plicación e m ocional, cando hax a que aplicar as corre ccións, procurando que participe activam e nte nas solucións

•

Evitar e x ames largos e complexos e, no seu lugar, poñerlle probas con predominio de preguntas cortas, claras e e scritas con l e tra grande e be n e spazadas e ntre si,
de stacando as palabras clave e n ne griña ou subliñadas, e apoiándoas, se é pre ciso, con de bux os, e sque m as ou im ax e s.

•

Escribir, ao final das probas, frase s com o “R EPASA o e x am e e ase gúrate de que re spondiche s a todas as pre guntas”.

•

De ix arlle , se o pre cisa, m áis te m po do inicialm e nte m arcado para a re alización dos e x am e s.

•

Ase gurarse de que entende ben o que se lle pide en cada pregunta dunha proba, permitindo, ne se se ntido, que lle pre gunte ao p rofe sor o que e stim e oportuno.

•

R e visar, de cando e n vez, o que está face ndo nos e xames, preguntándolle que tal lle vai e aclarándolle calquera dúbida que lle xurda. Todo isto para que se sinta seguro
e tranquilo.

•

Im pe dir que e ntre gue os e x am e s de m ane ira pre cipitada e non re colle rllo ata que o e ntre gue n a m aioría dos se us com pañe iros e com pañe iras.

•

Face rlle bastantes probas orais, pois e ste tipo de alumnado ten bastante dificultade para organizar m e ntalm e nte a inform ación que de be plasm ar por e scrito.

•

Tom ar e n conside ración as inte rve ncións orais na clase á hora de cualificalo.
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Medidas de atención específicas para o alumnado con altas capacidades
A pe sar de que os propios especialistas na m ateria recoñecen que o concepto de “altas capacidades” non é doado e que, depende ndo de ce rtos m atice s, é m áis ax e itado
falar de “talento” ou “precocidade intele ctual”, o ce rto é que o alum nad o de altas capacidade s caracte rízase fundam e ntalm e nte pola pose sión de stas tre s cualidade s:
• Unha capacidade inte le ctual supe rior á m e dia, e n re lación tanto a habilidade s x e rais com o e spe cíficas.
• Un alto grado de de dicación ás tare fas que lle re sulte n inte re sante s, am osando unha gran pe rse ve ranza, re siste ncia e confianza e n si m e sm o.
• Altos nive is de cre atividade , conside rando a cre atividade com o capacidade das pe rsoas para re sponde r con fluide z, fle x ibilida de e orix inalidade .
A ide ntificación do alumnado de altas capacidades non é sinxela, ao cal contribúen e n moitos casos as ideas equivocadas que temos os profesore s sobre este tipo de alumnos
(falsos e stereotipos):
• Pe nsam os que se m pre de be rían sobre saír e n todas as m ate rias.
• Pe nsamos que sempre deberían te r bos re sultados académicos e , cando isto non sucede, apre surámonos a pensar que “non lle notamos nada especial” o u “que e stán re nde ndo
por de baix o das súas posibilidade s”.
• C re m os que deberían ser m aduros, que deberían amosar autocontrol, que deberían ser independentes e autónomos na súa apre ndizax e , que de be rían se r re sponsable s,...
• C re m os que de be rían se r se m pre e x trave rtidos, inque dos, activos e m oi participativos.
• Im ax inám olos com a os alum nos “ide ais”: aplicados, obe die nte s, re sponsable s, brillante s, com prom e tidos, m aduros, re fle x ivos, ...
A re alidade normalmente é moi diferente:
• Son alum nos cun pote ncial m oi e le vado, pe ro m oitas ve ce s cun re nde m e nto m oi baix o.
• Q ue dan se n m otivación con bastante facilidade .
• Soe n com e te r m oitos e rros por que re r re m atar ax iña.
• De bido a súa facilidade de apre ndizax e , case nunca acadan bos hábitos de e studo.
• Te ñe n bastante fracaso e scolar.
• A súa m adure z e m ocional non se m pre coincide coa súa idade m e ntal.
• É habitual que te ñan proble m as de adaptación, de co m portam e nto e de autoe stim a.
• A m iúdo cústalle s atopar am igos cos que com partir os se us inte re se s.
• A re lación cos com pañe iros da súa idade soe se r com plicada, se ndo m oitas ve ce s vítim as do acoso e scolar.
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No IES “Virx e do Mar ”, a gran maioría de alumnos con altas capacidades x a chega diagnosticado como tal (na maioría dos casos pola Unidade de ate nción e ducativa e n
altas capacidade s da USC ). O De partam e nto de O rie ntación, e n canto te n constancia de stas circunstancias, x a llo com unica ao p rofe sorado afe cta do.
De todas as m aneiras, e independentemente do que se acaba de expoñer convén e star atento cando nun alumno ou alumna se obse rv e n os se guinte s com portam e ntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R e solve m e ntalm e nte proble m as m ate m áticas.
De sfruta traballando con proble m as e x ogos lóx icos e tam é n con actividade s de cate gorización.
Am osa pe nsam e nto abstracto.
Le con facilidade diagram as e e sque m as gráficos.
Escribe e e x pré sase m e llor que a m e dia.
De sfruta cos x ogos de palabras.
Pre se ntan gra n curiosidade e un de se x o constante sobre o por que das cousas.
Te n un forte se ntido da inde pe nde ncia e da vontade .
Sínte se cóm odo traballando só.
Te n unha gran m e m oria.
Pre se nta pe rse ve ranza naque las actividade s e tare fas que lle m otivan e inte re san.
Pre fire actividade s nas que e x pe rim e nta, de scubre , inve stiga, e tc.
Distrae se m oito cando algo non lle inte re sa.
Non se conce ntra cando te n que face r actividade s de x e ito “m e cánico” ou “re pe titivo”.
Non te n hábitos de e studo .
As pautas que o de partam e nto de Mate m áticas propón á hora de traballar cun alum no ou alum a de altas capacidade s son m e didas ordinarias que afe ctan

fundamentalmente á metodoloxía e que teñen por obxectivo fomentar a súa m otivación e evitar a frustración. E, aínda que moitas delas con levan un e nriquece m e nto e un m aior
afondamento nos contidos que se desenvolven, non van ter e n ningún caso un carácter e xtraordinario (nin de sde un punto de vis ta organizativo nin de sde un punto de vista
curricular). É dicir, nin a este tipo de alum nado se lle vai e six ir m áis que o re sto nin se lle van aplicar crite rios de avaliación dife re nte s. Esta pautas son as se guinte s:
1. C om unicarlle que e stá ide ntificado com o alum nado de altas capacidade e que se lle vai aplicar unha m e todol ox ía ax e itada ao se u pote ncial.
2. Procurar coñe ce r os te m as que m áis lle inte re san.
3. Evitar a distracción na clase, e stimulando a súa motivación e potenciando a súa autonomía e o seu interese, substituíndo o se u traballo da aula correspondente a contidos
que x a ten perfectamente asimilados por actividades na aula de e nriquecemento ou afondamento ne se s m e sm os contidos que e six an m aior nive l inte le ctual, tale s com o:
•
•
•
•
•

Elaboración e de se ño dun proble m a de e nx e ño que proporá para que o re solvan os se us com pañe ir os e com pañe iras.
Elaboración do e nunciado dun proble m a, dadas as ope racións e o re sultado.
R e solución de x e roglíficos re lacionados co te m a que se e stá traballando.
Inve nción dun x e roglífico re lacionado cos contidos que se e stán de se nvolve ndo.
Transform ación dun proble m a nunha noticia pe riodística ou vice ve rsa.

4. Estim ular a súa re ce ptividade coa program ación de actividade s fóra da aula do se guinte tipo.
5. Propoñerlle a planificación e organización de debates na aula (por e xemplo, unha vez por trimestre) que lle permitan expoñer e discutir a súas ide-as sobre temas do se u
inte re se .
6. Procurar, a travé s do De partam e nto de O rie ntación, dire ctrice s propias ou de plataform as de apoio a e ste tipo de alum nado.
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29. Accións de contribución aos proxectos do centro
Accións de contribución ao Proxecto Lector
De nde e ste departamento, re coñecemos a le ctura como ferramenta básica na aprendizaxe e na formación integral do noso alumnado , así como principal vía de acce so ao
coñe ce m e nto e á cultura.
C re e m os que o valor da le ctura é insubstituíbe l. Se n e la, non é posible com pre nde r a inform ación contida nos te x tos e asim ilala dun m odo crítico.
A le ctura e stimula a imaxinación e favorece a abstracción, calidades tan necesarias para as matemáticas. Ademais, na actual s ociedade da com unicación caracte rizada
pola sobre abundancia de datos, a le ctura com pre nsiva te n un pape l clave para conve rte r a inform ación e n coñe ce m e nto.
En concre to, os profesore s deste departamento consideran que o principal obstáculo co que se atopa a maioría do alumnado e stá na re solución de proble m as, onde a
com pre nsión le ctora é a base para pode r de se nvolve r as e strate x ias ne ce sarias para re solve los.
Fre cue ntemente, te ñen grandes dificultades para comprender os enunciados dos problemas e, como consecuencia disto, non son que n de de se nvolve r as e strate x ias
ax e itadas para a súa re solución.
En m oitos casos isto provócalles frustración, dándose por vencidos diante dun problema sen ter intentado apenas re solvelo, mo tivo polo cal unha porce ntaxe alta da clase
ve na re solución de proble m as unha dificultade e ngadida á m ate ria.
Tam pouco se pode perder de vista que a introdución do Plan Lector na clase de m ate m áticas ofre ce a posibilidade de usar novas m e todolox ías que pode n re sultar
m otivadoras e de an unha visión distinta de sta áre a.
Xa que logo, propóñe nse as se guinte s m e didas :



De dicar na aula un te m po de aprox im adam e nte 30 m inutos se m anais, por te rm o m e dio, a actividade s de fom e nto da le ctura, com o:
- Dar le ctura en voz alta de textos sobre feitos e persoas re lacionadas coas matemáticas ao longo do historia (efemérides, curi osidades, problemas famosos, biografías...).
e n 1º 2º ESO .
- De te rse na le ctura e análise do e nunciado dos proble m as (e n todos os nive is).
- Analizar as expresión verbais utilizadas no procedemento que se seguiu na re solución de proble m as procurando o uso de te rm os ade cuados (e n todos os nive is).
- Valorar a pre cisión da linguax e m ate m ática, face ndo un uso corre cto da notación e sím bolos que lle son propios (e n todos os nive is).
- Uso do dicionario (se m pre ). Situar os e nunciados no se u conte x to .
- Ex plicar, coas propias palabras e con ce rta rigurosidade , e n tódolos nive is, com o e nunciarían e le s propie dade s, te ore m as……
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Visitar a biblioteca polo menos unha vez ao trimestre na ESO , co obxectivo de que o alumnado considere a bibliote ca com o un be n com ún, adquirindo o h ábito de uso da
bibliote ca com o re curso para a inform ación e o le ce r e colle ndo así o hábito da le ctura.



Ide ntificar e interpretar oralmente os e lementos matemáticos pre sentes na inform ación que nos che ga do re dor (m e dios de com unicación, publicidade , …), analizando
criticam e nte o pape l que de se m pe ñan. (sobre todo e n se cundaria e 1º bachare lato)



A posibilidade de outorgar unha puntuación complementaria na cualificación de xuño, dentro dese 10% na ESO ou 5% no bacharelato, de acordo cos niveis en que se faga, (que
aínda así inflúe, despois da nota das probas, na consideración das notas de cada avaliación) pola elaboración dun traballo sobre parte dun libro, ou sobre te x tos non m oi
e x te nsos que propoñe n os libros de te x to ou que nos dite n a nosa propia e x pe rie ncia, se m pre re lacionados coas m ate m áticas .



Darlle publicidade aos libros re lacionados coas matemáticas que dispoñemos na biblioteca do noso C entro e publicar unha breve bibliografía re com e ndada por cada curso ou
nive l.

Los diez magníficos: Un niño en
el mundo de las matemáticas
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Sinopse

Hans Magnus Enze nsbe rge r

A R obert non lle gustan as Matem áticas,
com o sucede a moitas pe rsoas, porque
non as acaba de e nte nde r. Pe ro unha
noite e l soña cun trasno que pre te nde
inicialo na cie ncia dos núm e ros.
Naturalmente, Robert pensa que é outro
dos seus frecuentes pesade los, pe ro e n
re alidade é o com e zo dun pe rcorrido
novo e apaixonante a travé s do m undo
das Matemáticas. Robert soña siste m as
num éricos cada ve z m áis incrible s. De
pronto, os núm e ros cobran vida por si
m e smos, unha vida m iste riosa que nin
se quera o demo pode e x plicar de todo.

Sinopse

Título

Ao se ñor Pierre de Fermat chifrábanlle os
se gre dos e os números. Pero, sobre todo,
gustáballe cociñar con e le s fascinante s

Autor

Fermat y su teorema

El diablo de los números

Título

2

Sinopse

Autor

José Muñoz Santonja

1

Erne sto vai un día ao circo e de scobre a
m ax ia, pe ro unha m ax ia m oi e spe cial
base ada nas m ate m áticas e nas
propiedades dos números. O mago Minle r
(anagram a de Me rlín) e nsínalle a
"adiviñar" núm e ros, de satar lazos
im posible s, trucos visuais e x ogos de
carta s. Así Ernesto ve rá as m ate m áticas
de sde outro punto de vista.

Sinopse

Título

Ernesto, el aprendiz de
matemago

Título

E S O

Filippo, m áis coñe cido com o Fío, é un
ne no con m oita s orte : te n un avó
profe sor de m atemáticas x ubilado a quen

El gran juego

C arlo Frabe tti

Sinopse

Guille rm o Martíne z

lle e ncantou o se u traballo e se nte un
pouco de nostalx ia polos se us antigos
alum nos. E e ntón o se u vivaz ne to
convé rte se no seu discípulo pre ferido, e o
se u avó re sponde de x e ito sinx e lo ás
prim e iras dificultade s m ate m áticas do
ne no.
Unha anciá foi asasinada e n O x ford,
todas as pistas sobre o crim e e stán
baseadas nos números primos as te rnas
pitagóricas... Un novo bolse iro e un
e m inente profe sor inve stigan o crim e .

Sinopse

Autor
Título
Autor

José é un m ozo m ozárabe que te n que
fux ir de C órdoba, pola e nvexa que e spe rta
a súa facilidade para o cálculo. R e fux iado
no m oste iro de R ipoll, e x plicará alí as
vantaxes da numeración arábica, ao tempo
que é testemuña das loitas dos conde s e
bispos cataláns para inde pe ndizarse dos
francos. Alí coñe ce a Em m a e inte nta
ax udala cando e stá e n pe rigo. Pe ro a
cie ncia de José re sulta sospeitosa a algúns
fanáticos que inte ntarán de te lo.

Los crímenes de Oxford

Título

María Isabel Molina

4

Alicia de testa as matemáticas e pensa que
no se rven para nada..., ata que un día un
e straño personaxe a le va a coñecer o país
dos núm e ros, alí de scubrirá que las
m atemáticas no só son útiles senón tamén
dive rtidas.

Anna C e rasoli

Autor

El señor del cero

Sinopse

C arlo Frabe tti

e nigm as que se rvía por carta aos se us
am igos. Sorría imaxinando as m ocas que
poñe rían m e ntre s se rom pían a cabe za
tratando de pescar a solución. Ao m orre r
de spe diuse con un proble m a tan
m iste rioso... ¡que os homes m áis listos do
plane ta e stivé ronse tirando dos pe los
durante 300 anos!

Sinopse

Autor
Título

Malditas matemáticas:
A licia en el pais de los
números

Autor

3

C arlos Dorce

Título
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Autor
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Le o, un mozo que, case por e rro, e ntra a
form ar parte dun x ogo on line que se
conve rte para e l nun re to de proble m as
de e nxeño e investigación cie ntífica. Para
re solver os diferentes enigmas que se lle
van formulando conta coa axuda da súa
profe sora de m ate m áticas e dous dos
se us extravagantes am igos. Unha obra
m agnífica como re to intele ctual ou para
utilizar na
e scola com o le ctura
com ple m e ntaria das áre as cie ntíficas .

Mark Haddon

1

Sinopse

Título

El curioso incidente del
perro a medianoche

Autor

B A C H A R E L A T O

Aos se us quince anos, C hristhoper Boone, coñece as capitais de todos os países do m undo, pode e xplicar a te oría da re lativida de e
re citar os números primos ata o 7.507 pero cústalle relacionarse con outros seres humanos. Gústanlle as listas, os e sque m as e a
ve rdade, pero odia o amarelo, o marrón e o contacto físico. Se ben nunca foi só m áis alá da tenda da e squina, a noite que o can da
ve ciña apare ce atrave sado por unha forca, C hristophe r de cide iniciar a busca do culpable .
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Cinco ecuaciones que
cambiaron el mundo
Michae l Guillé n

Sinopse

Apóstolos Dox iadis

Sinopse

El tío Petros y la
conjetura de Goldbach

Un ne no de doce anos rescata do seu cativerio un loro paroleiro e instálao na súa casa. A súa atípica familia re cibe como le gado dun
am igo os mellore s libros de matemáticas de todos os tempos. Sospeitosas circunstancias e dúas cartas e scritas por e se am igo
provocan unha laboriosa investigación. E a través das súas deducións repasaremos a vida e te orías dos grande s m ate m áticos e
achare m os as clave s para re solve r un asasinato.

Sinopse

De nis Gue dj

Planilandia é un clásico da ciencia-ficción e un libro precursor e n m oitos sentidos. O país de Planilandia espera un novo m ile nio. O s
se us habitantes son figuras xeométricas planas que pensan, falan e teñen todas as emocións humanas. Unha de las, un C adrado,
re cibe o Evanxeo das Tre s Dimensións que se re vela aos planos habitantes de Planilandia unha vez cada cen mil anos. Ao non pode r
ocultar a re velación das tres dimensións, será condenado por herexe. Pódese dicir que é unha novela de cie ncia -ficción con grande
e nx e ño m ate m ático e á ve z unha aguda crítica social.

Narrado dende a perspectiva dun m atemático re solto pero sen o xenio do seu tío Petros (que se re laciona con tale ntos do talle de
Hardy, R amanujan, Turing e Gödel), o re lato constitúe un percorrido por algúns das paisaxes máis cé lebre s da matemática do século
XX e as suores e paixóns que os propiciaron. O tío Petros é un cru te stemuño sobre a condición da razón hum ana, o x e nio e os
cam iños da cre ación m ate m ática.

Sinopse

Título
Autor
Título

5

Autor
4

El teorema del loro

Título

3

Edwin Abbott Abbott

Autor

2

Planilandia

Título
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Autor
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C unha linguaxe sinxela e cotiá, o autor (editor cie ntífico do programa Good m orning, Am é rica) re vé lanos o m undo se cre to das
m atemáticas a través das sorprendentes historias das persoas que chegaron a de scubrim e ntos clave s pa ra que a hum anidade
che gar á la e le ctricidade , a voar e n avión ou a construír a bom ba atóm ica.

Accións de contribución ao Plan TIC
Se r com petente na utilización das te cnoloxías da información e da comunicación como instrume nto de traballo inte le ctual inclúe utilizalas na súa dobre función de
transm isoras e x e radoras de inform ación e de coñe ce m e nto.
O tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónom a, e ficaz, re sponsable , crítica e re fle x i va ao se le ccionar, tratar e utilizar a
inform ación e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e re flexiva na valoración da inform ación dispoñible , contrastándoa
cando for ne ce sario, e re spe ctar as norm as de conduta acordadas socialm e nte para re gular o uso da inform ación e as súas fonte s nos distintos soporte s.
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As calculadoras e os ordenadore s non só re alizan as tarefas rutineiras como o cálculo, a organización de datos, a elaboración de gráficas... dunha forma eficiente. Tam é n
facilitan a análise de datos, proporcionan imaxes de conceptos m atemáticos ou apoian a tarefa de investigación e descubrimento en x eometría, estatística, álxebra... Desta forma o
uso da te cnoloxía favorece a dedicación de m áis tempo a tarefas típicas da re solución de problemas como a reflexión, o razoam e nto, a tom a de de cisións, a com unicación do
proce so seguido e dos re sultados obtidos... Por todo iso, a te cnolox ía inflúe tanto nas m ate m áticas que se de be n e nsinar com o no x e ito e n que ha i que e nsinalas.
Para lograr a integración no, ensino-aprendizaxe das matemáticas, das tecnoloxías d a información e da comunicación, adem ais de continuar utilizando nos cursos de
prim e iro e segundo da ESO todos os re cursos, tanto na labor doce nte como na re lación cos pais e alumnado, que ofre ce o Prox e cto Abalar, propóñe nse as se guinte s m e didas
(se mpre dentro da autonomía que a cada profesor lle outorga a Programación de Aula, condicionadas ao compromiso do propio alu m nado nalgún caso e sux e itas á pe rtine nte
autorización por parte dos órganos de gobe rno):



R e alizar actividade s com ple m e ntarias na aula de inform ática por trim e stre para:
- Finalizar ce rtas unidade s didácticas da m ate ria face ndo actividade s cos re cursos de software De scarte s, De rive e Ge oge bra (2º C iclo da ESO e Bachare lato).
- R e alizar e e x e cutar actividade s e n Jclic sobre conce ptos básicos de inform ática, num e ración e cálculo (1º 2º ESO ).
- Tratar datos e inform ación por m e dio de aplicacións inform áticas (follas de cálculo, base s de datos, re pre s e ntacións gráficas).



Utilizar as calculadoras cie ntíficas para facilitar os cálculos de tipo num é rico, alx é brico, ou e statístico.



Elaborar e promover o uso de contidos re lacionados coas Matemáticas “subidos” á sección do Departamento na páxina we b do C ent ro, que poidan re sultar de inte re se para o
alum nado (apuntamentos, exercicios, program ación didáctica, solucións de e x am e s, curiosidade s m ate m áticas, bre ve s notas biogr áficas de m ate m áticos ilustre s..)



Pote nciar o uso das TICs nos traballos e proxectos prop ostos ao alumnado co obxecto de que se vexan na obriga de m ane x ar un proce sador de te x tos, re alizar buscas e n
Inte rne t, se le ccionar e contrastar inform ación, visualiza im ax e s e víde os...



Prom ove r a participación e n concursos e ducativos que re quiran a inscrición e a participación do alum nado vía we b.



Avanzar na utilización da Aula Virtual e da G suite para e ducación



Propoñe r algunha actividade consiste nte e n buscar nas páx inas we b doutros ce ntros algún e x e rcicio curioso re lacionado coa m at e ria que se e stá a de se nvolve r.



Avanzar na utilización do e nce rado dix ital, por parte do profe sorado, para a e x posición de ce rtos contidos.



Avanzar na utilización de pre se ntacións dix itais con diapositivas, por parte do profe sorado, para que o alum nado poda e nte nde r m e llor as súas e x plicacións .



Propoñerlle ao alumnado un traballo en grupo ao longo do curso deseñado como presentación de diapositiva e re lacionado co tra tam e nto e statístico de datos re collidos, con
de senvolvemento plano de poliedros, cos m ovementos no plano e a súa aplicación nas artes, coa fotografía m atemática, ou con calquera tema que os docente s e stim e m os de
inte re se .
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Accións de contribución ao Plan de Convivencia
O profesorado do Departamento consciente de que a mellora da convivencia e o logro dun bo clima educativo facilita a tarefa de e nsinar e contribúe á formación do
alum nado como persoas, ademais de participar nas actividades programadas polo C entro, contribuirá desde a súa práctica docent e ao logro dos obxectivos do plan:
a) Fomentar o uso do diálogo e da e scoita activa.
b) Poñer e n práctica a aprendizaxe cooperativa.
c) Afrontar a agresividade gratuíta de forma inmediata e buscar alternativas positivas.
d) Afrontar positivamente o conflito, tomándoo como unha oportunidade para apre nder e mellorar as capacidades persoais e sociais.
e ) De senvolver habilidades comunicativas e sociais como re curso fronte a situacións de exclusión, ameazas, submisión.
f) C onseguir un clima de aula positivo para favorecer o proceso de e nsino aprendizaxe, re ducindo ao máximo as condutas inadecuadas.
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30. Programación da educación en valores
Introdución
O De cre to 86/2015, do 25 de x uño, polo que se e stablece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na C omunidade Autónoma de Galicia, trata no
se u artigo 4º dos elementos transversais, é dicir, de e lementos que se deben traballar en todas as áreas, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada
e tapa. O mesmo artigo cita nos seus apartados m oitos elementos transversais, entre eles a com pre nsión le ctora, a e x pre sión or al e e scrita, a com unicación audiovisual, a s
te cnoloxías da información e da comunicación, o e mprendemento, a educación cívica e constitucional, a igualdade e fectiva e ntre homes e m ullere s e a pre ve nción da viole ncia de
x é nero, establecendo, á ve z, que “se evitarán os comportamentos e os contidos s existas e os e stereotipos que supoñan discrim inación por razón da orie ntación se x ual ou da
ide ntidade de xénero, favore cendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual”. P or último, e en relación coas programacións didácticas,
o citado artigo no segundo parágrafo do seu apartado 2 dispón o seguinte: “a programación doce nte debe abranguer e n todo caso a pre vención da violencia de xénero, da violencia
contra as persoas con discapacidade, da violencia te rrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o e studo do Holocausto x ude u com o fe ito histórico”.
Por outra parte, a Resolución do 15 x ullo de 2016, da Dire cción Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educat iva, pola que se ditan instrucións para a
im plantación, no curso académico 2016/17, do currículo e stablecido no Decre to 86/2015, do 25 de x uño, da educación secundaria obrigatoria e do bachare lato nos ce ntros
doce ntes da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no apartado 3m do seu artigo 24º que as programación didácticas de be n incluír unha “concre ción dos e le m e ntos
transve rsais que se traballarán no curso que corre sponda”.
A áre a de Matemáticas debe potenciar a ensinanza dos te mas transversais e n todos os grupos e niveis, contribuíndo a difundir e stas e nsinanzas e conse guir que as
alum nas e os alum nos che gue n a se r cidadáns e cidadás re sponsable s.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán en todas as materias da programación

A igualdade entre os sexos, a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera
forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico, e a educación para a pa z.
Introducirase fomentando o desenvolvemento de actividades de grupo sen distincións por razóns de sexo, e potenciando un clima , tanto nos grupos de traba -llo com o na
clase , de aceptación, re specto e valoración das solucións distintas das propias que sexan aportadas por outras persoas, independentemente do seu sexo, raza, nacionalidade , grao
de discapacidade (se é o caso), condición sexual, cre nza re lixiosa, e tc. Á vez, e ste tipo de actividades versarán sobre aplic acións m ate m áticas e n conte x tos re lacionado s cos
e le mentos transversais que se queren traballar. Así mesmo, o profesor ou profesora de Matemáticas deberá de ser a primeira pe rsoa e n dar e x e m plo, e m pre gando diariam e nte
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unha linguaxe non sexista, non violenta, non discriminatoria e non irre spectuosa co alumnado e coidando de que os enunciados dos exercicios e problemas non re produzan roles de
tipo se x ista ou tole rante s coa viole ncia.
A educación para a saúde farase a través do emprego, na re solución de e xercicios e proble m as, de conte x tos que se re firan a situacións de coidado da s aúde e
pre ve nción de enfermidades que e stán presentes diariamente nos m edios de comunicación. Ne ste sentido, convén incidir nos te m as de re pre se ntacións gráficas na corre lación
e ntre o consumo diario de tabaco e o cancro do pulmón e na incidencia dos malos hábitos de saúde (falta de exercicio físico, estré s, consum o de alcohol,...) nas e nfe rm idade s
cardiovasculare s.
A educación cívica e moral virá apare llada coa potenciación do traballo cooperativo e , polo tanto coa responsabilidade persoal no cumprimento das tarefa s, a valoración
dos distintos puntos de vista e a ace ptación de de cisións cole ctivas nas situacións onde proce da e le cció n por parte do grupo.
A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as informacións e xpresadas mediante linguaxes numéricas, gráficas e e statísticas, como os que
nos pode n ofre ce r situación re lacionadas coas re baix as, o IVE ou as e tique tas dos produtos de alim e ntación.
A educación ambiental prom overase, por exemplo, ante informacións de tipo e statístico e a interpretación de gráficas e táboas de datos como as re la cionadas coa
contaminación ambiental, a defore stación, a superpoboación mundial, a propagación de e species invasoras, as e nfermida des,...

A educación viaria é im portante introducila nos cursos inferiore s como e lemento motivador, aproveitando a afección dalgúns alumnos e alumnas aos coches e as m otos.
O se u obxecto é incrementar a re flexión e a conciencia crítica ante determinados comportamentos cos vehículos. Ne ste aspecto, os exercicios espazo-tempo, os exercicios de planos
de e stradas a e scala e as e statísticas de accide nte s e as súas causas conform an un bo re fe re nte .
O valor do sentido crítico de be ser fortalecido con enunciados de e xercicios que poñan de manifesto a utilización se sgada e m anipulada da inform ación nos m e dios
e scritos e audiovisuais.
A pre ve nción do acoso escolar debe ser tratada na aula aproveitando as críticas ou despre zos que podan xurdir por parte dos compañei ros e compañeiras ás pre guntas,
re spostas ou comentarios dalgún alumno ou alumna. Ne ste sentido, cabe dicir que a avaliación continua e, en concreto, o análise da conduta e e stado aním ico do alum nado por
parte do profe sorado é unha boa m e dida pre ve ntiva de sta proble m ática.
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31. Actividades complementarias e extraescolares


Te ndo en conta a situación actual da evolución da pandemia, o Departamento procurará aproveitar as clases presencias para traballar o currículo da materia, polo que
as actividade complementarias re duciranse a aquelas que se poidan realizar nos te mpos de lecer (re creos), ou en horario non le ctivo e que pe rm itan participar de
form a te le m ática, e vitando os contactos e de sprazam e ntos .



Vaise participar no programa interdisciplinar sobre alimentación saudable que coordina a profesora O lga Amigo Devesa e que está dentro do Plan Proxecta.



O utras actividades complementarias e e xtraescolares e stán re lacionadas especificamente coa integración das TICs e co fomento da lectura, polo que veñen re collidas
nos corre spondentes anexos, re spectivamente.
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32. Participación de pais, nais e titores legais
En prim e iro lugar cabe dicir que o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da e ducación secundaria obrigatoria e do bacharelato na C omunidade
Autónoma de Galicia, dispón no seu artigo 6º que “os pais, as nais ou os/as titores/as legais deberán apoiar e participar na e volución do proce so e ducativo dos/das se us/súas
fillos/as ou tutelados/as, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apo io ou reforzo que adopte n os ce ntros doce nte s para
facilitar o seu progreso educativo, e te rán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos exames e documentos das avalia cións que se lles re alice n aos/ás se us/súas fillos/as
ou tute lados/as, sen pre xuízo do re specto ás garantías establecidas na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e de m ais norm ativa
aplicable e n m ate ria de prote cción de datos de carácte r pe rsoal”.
En se gundo lugar hai que sinalar que, cada profesor, independentemente de que sexa titor ou non dun determinado grupo, te n fixada unha hora semanal para ate nde r ao
pai, nai, titor ou titora le gal de calque ra alum no ou alum na.
En te rce iro lugar procede lembrar que o departamento de Matemáticas inform a ao alum nado ó com e zo do curso dos aspe ctos básicos da program ación doce nte ,
proporcionándolle a cada alumno e alumna a seguinte información: programa da mate ria que cursa, proce de m e nto de avaliación e crite rios de cualificación e prom oción....
Inde pe nde nte m e nte disto, a com unidade e du cativa pode rá consultar inte gram e nte e sta program ación didáctica na páx ina we b do ce ntro
Inde pendentemente de todo o exposto anteriormente, o departamento de Matemáticas considera que a participación dos pais, nais , titore s ou titoras le gais no proce so
e ducativo do alumnado é fundamental, non só para poder dispoñer de máis e lementos avaliadores, senón para poder e xplicar, e n mo itos casos, condutas impropias, care ncias
de base, falta de motivación, dificultades de concentración, ... ou pre ve r proble m as im po rtante s Por todo iso, o de partam e nto de Mate m áticas tratará de fomentar a
participación e implicación das familias no proceso educativo dos seus fillos de dúas m ane iras:
.- Con comunicacións ou contactos periódicos (dire ctamente ou a través do titor ou titora) nas que se fixan os seguintes obxectivos:

•

Informar á familia da conduta, actitude de traballo, re nde m e nto e calque ra outro aspe cto re le vante do proce so de apre ndizax e do alum no ou alum na.

•

Poñer e n coñecemento da familia, se é o caso, a care ncia de base m atemática, as dificultades de compre nsión e a incapacidade para seguir o ritm o de aprendizax e
de se x ado por parte do alum no ou alum na.

•

Informar á familia dos re sultados das probas escritas e orais fe itas polo alum no ou alum na, dos e rros m áis im portan te s que com e te ne las... E todo iso,
am osándolle , se é pre ciso, as probas e scritas re alizadas.

•

Propoñe rlle á fam ilia, se é o caso, algunha m e dida de apoio ou re forzo.
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•

C om probar se na familia se fai un seguimento continuado do proceso e ducativo do alumno ou alumna. E dicir, comprobar se a familia coñe ce cando falta á clase ,
que actividade s te n que face r na casa, cando te n e x am e s, que cualificacións saca ne le s, cando te n re cupe racións,...

•

C oñe ce r com o organiza o alum no ou alum na o traballo na casa.

•

C oñece r os recursos TIC dispoñibles na casa, tanto de dispositivos como do grao de conectividade, así como o nive l de de se nvolve m e nto ne ste s re cursos polo
alum nado.

•

Inte ntar descubrir se na familia hai algún problema importante (enfermidades graves, m alas re lacións, drogadicción, alcoholism o,....) que incida na conduta ou
re nde m e nto do alum no ou alum na.

•

C oñece r se o alumno ou alumna te n algún tipo de apoio extraescolar na materia (axuda do pai ou nai, profesor ou profe sora particular, clase s e n acade m ia,...)

•

Tratar de de scubrir se o alum no ou alum na te n algún tipo de trastorno que se trata de agochar e que poda incidir no se u re nde m e nto acadé m ico.

2.- Se é o caso, con estratexias conxuntas tale s como:

•

O ptim izar o apoio e x trae scolar que re cibe o alum no ou alum na m e diante dire ctrice s e re cursos ax e itados.

•

Utilizar a axenda e scolar do alumnado (sobre todo nos casos de trastornos tales como TDAH) ou outro medio para que a familia te ña coñecemento das tarefas que
de be re alizar, dos re sultados obtidos nas proba s, das datas de e x am e s,...

•

Dialogar conx untam e nte co alum no ou alum na para tratar de corrix ir unha conduta, incre m e ntar á autoe stim a, ganar e n confianza e se guridade ,...
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33. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente
No proce so de avaliación dos procesos de e nsino e da súa propia práctica docente, o departamento de Matemáticas establece os ind icadore s de logro que figuran nas
táboas que aparece n a continuación deste parágrafo cunha escala de 1 a 4 aparellada, na cal 1 indica logro mínimo ou inexistente; 2, logro baixo; 3, logro im portante ; e 4, o
logro total de se x ado.

Indicadores de logro do proceso de ensino

Escala
1234

1. Fixar un nivel de dificultade adecuado ás características do alumnado.
2. Crear un conflito cognitivo que favorece a aprendizaxe.
3. Motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.
4. Conseguir a participación activa de todo o alumnado.
5. Contar co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado.
6. Manter un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.
7. Atender axeitadamente á diversidade do alumnado.
8. Utilizar distintos instrumentos de avaliación.
9. Valorar realmente a observación do traballo na aula.
10. Valorar axeitadamente o traballo participativo do alumnado.
OBSERVACIÓNS:
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Escala
1234

Indicadores de logro da práctica docente
1.Explicar, como norma xeral, para todo o alumnado.
2.Explicar individualmente a cada alumno e alumna cando o precise.
3. Elaborar actividades atendendo á diversidade.
4. Utilizar distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
5.Combinar o traballo individual co traballo en equipo.
6. Potenciar estratexias de animación á lectura.
7.Potenciar estratexias de expresión e comprensión oral e escrita.
8. Incorporar as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
9. Prestar atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
10. Corrixir rapidamente as probas e traballos.

11. Debater co alumnado sobre a corrección das probas e traballos.
12. Posibilitar que o alumnado visualice e comente os seus acertos e erros.
13. Implicarse nas funcións de titoría e orientación.
14. Adecuar os apoios e reforzos aos estándares de aprendizaxe.
15. Avaliar a eficacia dos programas de apoio, reforzo e recuperación.
OBSERVACIÓNS:

Proce de m e nto:
A avaliación será re alizada ao final do curso, individualmente por cada m embro do de partam e nto e e ntre gada ao x e fe do de partam e nto, para se r tida e n conta na
e laboración da m e m oria final do curso , e face r propostas de m e lloras para vinde iro curso.
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34. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica
Nas instrucións do 17 de x uño 2021, da Secre taría Xeral de Educación e Formación Profesional, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 2021/22,
nos ce ntros docentes da C omunidade Autónoma de Galicia, e stablece no punto 3)ñ do apartado disposición adicional se gunda , que as program ación didácticas de be n incluír
“m e canism os de re visión, de avaliación e de m odificación das program acións didácticas e n re lación cos re sultados acadé m icos e proce sos de m e llora”
Ao longo do proceso de desenvolvemento da programación, cada profesor do departamento irá avaliando unha dive rsidade de aspe c tos tale s com o: se os contidos e
obx ectivos se adecúan por igual ás realidades existentes nos seus respectivos grupos, se é posible re spectar e n todos os seus grupos as temporalizacións fixadas para o tratamento
das distintas unidades, se os mínimos e sixibles son os ax e itados, se o aprove itam e nto dos re cursos é o óptim o, se as m e didas de ate nción á dive rsidade funcionan, …

A s reunións do Departamento conforman o e scenario propicio para debater sobre todo o comentado anteriormente . E dicir, conforman o instrumento fundamental
para avaliar conxuntamente o desenvolvemento da programación e para acordar, se procede, adaptacións ou modificacións parciais en calquera momento do
curso que resolvan os problemas que van aparecendo.
De todas as m aneiras, debe ser no m omento en que o Departamento elabore a memoria final cando se avalíe a fondo o grao de de s e nvolve m e nto de cada un dos
e le mentos máis importantes da programación, analizando, nos casos en que ese desenvolvemento sexa deficiente, as súas causas, a m ane ira de corrix ilas e a conve nie ncia de
introducir m odificacións ao se u re spe cto na program ación do se guinte curso. Facilita e sta análise a se guinte táboa:
1. R e spe ctar a se cue nciación e te m poralización pre vistas das unidade s didácticas
2. R e spe ctar a se cue nciación pre vista dos e stándare s para cada unha das unidade s.
3. R e spe ctar o grao m ínim o de conse cución fix ado para cada e stándar.
4. Se guir unha e strate x ia m e todolóx ica com ún e n todo o de partam e nto.
5. Utilizar todos os m ate riais didácticos pre vistos.
6. Utilizar o libro de te x to com o m ate rial didáctico fundam e ntal.
7. R e spe ctar o plan de avaliación inicial fix ado.
8. R e spe ctar as pautas x e rais e stable cidas para o proce so de avaliación continua.
9. R e spe ctar os crite rios e stable cidos para as re cupe racións.
10. R e spe ctar os crite rios e stable cidos para a avaliación final.
11. R e spe ctar os crite rios e stable cidos para a avaliación e x traordinaria.

228

IES VIRXE DO MAR - NOIA - A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022
_____________________________________________________________________________________________________________________
12. R e spe ctar os crite rios e stable cidos para o se guim e nto de m ate rias pe nde nte s.
13. R e spe ctar os crite rios e stable cidos para a avaliación das m ate rias pe nde nte s.
14. Estable ce r m e didas de ate nción á dive rsidade cando e ran ne ce sarias
15. Inform ar ao titor ou titora das dificultade s na apre ndizax e do alum nado.
16. Ade cuar os e x am e s aos e stándare s e stable cidos.
17. R e alizar as actividade s com ple m e ntarias pre vistas.
18. Inform ar ás fam ilias sobre crite rios de avaliación, e stándare s e instrum e ntos.
19. Inform ar ás fam ilias sobre os crite rios de prom oción.
20. C ontribuír de sde a m ate ria ao plan de le ctura do ce ntro.
21. Inte grar as TIC no de se nvolve m e nto da m ate ria.
22. R e alizar un se guim e nto continuado do de se nvolve m e nto da program ación
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35. Aprobación da Programación
O s com poñentes do departamento de Matemáticas do IES “Virxe do Mar ” de Noia , aproban, por unanimidade, a presente PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022 e , e n
sinal de conformidade, asinan a continuación a mesma:

JO SÉ ANTO NIO MAYO C AAMAÑO

____________________________

BER TA VÁZQ UEZ C UQUEJO

____________________________

J. FER NANDO VIGO OTER O

____________________________

R AMÓ N R ODRÍGUEZ SANTOS

____________________________

JO SÉ IGNAC IO LIÑAYO ANTELO

____________________________
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