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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación está estruturada conforme ás instrucións recollidas na resolución 

do 27 de xullo de 2015 (DOG d0 29 de xullo de 2015), no seu artigo 13, relativo a 

programacións didácticas. 

Todos os elementos incluidos nas citadas instrucións son recollidos na redacción 

deste documento, pero non presentados na orde estrictamente literal que figura alí, 

senón optimizando a brevidade e claridade  expositiva. 

Este Departamento, respondendo ó principio de autonomía pedagóxica, de 

organización e xestión dos centros educativos, adoptará medidas organizativas e 

curriculares de xeito que a programación didáctica se adecúe ás características do 

alumnado e ás posibilidades reais do centro (medios tecnolóxicos, recursos 

humanos e aulas dispoñibles para a creación de grupos de reforzo, etc...). 

O alumnado do IES Lauro Olmo procede tanto da vila de O Barco como de  núcleos 

pequenos e moi dispersos das zonas rurais próximas a esta vila. Os niveis de 

desenvolvemento, tanto económico coma cultural, son de tipo medio e isto fai 

necesario, máis ca noutros sitios, a utilización de material educativo proporcionado 

polo centro e por cada departamento. 

Unha consecuencia do antedito son as grandes dificultades dunha parte do 

alumnado para acadar os niveis mínimos de coñecementos axeitados ó curso no que 

se atopan. 
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MARCO LEGAL 

 − Orde do 28 de agosto de 1995, pola que se regula o procedemento para 

garantir o dereito a que o rendemento sexa avaliado con criterios obxectivos 

(BOE do 20/09/95). 

 − Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na ESO (DOG 

do 7 de xaneiro de 2008) e Orde do 23 de xuño de 2008, pola que se modifica 

esta (DOG do 24 de xuño) 

 − Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) 

 − Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (só para 

o desenvolvemento do currículo dos niveis de 2º e 4º de ESO) 

 − Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

(LOMCE) 

 − Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria e do bacharelato 

 − Orde ECD/65/2015 pola que se describen as relacións entre competencias, 

contidos e criterios de avaliación na educación primaria, a educación 

secundaria obrigatoria, e o bacharelato 

 − Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 − Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 

etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu 

currículo e a súa oferta 

 − Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven 

determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na educación 

secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas 

de réxime especial, 
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 − Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrución 

para o curso académico 2015-2016 

− Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade Autónoma 

de Galicia 

- ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as 

persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 
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2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 2020-2021 

Neste curso 2021-2022, a composición do Departamento de Matemáticas é a 

seguinte: 

− Xoaquín Pérez Fernández (profesor definitivo no centro e Xefe de 

Departamento) 

− Ana Raquel Pérez Prieto (profesora de secundaria con destino definitivo no 

centro)  

− Jesús Manuel Armada Ramil (profesor  de secundaria  con destino provisional) 

− Rosario Varela Fernández  (profesora  de secundaria interina) 

O reparto de grupos entre o profesorado do departamento será o seguinte: 

Jesús Manuel Armada Ramil dará clases de Matemáticas en 1º  ESO A,  1º  ESO B, 

Matemáticas Aplicadas de 4º ESO A e reforzo en 3º ESO B. 

Rosario Varela Fernández farase cargo dos alumnos de Matemáticas de 2ºESO A e 2º 

ESO B e do ámbito científico do módulo I e II das Ensinanzas de Adultos. 

Ana Raquel Pérez Prieto ocuparase das Matemáticas orientadas as ensinanzas 

académicas de  3º ESO A e 3º ESO B,  , das Matemáticas I en 1º de Bacharelato 

Científico-Tecnolóxico, de Matemáticas II en 2º de Bacharelato Científico-

Tecnolóxico e da materia de Métodos Estatísticos e Numéricos tamén en 2º de 

Bacharelato Científico-Tecnolóxico. 

Por último,  Xoaquín Pérez Fernández impartirá clases de Matemáticas Académicas  

ós dous grupos  de 4º de ESO,  de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I  en 1º 

de Bacharelato de Ciencias Sociais e de Matemáticas Aplicadas ás Cencias Sociais  II  

en 2º de Bacharelato de Ciencias Sociais. 

 Asimesmo, indicar que no reparto de titorías feito polo equipo directivo para este 

curso, aos profesores e profesoras deste departamento asignáronlle as seguintes: 

Xoaquín Pérez Fernández, titor de 2º de Bacharelato de Ciencias Sociais, Jesús 

Manuel Armada Ramil titor de 1ºESO B, Rosario Varela Fernández titora de 2º ESO B 

e  Ana Raquel Pérez Prieto titora de 2º Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía. 
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Desde certo punto de vista, as matemáticas son a disciplina máis simple xurdida da 

creatividade do ser humano. Pero a pesar desta idea de simplicidade, sempre houbo 

unha gran dificultade para a súa comprensión, motivada, quizais, polo vocabulario 

técnico propio, a simboloxía empregada e o seu nivel de abstracción. 

Para superar as dificultades derivadas disto, posto que son os problemas da 

realidade os que crearon as matemáticas máis fértiles, serán tamén estes os que 

constitúan o punto de partida e a meta das matemáticas que se fagan na ESO, sen 

esquecer a compoñente estética que pode xurdir durante ese traballo de 

elaboración, nin a lóxica ou o razoamento, pois sempre están presentes nas 

aplicacións. 

Tratándose dunha ensinanza obrigatoria, o enfoque comprensivo das matemáticas é 

o que prevalecerá fronte a outros, o que condicionará a selección de contidos, a 

profundidade coa que deben estudarse e mesmo a metodoloxía para introducilos. A 

habilidade para utilizar os números e as súas operacións, a simboloxía matemática e 

as súas diferentes linguaxes de expresión, así como as formas de argumentar e 

razoar asociados a elas, relacionaranse nesta etapa case exclusivamente cos 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, e coa resolución de problemas 

relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. Tampouco se esquecerán os 

aspectos relacionados con outras disciplinas ás que deben servir de soporte. 

Parte integrante do proceso de ensino-aprendizaxe é a avaliación que non se 

centrará unicamente no contido curricular propiamente dito, senón tamén na 

capacidade de utilizar ese contido en situacións similares ás que terán que 

enfrontarse os estudantes na súa vida diaria. 

O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia establece a inclusión 

das competencias básicas como un elemento máis do currículo. 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea, identificáronse oito 

competencias básicas. A contribución das matemáticas á consecución das mesmas é 

esencial. Materialízase nos vínculos concretos que se expoñen a continuación. 
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Pode entenderse que todo o currículo da materia contribúe á adquisición da 

competencia matemática, posto que os bloques de contidos están orientados a 

aplicar aquelas destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, 

comprender unha argumentación matemática e expresarse e comunicarse na 

linguaxe matemática, utilizando as ferramentas axeitadas, e integrando o 

coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento para obter conclusións, 

reducir a incerteza e para enfrontarse a situacións cotiás de diferente grao de 

complexidade. 

As matemáticas constitúen un ámbito de reflexión e tamén de comunicación e 

expresión. Apóianse e fomentan, a comprensión e expresión oral e escrita dos 

razoamentos seguidos para a resolución de problemas, e a formalización dos 

pensamentos. 

Ademais, a linguaxe matemática (numérica, gráfica, xeométrica e alxébrica) é un 

vehículo de comunicación de ideas que destaca pola precisión nos seus termos e 

pola súa gran capacidade para comunicar grazas a un léxico propio de carácter 

sintético, simbólico e abstracto. 

As matemáticas posibilitan que o alumnado adquira as bases do pensamento 

científico necesarias para poder interpretar o mundo dos obxectos e dos fenómenos 

cos que convivimos. Iso é así grazas á linguaxe e conceptos que utilizan, e ás formas 

de argumentación e razoamento empregadas para a resolución de problemas, 

facendo útiles e prácticos os coñecementos adquiridos. 

Son destacables, neste sentido, a discriminación de formas, relacións e estruturas 

xeométricas, especialmente co desenvolvemento da visión espacial e a capacidade 

para transferir formas e representacións entre o plano e o espazo. 

Tamén son apreciables as achegas da modelización: esta require identificar e 

seleccionar as características relevantes dunha situación real, representala 

simbolicamente e determinar pautas de comportamento, regularidades e 

invariantes, a partir das que poder facer predicións sobre a evolución, a precisión e 

as limitacións do modelo. 

Esta competencia desenvólvese por medio da utilización de recursos variados 
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traballados no desenvolvemento da materia. Comunicarse, solicitar información, 

retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos, entre outras 

situacións de ensino/aprendizaxe, constitúen vías de tratamento da información, 

dende distintos recursos e soportes, que contribuirán a que o alumno desenvolva 

maiores recursos para a sistematización, a reflexión crítica e a habilidade para 

comunicar con eficacia os resultados do propio traballo. 

Así, a incorporación de ferramentas tecnolóxicas como recurso didáctico para a 

aprendizaxe e para a resolución de problemas, contribúe a mellorar a competencia 

no tratamento da información e competencia dixital, do mesmo modo que a 

utilización das linguaxes gráfica e estatística axuda a interpretar mellor a realidade 

expresada polos medios de comunicación. 

Non menos importante resulta a interacción entre os distintos tipos de linguaxe: 

natural, numérico, gráfico, xeométrico e alxébrico como forma de ligar o tratamento 

da información coa experiencia do alumnado. 

A historia das matemáticas está ligada á historia da humanidade e, na parte que lle 

corresponde, é útil para que poidamos comprender certos acontecementos do 

pasado e do presente e mesmo predicir os do futuro. 

A través do estudo das matemáticas, da utilización das ferramentas que nos 

proporciona, poderemos abordar temas candentes na sociedade actual: 

movementos migratorios, o papel da muller na sociedade, cuestións relacionadas 

cos distintos tipos de violencia. 

A comprensión da realidade social do mundo no que vivimos e o exercicio da 

cidadanía de maneira democrática son necesarios para a integración dos estudantes 

da ESO na sociedade. Determinados aspectos destas realidades poden entenderse 

mellor na medida en que poidan ser analizados empregando as ferramentas que 

proporcionan as matemáticas. 

Por exemplo, para comprender a pluralidade da sociedade española e europea pode 

cuantificarse a súa composición desde diferentes criterios (xeográficos, económicos, 

culturais, raciais, etc) o que devén nun afondamento do coñecemento desa 

pluralidade, e as porcentaxes, a análise de táboas e gráficas e a estatística son os 
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contidos matemáticos máis axeitados para facer estes estudo. 

Un dos aspectos máis salientables da realidade social son os ámbitos cultural e 

artístico. Pero non só forman parte da cultura da nosa sociedade as producións 

literarias, a música, a pintura, ou a arquitectura. A ciencia e, en particular, as 

matemáticas son unha parte integrante xa que moitas das creacións culturais da 

humanidade xamais se terían realizado sen o seu concurso. Abonda lembrar que, hai 

máis de vintecinco séculos, a música e as matemáticas se entrelazaban na escola 

pitagórica. 

Múltiples manifestacións da arquitectura, escultura e pintura de diferentes épocas 

constitúen exemplos nos que se detecta a súa relación directa coas matemáticas. A 

xeometría é, ademais, parte integral da expresión artística da humanidade ó ofrecer 

medios para describir e comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza das 

estruturas que creou. 

Os avances no proceso de resolución dun problema, aínda sen ter acadada unha 

solución, proporcionan unha satisfacción que recompensa o esforzo realizado e 

redunda na autoestima. 

Nese proceso de resolución sempre se aprende algo, aínda que sexa vendo o que xa 

coñeciamos desde outro punto de vista. Pero tamén se poñen en xogo estratexias 

de aprendizaxe como a formulación de preguntas, o sentimento de curiosidade pola 

exploración de obxectos e situacións, a observación e rexistro sistemático de feitos e 

relacións, a integración e relación da nova información con outros datos e coa 

propia experiencia, coñecementos anteriores, a utilización de técnicas de consulta e 

a disposición a aceptar diferentes puntos de vista. 

Pode, polo tanto, considerarse como un proceso de aprendizaxe autónoma que fai 

que a competencia de aprender a aprender se fortaleza. 

Dado que no proceso de resolución dun problema, en moitas ocasións, é necesario 

optar con criterio propio entre varias vías, desenvolver a opción elixida e facerse 

responsable, o estudo das matemáticas pon tamén en xogo destrezas relativas á 

autonomía e a iniciativa persoal. Tamén esixe o desenvolvemento de valores 

persoais tales como a liberdade, a demora da satisfacción, a confianza na propia 
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capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel adecuado de 

autoestima, que permita gozar dos aspectos creativos, manipulativos, estéticos e 

utilitarios das matemáticas. 

O obxectivo deste departamento é ampliar a visión das matemáticas a todos eses 

campos nos que ten influencia no mundo actual laboral, en facer ver a súa 

importancia na sociedade, e que os alumnos entendan que o mundo actual das 

comunicacións, das estatísticas, da economía, da ciencia depende en gran medida 

das matemáticas. Este departamento centrarase moito en expandir a aplicación das 

matemáticas mais alá do currículo e da aula. Os obxectivos xerais para a ESO son os 

seguintes: 

As matemáticas contribuirán ó logro dos obxectivos xerais da ESO a través dos 

obxectivos específicos seguintes (decreto 133/2007 do 5 de xullo): 

• Incorporar á linguaxe habitual os modos de argumentación e as formas de 

expresión matemática (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilística, 

etc), tanto nas situacións que se suscitan na vida cotiá como nas procedentes dos 

ámbitos matemático ou científico, co obxecto de mellorar a comunicación 

promover a reflexión sobre as propias actuacións 

• Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: 

utilizar procedementos de medida, técnicas de recollida e análise de datos, 

empregar a clase de número e a notación máis adecuada para representalos e 

realizar o cálculo máis apropiado a cada situación 

• Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, 

cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou 

outras fontes de información; analizar criticamente as funcións que desempeñan 

estes elementos matemáticos e valorar se a súa achega á comprensión das 

mensaxes 

• Identificar, describir, representar e cuantificar as formas e relacións espaciais que 

se presentan na vida cotiá, en contextos científicos e artísticos, analizar as 

propiedades e relacións xeométricas implicadas, valorar a súa compoñente 

estética e estimular a creatividade e a imaxinación 
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• Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) para realizar cálculos numéricos ou alxébricos, comprobar 

propiedades xeométricas, buscar, tratar, representar e transmitir informacións de 

índole diversa e como axuda na aprendizaxe 

• Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se 

suscitan na vida cotiá dacordo con modos propios da actividade matemática tales 

como a exploración sistemática de alternativas, preguntas ante as apreciacións 

intuitivas, a flexibilidade para modificar o punto de vista, a precisión na linguaxe, 

a xustificación dos razoamentos, a perseveranza na procura de solucións ou a 

necesidade da súa verificación 

• Formular e resolver problemas matemáticos ou procedentes doutros ámbitos, 

individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos e instrumentos, 

valorando a conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos 

resultados obtidos e mostrando unha actitude positiva e confianza na propia 

capacidade 

• Integrar os coñecementos matemáticos na bagaxe cultural propia, en conxunción 

cos saberes que se van adquirindo desde as distintas áreas e aplicalos para 

analizar e valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ó 

ambiente, a saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia pacífica 

• Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de 

vista histórico, apreciando a súa contribución ó desenvolvemento da sociedade 

actual. 
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3.  CONCRECIÓN DE ESTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES POR CURSOS 

PRIMEIRO CURSO ESO 

PROFESOR: JESÚS ARMADA RAMIL 

LIBRO DE TEXTO: PROXECTO EDIXGAL (LIBRO DIXITAL DA EDITORIAL EDEBÉ) 

Matemáticas 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a 
capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a 
competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen 
esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base 
fundamental para a adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, 
nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora no 
desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia 
matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "Competencia 
matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en 
formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, 
doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a 
situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer 
a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes 
linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, 
atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a 
resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, 
procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e 
resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen 
a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións 
propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de 
pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar 
estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, 
tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 
mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe 
transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa 
minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole.  

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto 
de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando 
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nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. 
Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e 
actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en 
primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. 
Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos 
outros bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e 
garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel establécense 
dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: 
a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de 
formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en 
xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable 
para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que 
permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema 
investigado; os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á 
capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as 
competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os 
enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 
modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir 
de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de 
resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante 
diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando 
conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan 
por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en 

que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 
aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e 
contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida 
desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo 
responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou 
proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que 
permitirá fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras 

habilidades. 

No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as 
competencias e os valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben 
adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante 
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situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, 
ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos 

naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. 

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente 
no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue 
cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. 
Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na 
adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir 
dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en 
desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e 
comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, 
os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 
problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das 
competencias clave. 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a 
partir dun resolto, variando os datos, 
propondo novas preguntas, resolvendo 
outros problemas parecidos, formulando 
casos particulares ou máis xerais de 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪  b 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

– Recollida ordenada e organización de 
datos. 

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

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

 

 

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

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

– Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información e 

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

▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos 
ou estatísticos, cando a dificultade destes 
impida ou non aconselle facelos manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

das ideas matemáticas. 
▪ MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para 

tratar datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

– Recollida ordenada e organización de 
datos. 

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

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

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

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

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

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

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

▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

▪ B2.2. Números enteiros: representación, 
ordenación na recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora. 

▪ B2.3. Fraccións en ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. Comparación de 
fraccións. Representación, ordenación e 
operacións. 

 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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 
fraccionarios con expoñente natural: 
operacións. 

▪ 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 
ou outros medios tecnolóxicos. 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

▪ B2.11. Números primos e compostos. 
Descomposición dun número en factores. 
Descomposición 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. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.15. Cálculos con porcentaxes (mental, 
manual e con calculadora). Aumentos e 
diminucións porcentuais. 

▪ B2.16. Razón, proporción e taxa. Taxa 
unitaria. Factores de conversión. 
Magnitudes directamente proporcionais. 
Constante de proporcionalidade. 

▪ B2.17. Resolución de problemas nos que 
interveña a proporcionalidade directa ou 
variacións porcentuais. Repartición 
directamente proporcional. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica. 

▪ 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 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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baseada na observación de pautas e 
regularidades. Valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 

utilízaas para facer predicións. 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría  

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Elementos básicos da xeometría do 
plano. Relacións e propiedades de figuras 
no plano: paralelismo e perpendicularidade. 

▪ B3.2. Ángulos e as súas relacións. 

▪ 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. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

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

▪ B3.7. Cálculo de áreas e perímetros de 
figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 

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

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

▪ MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados 
con distancias, perímetros, superficies e 
ángulos de figuras planas, en contextos da 
vida real, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis 
apropiadas. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e ▪ B3.9. Poliedros e corpos de revolución: 
elementos característicos e clasificación. 

▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

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

▪ CMCCT 
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▪ f Áreas e volumes. cilindros, conos e esferas) e identificar 
os seus elementos característicos 
(vértices, arestas, caras, 
desenvolvementos planos, seccións ao 
cortar con planos, corpos obtidos 
mediante seccións, simetrías, etc.). 

utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

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

▪ B3.11. Uso de ferramentas informáticas para 
estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

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

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

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Funcións  

▪ f ▪ B4.1. Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación de puntos 
nun sistema de eixes coordenados. 

▪ B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o 
sistema de coordenadas cartesianas. 

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ B4.3. Comprender o concepto de 
función.  

▪ MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica 
representa ou non unha función. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.3. Funcións lineais. Cálculo, 
interpretación e identificación da pendente 
da recta. Representacións da recta a partir 
da ecuación e obtención da ecuación a partir 
dunha recta. 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

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

▪ B5.2. Variables cualitativas e cuantitativas. 

▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas. 

▪ B5.4. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia. 

▪ B5.5. Diagramas de barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias. 

▪ B5.6. Medidas de tendencia central. 

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

▪ MAB5.1.1. Comprende o significado de 
poboación, mostra e individuo desde o punto 
de vista da estatística, entende que as 
mostras se empregan para obter información 
da poboación cando son representativas, e 
aplícaos a casos concretos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de 
distintos tipos de variables estatísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.4. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia. 

▪ B5.5. Diagramas de barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias. 

▪ B5.6. Medidas de tendencia central. 

▪ B5.7. Utilización de calculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas para o tratamento 
de datos, creación e interpretación de 
gráficos e elaboración de informes. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e ▪ B5.8. Fenómenos deterministas e aleatorios. ▪ B5.3. Diferenciar os fenómenos 
deterministas dos aleatorios, valorando 

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

▪ CMCCT 
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▪ 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. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.11. Sucesos elementais equiprobables e 
non equiprobables. 

▪ B5.12. Espazo mostral en experimentos 
sinxelos. Táboas e diagramas de árbore 
sinxelos. 

▪ B5.13. Cálculo de probabilidades mediante a 
regra de Laplace en experimentos sinxelos. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Ler e entender enunciados de problemas 

• Procesar a información que aparece nos enunciados 

• Organizar a información facilitada nun texto 

• Redactar procesos matemáticos e solucionar problemas aritméticos ou 

xeométricos expresando os diferentes razoamentos seguidos  

• Utilizar un léxico sintético, simbólico e abstracto, é dicir, incorporar á linguaxe 

habitual a terminoloxía matemática valorando o seu rigor e a súa precisión  

• Traducir expresións alxébricas sinxelas a linguaxe ordinaria e recíprocamente 

• Transmitir ideas de diferentes áreas de coñecemento cos termos precisos 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

• Representar simbólicamente as características relevantes dunha situación real  

• Recoñecer e expresar regularidades en fenómenos naturais  

• Aplicar os números e as súas propiedades na análise de fenómenos cotiáns 

• Elaborar modelos matemáticos que expliquen observacións realizadas  

• Interpretar estruturas xeométricas planas 

COMPETENCIA DIXITAL 

• Buscar información en distintos soportes e acceder a recursos educativos en 

internet 

• Utilizar as linguaxes gráfica, alxébrica e estatística para facilitar a interpretación 

da realidade 

• Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) para a aprendizaxe 

e a comunicación  
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COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

• Analizar datos estatísticos relativos a poboacións 

• Entender informacións demográficas, demoscópicas e sociais 

• Describir fenómenos sociais presentados en forma de situacións problemáticas  

• Aplicar a estatística para cuantificar e analizar fenómenos de tipo social  

• Ser crítico cos erros cometidos 

• Valorar os puntos de vista alleos na resolución de problemas  

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

• Apreciar a beleza das formas xeométricas 

• Describir o mundo a través da xeometría 

• Cultivar a creatividade na resolución de problemas 

• Valorar o pensamento diverxente nas estratexias de resolución de problemas 

• Propiciar o desenvolvemento da sensibilidade e o apaixonamento estético a 

través da xeometría 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

• Perseverar na procura da solución dun problema 

• Coñecer técnicas de estudo, de memorización, de traballo intelectual 

• Estar motivado para emprender novas aprendizaxes  

• Facerse preguntas que xeren novas aprendizaxes 

• Ser consciente do que se sabe e do que non se sabe, e ser consciente de como se 

aprende 

• Clasificar números e formas xeométricas para aplicar as súas propiedades 
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• Reflexionar sobre a orixe dos propios erros na resolución de problemas  

• Comunicar eficazmente os resultados obtidos 

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

• Buscar solucións con creatividade 

• Detectar necesidades e aplicalas na resolución de problemas 

• Revisar o traballo realizado valorando o significado das solucións obtidas na 

resolución dun problema 

• Planificar estratexias para resolver situacións problemáticas 

• Decidir cales son os contidos prioritarios dunha unidade didáctica 

• Comprometerse a presentar as actividades propostas nos prazos fixados 

• Valorar o significado e a conveniencia das solucións obtidas na resolución dun 

problema 

OBXECTIVOS 

• Incorporar os números negativos ó campo numérico coñecido  

• Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, 

incorporando os recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos  

• Operar con números naturais, enteiros, fraccións, e decimais para resolver 

situacións problemáticas da vida cotiá tendo en conta a xerarquía das operacións 

• Obter o resultado de operación sinxelas (con números enteiros, fraccións e 

decimais) empregando o cálculo mental e escrito  

• Calcular porcentaxes en situacións de rebaixas e incrementos de prezos ou outras 

situacións da vida cotiá 

• Observar a necesidade de dar o valor exacto ou aproximado dun resultado como 

unha forma de diversidade e susceptibilidade da realidade  
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• Aplicar os modos propios das matemáticas en situacións habituais e na resolución 

de problemas elixindo a estratexia máis axeitada, empregando a linguaxe precisa 

e perseverando para atopar a solución 

• Deseñar estratexias persoais para a resolución de problemas utilizando distintos 

recursos (debuxando bosquexo, descompoñendo figuras) 

• Perseverar na procura de solucións, cambiando se cómpre a estratexia de 

resolución empregada 

• Empregar programas informáticos que simulen procedementos matemáticos con 

axuda para a aprendizaxe de determinados contidos 

• Utilizar correctamente a calculadora como un recurso tecnolóxico que facilita a 

resolución de situacións problemáticas 

• Razoar de forma lóxica (razóns, proporcións, porcentaxes), e organizar e 

relacionar informacións (táboas e gráficos sinxelos) para resolver problemas da 

vida cotiá 

• Comunicar con precisión e rigorosidade a información utilizando as distintas 

formas de expresión matemática (numérica, gráfica, xeométrica e lóxica) 

• Cuantificar determinados aspectos da realidade mediante a recolla de datos, 

confección de táboas e gráficas, e procedementos de medidas 

• Ler, interpretar e construír táboas a partir de diferentes fontes de información 

(textos, números, gráficas, outras táboas) 

• Recoñecer e construír os principais gráficos estatísticos que aparecen na vida 

diaria e a súa achega na comprensión das mensaxes 

• Identificar os elementos xeométricos básicos, as súas relacións mutuas e aplicar 

os procedementos de construción que permiten representalos no plano  

• Visualizar as principais figuras xeométricas (polígonos e figuras circulares) 

analizando as súas propiedades xeométricas e calculando o seu perímetro e área 
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• Recoñecer o desenvolvemento histórico das matemáticas a través de biografías 

de personaxes e de achegas de diferentes culturas 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 

− Números naturais. Divisibilidade. 

− Números enteiros 

− Potencias e raíz cadrada 

− Fraccións 

− Números decimais 

2ª Avaliación 

− Proporcionalidade 

− Iniciación á álxebra. Ecuacións. 

− Táboas e gráficas 

− Estatística e Probabilidade 

− Medidas de magnitudes 

3ª Avaliación 

− Elementos xeométricos 

− Figuras xeométricas 

− Lonxitudes e áreas 

− Corpos xeométricos. Volumes. 

 

GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA  

• Dominar o emprego do sistema de numeración decimal para ler e escribir 

calquera número enteiro ou decimal 
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• Recoñecer relacións de multiplicidade ou divisibilidade entre dous números, 

dominar os algarismos de cálculo do mcm e mcd, e detectar situacións reais nas 

que se pode resolver un problema recurrindo ós conceptos de múltiplo, divisor, 

mcm e mcd. 

• Efectuar eficazmente operacións combinadas de números decimais, enteiros e 

fraccións, respectando as parénteses e a xerarquía das operacións, e procedendo 

ás simplificacións oportunas 

• Resolver problemas para os que se precise a utilización das catro operacións, con 

números enteiros, decimais e fraccionarios, utilizando a forma de cálculo axeitada 

e valorando a adecuación do resultado ó contexto, e presentando de forma clara, 

coherente e ordenada os razoamentos seguidos 

• Asimilar o concepto de proporcionalidade directa e distinguir magnitudes 

directamente proporcionais e magnitudes que non o son 

• Resolver eficazmente problemas de proporcionalidade directa completando 

táboas de valores, pola técnica de redución á unidade ou mediante regras de tres  

• Realizar de forma razoada problemas onde aparezan porcentaxes ou fraccións, 

analizando de forma crítica a conveniencia do resultado obtido, e sendo capaz de 

explicar o proceso seguido 

• Utilizar a terminoloxía e os conceptos básicos da xeometría para describir e 

clasificar obxectos e as súas propiedades 

• Manexar os instrumentos de debuxo de maneira adecuada para resolver 

cuestións xeométricas 

• Calcular áreas, perímetros ou ángulos de figuras planas por descomposición en 

figuras máis sinxelas, por medio de fórmulas elementais ou outros razoamentos 

xeométricos elementais, expresando os resultados nas unidades de medida 

axeitadas 

• Representar puntos nos eixes de coordenadas. 
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• Identificar as variables que interveñen nunha situación cotiá así como as súas 

relacións de dependencia, e organizar e interpretar a información dispoñible 

mediante táboas e representacións gráficas 

• Interpretar de forma cualitativa a información presentada en forma de gráficos  

• Organizar datos obtidos de estudos estatísticos en táboas, calculando frecuencias 
e procedendo ás representacións gráficas máis axeitadas en cada contexto.  
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SEGUNDO CURSO ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

PROFESOR: ROSARIO VARELA FERNÁNDEZ 

LIBRO DE TEXTO: MATEMÁTICAS 2º DE ESO. SERIE RESUELVE. EDITORIAL 

SANTILLANA. 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a 
capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a 
competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen 
esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base 
fundamental para a adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, 
nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora no 

desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia 
matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "Competencia 
matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en 
formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, 
doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a 
situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer 
a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes 
linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, 
atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a 
resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, 
procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e 
resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen 
a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións 
propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de 
pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar 
estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, 
tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 
mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe 
transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa 

minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole.  

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto 
de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando 
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nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. 
Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e 
actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en 
primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. 
Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos 
outros bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e 
garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel establécense 
dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: 
a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de 
formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en 
xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable 
para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que 
permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema 
investigado; os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á 
capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as 
competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os 
enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 
modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir 
de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de 
resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante 
diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando 
conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan 
por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en 

que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 
aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e 
contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida 
desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo 
responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou 
proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que 
permitirá fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras 

habilidades. 

No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as 
competencias e os valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben 
adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante 



36 

 

situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, 
ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos 

naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. 

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente 
no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue 
cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. 
Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na 
adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir 
dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en 
desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e 
comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, 
os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 
problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das 
competencias clave. 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ E 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a 
partir de un resolto, variando os datos, 
propondo novas preguntas, resolvendo 
outros problemas parecidos, formulando 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

casos particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪  b 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

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

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

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

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

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

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

▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos 
ou estatísticos cando a dificultade destes 
impida ou non aconselle facelos manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

información e elaborar conclusións. 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

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

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

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

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

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

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

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

▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

▪ B2.3. 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 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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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. 

obtidos. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

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

▪ B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con calculadora), 
usando estratexias que permitan 
simplificar as operacións con números 
enteiros, fraccións, decimais e 

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

▪ CMCCT 
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porcentaxes, e estimando a coherencia e 
a precisión dos resultados obtidos. 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría  
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▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. Poliedros e corpos de revolución: 
elementos característicos; clasificación. 
Áreas e volumes. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

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

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

 

 

 

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

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

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Funcións  
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▪ f ▪ B4.1. Concepto de función: variable 
dependente e independente; formas de 
presentación (linguaxe habitual, táboa, 
gráfica e fórmula); crecemento e 
decrecemento; continuidade e 
descontinuidade; cortes cos eixes; 
máximos e mínimos relativos. Análise e 
comparación de gráficas. 

▪ B4.1. Manexar as formas de presentar 
unha función (linguaxe habitual, táboa 
numérica, gráfica e ecuación), pasando 
dunhas formas a outras e elixindo a mellor 
delas en función do contexto. 

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

▪ MAB4.3.1. Recoñece e representa unha 
función lineal a partir da ecuación ou dunha 
táboa de valores, e obtén a pendente da recta 
correspondente. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

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

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

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

▪ B5.4. Medidas de tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de dispersión. 

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

▪ MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha 
poboación de variables cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as 
súas frecuencias absolutas, relativas, e 
acumuladas, e represéntaos graficamente. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a 
mediana (intervalo mediano), a moda 
(intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe 
o máis axeitado, e emprégaos para 

▪ CMCCT 
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interpretar un conxunto de datos e para 
resolver problemas. 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

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

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

▪ B5.4. Medidas de tendencia central. 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.7. Fenómenos deterministas e 
aleatorios. 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 

• Entender a utilidade dos números enteiros e as súas operacións para representar 

e cuantificar situacións cotiás 

• Coñecer a estrutura do sistema de numeración decimal e recoñecelo como o máis 

potente para cuantificar situacións e problemas variados 

• Operar con soltura con números decimais 

• Construír e aplicar os distintos significados das fraccións  

• Realizar con soltura as operacións con números fraccionarios  

• Calcular expresións con números naturais, enteiros, fraccións e decimais 

• Coñecer e aplicar o método de redución á unidade e a regra de tres na resolución 

de situacións de proporcionalidade 

• Realizar as operacións básicas con expresións alxébricas 

• Resolver ecuacións de primeiro grao 

• Utilizar as ecuacións como ferramenta para resolver problemas 

• Aplicar a proporcionalidade numérica e xeométrica en situacións da vida cotiá  

• Dominar todos os elementos da xeometría plana para poder resolver problemas  
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• Dominar os elementos da xeometría do espazo como medio para resolver 

problemas 

• Dominar os elementos que interveñen no estudio das funcións e a súa 

representación gráfica 

• Saber elaborar e analizar estatisticamente unha enquisa e completar un estudo 

estatístico 

• Modelizar elementos e situacións do ámbito físico por medio de números 

enteiros 

• Utilizar os números decimais e os fraccionarios para analizar e cuantificar 

situacións do ámbito físico 

• Cuantificar numericamente magnitudes que interveñen nunha situación real e 

recoñecer as relacións de proporcionalidade existentes entre as magnitudes coas 

que analizamos o mundo real 

• Utilizar a álxebra para expresar relacións entre as magnitudes físicas e para 

modelizar fenómenos do mundo que nos rodea 

• Utilizar as ecuacións como soporte de relacións entre magnitudes do mundo 

físico, e para realizar cálculos e obter novos datos no devandito ámbito 

• Usar axeitadamente os termos e os conceptos da xeometría plana e espacial para 

describir elementos do mundo físico 

• Modelizar elementos da realidade mediante unha función e a súa respectiva 

gráfica 

• Valorar a estatística como medio para describir e analizar multitude de procesos 

do mundo cotiá 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Entender os diferentes enunciados das actividades propostas  
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• Explicar oralmente e por escrito os razoamentos seguidos a resolución dun 

exercicio 

• Integrar na linguaxe os números enteiros, decimais e fraccionarios, recoñecendo a 

súa utilidade como elementos que achegan flexibilidade e precisión 

• Traducir enunciados e relacións matemáticas a linguaxe alxébrica  

• Expresar fórmulas e expresións alxébricas na linguaxe ordinaria precisando o seu 

significado 

• Interpretar unha ecuación como unha relación entre valores  

• Integrar na linguaxe os conceptos e a terminoloxía propios da proporcionalidade 

e, con eles, incrementar as posibilidades expresivas 

• Saber describir un obxecto utilizando correctamente o vocabulario xeométrico 

• Explicar de forma clara e concisa procedementos, propiedades e resultados 

xeométricos 

• Expresar concisa e claramente unha análise estatística baseada nun conxunto de 

datos dados 

• Entender un texto co fin de poder resumir a súa información mediante unha 

función e a súa gráfica 

COMPETENCIA DIXITAL 

• Coñecer a utilidade dos números decimais, fraccionarios e porcentaxes como 

soportes de información precisa 

• Utilizar a calculadora para facilitar a operativa con números decimais, en 

situacións de proporcionalidade e porcentaxes 

• Valorar a utilidade da linguaxe alxébrica como unha potente ferramenta para 

expresar de forma sinxela procesos lóxico-matemáticos 

• Trazar debuxos e esquemas que mostren relacións entre os datos e as incógnitas 

dun problema 
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• Expresar con códigos numéricos as relacións descritas nun texto  

• Seleccionar información en internet aplicando métodos de procura axeitados 

• Organizar a información estatística en táboas e utilizar calculadoras e ferramentas 

informáticas para o cálculo de parámetros estatísticos e para a representación 

gráfica da información 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

• Planificar, con axuda dos números decimais, situacións sinxelas da economía 

persoal ou familiar 

• Recoñecer a presenza das fraccións no ámbito, especialmente no mundo 

comercial e nos sistemas de medida das magnitudes fundamentais  

• Recoñecer a presenza da proporcionalidade como soporte de información en 

operacións bancarias, nos medios de comunicación, etc 

• Tomar conciencia da utilidade dos coñecementos xeométricos en multitude de 

labores humanos 

• Dominar o uso de gráficas para poder entender informacións dadas deste modo  

• Dominar os conceptos da estatística como medio para analizar criticamente a 

información que nos proporcionan 

• Recoñecer pautas de comportamento democrático nas  situacións problemáticas 

presentadas 

• Ser crítico cos erros cometidos 

• Ser obxectivo ó valorar os puntos de vista alleos na resolución de problemas  

• Valorar as estratexias de resolución e de prantexamento de problemas diferentes 

das propias 

• Propor cambios que melloren a organización baseados en criterios matemáticos  

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
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• Valorar as achegas dos científicos ó longo da historia  

• Recoñecer elementos numéricos presentes en distintas manifestacións artísticas 

• Recoñecer o compoñente de harmonía e beleza que achegan as proporcións nas 

realizacións artísticas 

• Crear e describir elementos artísticos con axuda dos coñecementos xeométricos 

adquiridos 

• Utilizar os conceptos xeométricos para describir distintas manifestacións artísticas 

e cultivar a estética da xeometría 

• Desenvolver métodos creativos para abordar a resolución de problemas  

• Valorar o pensamento diverxente nas estratexias de resolución de problemas  

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

• Esforzarse na resolución das actividades máis complexas e perseverar na 

aplicación dos procedementos que se aprenden 

• Buscar unha coherencia global dos coñecementos adquiridos  

• Desenvolver estratexias persoais de cálculo e resolución de problemas 

• Mellorar o proceso de aprendizaxe reflexionando sobre a orixe dos erros 

cometidos 

• Saber contextualizar os resultados obtidos en problemas para darse conta de se 

son ou non lóxicos 

• Comprobar e corrixir as solucións obtidas nun problema 

• Tomar conciencia do valor dos contidos adquiridos como base para aprendizaxes 

futuras 

• Ser capaz de autoavaliar o nivel de aprendizaxe 

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
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• Desenvolver capacidades creativas e valorar a tenacidade como actitude nos 

procesos de resolución de problemas 

• Desenvolver procedementos e estratexias para comprobar e investigar 

propiedades e relacións numéricas, alxébricas e xeométricas 

• Elixir entre os procesos aritméticos, alxébricos ou xeométricos á hora de resolver 

un problema 

• Decidir, e estimar, na cuantificación de situacións cotiás, o nivel de aproximación 

decimal axeitado 

• Valorar o significado das solucións obtidas na resolución dun problema  

• Valorar a proporcionalidade como ferramenta de análise na toma de decisións 

cotiás 

• Valorar a álxebra como recurso facilitador de novas aprendizaxes matemáticas  

• Asignar ás incógnitas os valores axeitados á hora de traducir a unha ecuación o 

enunciado dun problema 

• Poder resolver un problema dado creando unha función que o describa  

• Desenvolver unha conciencia crítica en relación coas noticias, datos, gráficos, etc., 

que obtemos dos medios de comunicación 

• Comparar informacións de tipo numérico e tirar conclusións  
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OBXECTIVOS 

• Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o 

rigor e a precisión na comunicación 

• Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que 

chega do contorno (medios de comunicación, publicidade...), analizando 

criticamente o papel que desempeñan 

• Incorporar os números enteiros e os racionais ó campo numérico coñecido, e 

afondar no coñecemento das operacións con números fraccionarios  

• Completar o estudo das relacións de proporcionalidade, incorporando os recursos 

que ofrecen á resolución de problemas aritméticos e xeométricos 

• Iniciar a utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de problemas  

• Formular conxecturas na realización de pequenas investigacións, e comprobalas  

• Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e 

a resolución de problemas 

• Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo 

ou á resolución dun problema, xa sexa do ámbito das Matemáticas ou da vida 

cotiá 

• Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, 

utilizando técnicas de recollida, xestión e representación de datos, 

procedementos de medida e cálculo e empregando en cada caso os diferentes 

tipos de números, segundo esixa a situación 

• Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada dende 

distintos puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de 

profundidade 

• Identificar as formas e figuras planas e espaciais, analizando as súas propiedades 

e relacións xeométricas 
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• Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de 

investigación en xeometría 

• Iniciar o estudo da semellanza incorporando os procedementos da 

proporcionalidade e utilizándoos para a resolución de problemas xeométricos  

• Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadora de operacións básicas, programas 

informáticos) con sentido crítico, de forma que supoñan unha axuda na 

aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais das Matemáticas  

• Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de 

matemáticos, como a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para 

cambiar de punto de vista, a perseveranza na busca de solucións, o recurso á 

particularización, a sistematización, etc. 

• Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar 

situacións nas que as necesiten 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 

− Números enteiros 

− Fraccións 

− Potencias e raíz cadrada 

− Números decimais 

− Expresións alxebraicas 

2ª Avaliación 

− Ecuacións 

− Sistemas de ecuacións 

− Proporcionalidade numérica 

− Proporcionalidade xeométrica 

− Figuras planas. Áreas. 

3ª Avaliación 

- Corpos xeométricos. Áreas. 

- Corpos xeométricos. Volumes. 

- Funcións 

- Estatística e probabilidade 
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GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA   

• Relacionar, ordenar, e clasificar números enteiros, decimais e fraccionarios, e 

utilizalos para resolver problemas relacionados coa vida cotiá 

• Elixir o tipo de cálculo axeitado (mental ou manual) para resolver problemas e, de 

acordo co enunciado, dar significado ás operacións elixidas, ós métodos utilizados 

e ós resultados obtidos 

• Calcular o valor de expresións numéricas con números enteiros, decimais e 

fraccionarios baseadas nas catro operacións elementais, as potencias de 

expoñente natural e as raíces cadradas, aplicando correctamente as regras de 

prioridade e dos signos e as estratexias de simplificación, e facendo un uso 

adecuado das parénteses 

• Calcular potencias de expoñente natural, prevendo o signo do resultado e aplicar 

as propiedades das potencias convenientemente 

• Resolver problemas cotiás coa axuda das fraccións 

• Recoñecer magnitudes directa ou inversamente proporcionais, empregando 

convenientemente a regra de tres simple directa e inversa e as porcentaxes para 

resolver problemas relacionados coa vida cotiá 

• Resolver ecuacións de primeiro grao efectuando correctamente as 

transformacións necesarias para a supresión de parénteses e denominadores, e 

empregando racionalmente as estratexias para despexar a incógnita  

• Traducir a linguaxe alxébrica relacións e propiedades numéricas, enunciados 

relativos a números descoñecidos ou indeterminados, e resolver os problemas 

utilizando ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, comprobando se a 

solución obtida é axeitada ou non ó enunciado 

• Resolver problemas xeométricos utilizando o teorema de Tales e os criterios de 

semellanza de triángulos 

• Utiliza o Teorema de Pitágoras para resolver problemas xeométricos e cotiás 
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• Recoñecer, clasificar e describir as figuras e os corpos elementais (poliedros e 

corpos de revolución), nomeando os seus elementos característicos 

• Calcular volumes de poliedros e corpos de revolución 

• Representar nun sistema de eixes cartesianos relacións funcionais que estean 

baseadas na proporcionalidade directa, e que veñan dadas a través dunha táboa 

de valores ou mediante un enunciado 

• Intercambiar información entre táboas de valores e gráficas, e obter información 

práctica de gráficas cartesianas nun contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos naturais e da vida ordinaria  

• Obter e interpretar táboas de frecuencias, representar datos en diagramas de 

barras e polígonos de frecuencias, e obter información a partir deles, nun 

contexto de resolución de problemas relacionados cos fenómenos naturais e a 

vida cotiá 

• Calcular a media, a mediana, a moda e o percorrido dun conxunto de datos, 

sendo quen de utilizar estes parámetros para efectuar valoracións e 

comparacións. 
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TERCEIRO CURSO ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

PROFESORA:  ANA RAQUEL PÉREZ PRIETO 

LIBRO DE TEXTO: MATEMÁTICAS 3º ESO – EDITORIAL SANTILLANA 

A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da 
competencia clave matemática e en ciencia e tecnoloxía, recoñecida pola Unión 
Europea. Esta competencia consiste en formular, transformar e resolver problemas 
a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. En 
concreto, abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de 
xeito matemático; formular e resolver problemas; representar entidades 
matemáticas; utilizar os símbolos matemáticos; comunicarse coas matemáticas e 
sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por outra banda, o 
pensamento matemático axuda á adquisición do resto de competencias e contribúe 
á formación intelectual do alumnado, o que permitirá que se desenvolva mellor 
tanto no ámbito persoal como no social. 

A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen os eixes 
fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas. Unha das 
capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade matemática é a habilidade 
de formular, propor, interpretar e resolver problemas, xa que lles permite ás 
persoas o emprego dos procesos cognitivos para abordaren e resolveren situacións 
interdisciplinares en contextos reais, o que resulta de máximo interese para o 
desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. Neste proceso de 
resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais 
da matemática, como é o caso da comunicación lingüística, ao ler de forma 
comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; o sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 
modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir 
de apoio á resolución do problema e á comprobación da solución; a competencia de 
aprender a aprender, ao proporcionar estratexias de planificación e análise que 
axudan na resolución de problemas, así como actitudes de curiosidade e hábitos de 
formularse preguntas; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude 
aberta ante diferentes solucións; e a competencia en conciencia e expresións 
culturais, debido á necesidade de coñecer, comprender, apreciar e valorar 
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diferentes manifestacións culturais relacionadas co coñecemento matemático e 
científico.  

O alumnado que curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades 
de pensamento matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, 
interpretar e comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en 
distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Tamén 
debe valorar as posibilidades de aplicación práctica do coñecemento matemático 
tanto para o enriquecemento persoal como para a valoración do seu papel no 
progreso da humanidade. 

No desenvolvemento do currículo débese ter en conta o carácter propedéutico da 
materia correspondente ao cuarto curso de ESO, segundo figura no artigo 12 do 
Real decreto 1105/2014, que establece o currículo de ESO, que a fai necesaria para 
ensinanzas postobrigatorias.  

É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, 
as competencias e os valores estean integrados, polo que os estándares de 
aprendizaxe se formularon tendo en conta a imprescindible relación entre os 
devanditos elementos. Todo iso xustifica que se organizase en torno aos seguintes 
bloques para os cursos de terceiro e cuarto de ESO, fortalecendo tanto os aspectos 
teóricos como as aplicacións prácticas en contextos reais: "Procesos, métodos e 
actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Xeometría", "Funcións" e 
"Estatística e probabilidade". 

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

adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 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 
razoado, o proceso seguido na resolución 
dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 

CMCCT 

e 

f 

h 

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

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

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os 
datos, e contexto do problema). 

CMCCT 

MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

CMCCT 

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

CMCCT 

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

CMCCT 

CAA 

b 

e 

f 

g 

h 

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

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

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

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e 
leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

CMCCT 

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 
atopadas para realizar simulacións e 
predicións sobre os resultados esperables, e 
valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

CMCCT 

b 

e 

f 

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

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

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de 
resolvelos, revisando o proceso de resolución, 
e os pasos e as ideas importantes, analizando 
a coherencia da solución ou procurando outras 
formas de resolución. 

CMCCT 

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

CMCCT 

CAA 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

f 

h 

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

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

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

CCL 

CMCCT 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

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

B1.6. 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. 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter problemas 
de interese. 

CMCCT 

CSC 

MACB1.6.2. Establece conexións entre un 
problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel, e 
os coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 

CSIEE 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

e 

f 

g 

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

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

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

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

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos 
de formular e formularse preguntas, e 
procurar respostas adecuadas, tanto no 

CMCCT 

CAA 

CCEC 
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estudo dos conceptos como na resolución 
de problemas. 

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

CSC 

CSIEE 

b 

g 

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

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

MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando 
as consecuencias destas e a súa conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

b 

g 

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

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

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvolvidos, 
valorando a potencia e a sinxeleza das ideas 
clave, e aprende para situacións futuras 
similares. 

CMCCT 

CAA 

b 

e 

f 

g 

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

Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

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

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

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

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

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

CMCCT 

CD 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

a 

b 

f 

g 

e 

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

Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 

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

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais 
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información 
relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión 
ou difusión. 

CCL 

CD 
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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. 

compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

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

CCL 

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

CD 

CAA 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ficheiros e 
tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

b 

f 

B2.1. Números racionais. Transformación de 
fraccións en decimais e viceversa. 
Números decimais exactos e periódicos. 
Fracción xeratriz. 

B2.2. Operacións con fraccións e decimais. 
Cálculo aproximado e redondeo. Cifras 
significativas. Erro absoluto e relativo.  

B2.3. Potencias de números racionais con 
expoñente enteiro. Significado e uso. 

B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para 
a expresión de números moi pequenos. 
Operacións con números expresados en 
notación científica. 

 

B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. 
Expresión decimal. Expresións radicais: 
transformación e operacións. 

B2.6. Xerarquía de operacións. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números 
racionais, as raíces e outros números 
radicais para operar con eles, utilizando a 
forma de cálculo e notación adecuada, 
para resolver problemas da vida cotiá, e 
presentar os resultados coa precisión 
requirida. 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de 
números (naturais, enteiros e racionais), indica 
o criterio utilizado para a súa distinción e 
utilízaos para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

CMCCT 

MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal 
equivalente a unha fracción, entre decimais 
finitos e decimais infinitos periódicos, e 
indica neste caso o grupo de decimais que 
se repiten ou forman período. 

CMCCT 

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 

CMCCT 

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e 
moi pequenos en notación científica, opera 
con eles, con e sen calculadora, e utilízaos 
en problemas contextualizados. 

CMCCT 

MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas 
adecuadas para realizar aproximacións por 
defecto e por exceso dun número en 
problemas contextualizados, e xustifica os 
seus procedementos. 

CMCCT 

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

b 

f 

B2.7. Investigación de regularidades, 
relacións e propiedades que aparecen en 
conxuntos de números. Expresión usando 
linguaxe alxébrica.  

B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións 
recorrentes Progresións aritméticas e 
xeométricas. 

B2.2. Obter e manipular expresións 
simbólicas que describan sucesións 
numéricas, observando regularidades en 
casos sinxelos que inclúan patróns 
recursivos. 

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión 
numérica recorrente usando a lei de formación 
a partir de termos anteriores. 

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

b 

f 

B2.9. Transformación de expresións 
alxébricas. Igualdades notables. 
Operacións elementais con polinomios. 
Factorización de polinomios. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para 
expresar unha propiedade ou relación 
dada mediante un enunciado, extraendo a 
información salientable e transformándoa. 

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e 
utilízaos en exemplos da vida cotiá.  

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
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b 

f 

B2.9. Transformación de expresións 
alxébricas. Igualdades notables. 
Operacións elementais con polinomios. 
Factorización de polinomios. 

B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha 
incógnita. Resolución por distintos 
métodos. 

B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de 
grao superior a dous. 

B2.12. Resolución de sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas 

B2.13. Resolución de problemas mediante a 
utilización de ecuacións e sistemas de 
ecuacións. 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos 
que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro e 
segundo grao, ecuacións sinxelas de grao 
maior que dous e sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación 
alxébricas, gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, valorando e contrastando os 
resultados obtidos. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha 
situación da vida cotiá mediante ecuacións e 
sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta 
criticamente o resultado obtido. 

CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría  

e  

f  

l  

n  

B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e 
corpos de revolución. 

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

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e 
as propiedades características das figuras 
planas, os corpos xeométricos elementais 
e as súas configuracións xeométricas. 

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos 
da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun 
ángulo, e utilízaas para resolver problemas 
xeométricos sinxelos. 

CMCCT 

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre 
ángulos definidos por rectas que se cortan 
ou por paralelas cortadas por unha secante, 
e resolve problemas xeométricos sinxelos. 

CMCCT 

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

CMCCT 

f  

l  

n 

B3.3. Xeometría do plano.  

B3.4. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas.  

B3.5. Xeometría do espazo: áreas e 
volumes. 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as 
fórmulas usuais para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles e 
para obter as medidas de lonxitudes, 
áreas e volumes dos corpos elementais, 
de exemplos tomados da vida real, 
representacións artísticas como pintura ou 
arquitectura, ou da resolución de 
problemas xeométricos. 

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de 
polígonos e de figuras circulares en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas. 

CMCCT 

MACB3.2.2. Divide un segmento en partes 
proporcionais a outros dados, e establece 
relacións de proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes. 

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
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b 

e 

f 

g 

l 

n 

B3.4. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas. 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as 
dimensións reais de figuras dadas en 
mapas ou planos, coñecendo a escala. 

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de 
medidas de lonxitudes e de superficies en 
situacións de semellanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

CMCCT 

b 

e 

f 

g 

l 

n 

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

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

B3.4. Recoñecer as transformacións que 
levan dunha figura a outra mediante 
movemento no plano, aplicar eses 
movementos e analizar deseños cotiáns, 
obras de arte e configuracións presentes 
na natureza 

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis 
característicos dos movementos no plano 
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou 
en obras de arte. 

CMCCT 

CCEC 

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

CMCCT 

CCEC 

b 

e 

f 

B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de 
simetría nos poliedros e corpos de 
revolución. 

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

B3.5. Identificar centros, eixes e planos de 
simetría de figuras planas, poliedros e 
corpos de revolución. 

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e 
corpos de revolución, utilizando a linguaxe con 
propiedade para referirse aos elementos 
principais.  

CMCCT 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos 
de simetría en figuras planas, en poliedros, 
na natureza, na arte e nas construcións 
humanas. 

CMCCT 

CCEC 

b 

f 

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

B3.8. A esfera. Interseccións de planos e 
esferas. 

B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas 
xeográficas e fusos horarios. Latitude e 
lonxitude dun punto. 

B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas 
xeográficas e a súa aplicación na 
localización de puntos. 

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o 
Ecuador, os polos, os meridianos e os 
paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o 
globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a 
súa lonxitude 

CMCCT 

 Bloque 4. Funcións  

f 

g 

B4.1. Análise e descrición cualitativa de 
gráficas que representan fenómenos do 
ámbito cotián e doutras materias.  

B4.2. Análise dunha situación a partir do 
estudo das características locais e globais 
da gráfica correspondente. 

B4.3. Análise e comparación de situacións 
de dependencia funcional dadas mediante 
táboas e enunciados.  

B4.4. Utilización de calculadoras gráficas 
e programas de computador para a 

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen 
no estudo das funcións e a súa 
representación gráfica. 

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha 
función dada graficamente e asocia 
enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. 

CMCCT  

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

CMCCT 

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

CMCCT 
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construción e a interpretación de gráficas. MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións 
analíticas a funcións dadas graficamente.  

CMCCT 

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

CMCCT 

b 

f 

B4.5. Utilización de modelos lineais para 
estudar situacións provenientes de 
diferentes ámbitos de coñecemento e da 
vida cotiá, mediante a confección da 
táboa, a representación gráfica e a 
obtención da expresión alxébrica.  

B4.6. Expresións da ecuación da recta. 

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e 
doutras materias que poden modelizarse 
mediante unha función lineal, valorando a 
utilidade da descrición deste modelo e dos 
seus parámetros, para describir o 
fenómeno analizado. 

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión 
da ecuación da recta a partir dunha dada 
(ecuación punto pendente, xeral, explícita e 
por dous puntos), identifica puntos de corte e 
pendente, e represéntaa graficamente.  

CMCCT 

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

CMCCT 

b 

f 

B4.7. Funcións cuadráticas. Representación 
gráfica. Utilización para representar 
situacións da vida cotiá. 

B4.3. Recoñecer situacións de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funcións cuadráticas, calculando 
os seus parámetros e as súas 
características. 

MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos 
dunha función polinómica de grao 2 e 
represéntaa graficamente. 

CMCCT 

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

CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

b 

f 

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

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

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos. 

B5.4. Gráficas estatísticas. 

B5.1. Elaborar informacións estatísticas para 
describir un conxunto de datos mediante 
táboas e gráficas adecuadas á situación 
analizada, xustificando se as conclusións 
son representativas para a poboación 
estudada. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e 
xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados. 

CMCCT 

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha 
mostra a través do procedemento de 
selección, en casos sinxelos. 

CMCCT 

MACB5.1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos. 

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CSC 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

b 

e 

f 

B5.5. Parámetros de posición: cálculo, 
interpretación e propiedades. 

B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, 
interpretación e propiedades. 

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

B5.8. Interpretación conxunta da media e a 
desviación típica. 

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de 
posición e de dispersión dunha variable 
estatística para resumir os datos e 
comparar distribucións estatísticas. 

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de 
posición (media, moda, mediana e cuartís) 
dunha variable estatística para proporcionar 
un resumo dos datos. 

CMCCT 

MACB5.2.2. Calcula e interpreta os 
parámetros de dispersión (rango, percorrido 
intercuartílico e desviación típica) dunha 
variable estatística, utilizando a calculadora 
e a folla de cálculo, para comparar a 
representatividade da media e describir os 
datos. 

CMCCT 

b 

e 

f 

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun 
estudo estatístico. Análise e descrición de 
traballos relacionados coa estatística, con 
interpretación da información e detección 
de erros e manipulacións. 

 

 

 

B5.10. Utilización de calculadora e outros 
medios tecnolóxicos axeitados para a 
análise, a elaboración e a presentación de 
informes e documentos sobre 
informacións estatísticas nos medios de 
comunicación. 

B5.3. Analizar e interpretar a información 
estatística que aparece nos medios de 
comunicación, valorando a súa 
representatividade e a súa fiabilidade. 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para 
describir, analizar e interpretar información 
estatística dos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá.  

CCL 

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios 
tecnolóxicos para organizar os datos, xerar 
gráficos estatísticos e calcular parámetros 
de tendencia central e dispersión. 

CD 

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

CD 

b 

f 

g 

B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e 
espazo mostral. 

B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a 
regra de Laplace. Diagramas de árbore 
sinxelos. Permutacións; factorial dun 
número. 

B5.13. Utilización da probabilidade para 
tomar decisións fundamentadas en 
diferentes contextos. 

B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza 
un suceso asociado a un experimento 
aleatorio sinxelo, calculando a súa 
probabilidade a partir da súa frecuencia 
relativa, a regra de Laplace ou os 
diagramas de árbore, e identificando os 
elementos asociados ao experimento. 

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios 
e distíngueos dos deterministas. 

CMCCT 

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para 
describir e cuantificar situacións 
relacionadas co azar.  

CMCCT 

CCL 

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. 

CMCCT 

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

CSIEE 

 

CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA  MATEMÁTICA 
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• Calcular expresións con números racionais e reais, con e sen parénteses, 

respectando a xerarquía das operacións e realizando simplifcacións oportunas  

• Aproximar números como axuda para a explicación de fenómenos  

• Operar con polinomios e con identidades notables  

• Resolver problemas empregando ecuacións e sistemas de ecuacións como medio 

para resolver multitude de problemas matemáticos  

• Saber resolver graficamente sistemas de ecuacións e dominar os distintos 

métodos de resolver sistemas de ecuacións lineais 

• Recoñecer as principais propiedades das sucesións numéricas 

• Identificar as principais figuras planas e corpos xeométricos e calcular as súas 

áreas e volumes 

• Aplicar os teoremas de Pitágoras e de Tales, e as nocións de semellanza na 

resolución de problemas cotiáns 

• Dominar os elementos da xeometría plana e do espazo como medio para resolver 

problemas 

• Aplicar transformacións xeométricas a unha figura  

• Dominar todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa 

representación gráfica 

• Interpretar e construír gráficas de funcións 

• Comprender o que implica a linealidade dunha función entendendo esta como 

unha modelización da realidade 

• Analizar variables mediante parámetros estatísticos 

• Interpretar táboas e gráficos estatísticos 

• Saber elaborar e analizar estatisticamente una enquisa utilizando todos os 

elementos e conceptos aprendidos 
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• Estudar fenómenos aleatorios e a súa probabilidade 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Ler e entender enunciados de problemas, definicións abstractas e propiedades 

numéricas, alxébricas e xeométricas 

• Expresar as diferentes etapas de que consta a resolución dun problema e 

comunicar con precisión os razoamentos seguidos nun exercicio 

• Incorporar á linguaxe habitual números racionais e decimais, así como os modos 

de razoamento riguroso da álxebra e da xeometría, recoñecendo a súa utilidade 

como elementos que achegan flexibilidade e precisión 

• Entender un texto científico coa axuda dos coñecementos sobre a notación 

científica e as progresións 

• Saber traducir o enunciado dun problema á linguaxe matemática para poder 

resolvelo mediante unha ecuación ou un sistema de ecuacións 

• Extraer a información xeométrica dun texto dado  

• Saber describir un obxecto utilizando correctamente o vocabulario xeométrico 

• Entender un texto co fin de poder resumir a súa información mediante unha 

función e a súa gráfica 

• Saber entresacar dun texto a información necesaria para modelizar a situación 

que se propón mediante una función lineal 

• Expresar concisa e claramente unha análise estatística baseada nun conxunto de 

datos dados 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

• Utilizar os números enteiros, racionais, as potencias e a notación científica como 

medio para describir fenómenos da realidade 

• Dominar a notación científica como medio para describir fenómenos 

microscópicos e fenómenos relativos ó Universo 
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• Utilizar o cálculo de progresións para describir fenómenos da vida natural  

• Representar simbolicamente as características relevantes dunha situación real 

• Recoñecer regularidades en estruturas e procesos 

• Utilizar a resolución de ecuacións e a linguaxe alxébrica para poder describir 

situacións do mundo real 

• Usar adecuadamente os termos da xeometría plana e do espazo para describir 

elementos do mundo físico 

• Interpretar estruturas xeométricas tridimensionais representadas no plano 

• Modelizar elementos do mundo físico mediante una función e a súa respectiva 

gráfica 

• Valorar o uso das funcións como elementos matemáticos que describen 

multitude de fenómenos do mundo físico 

• Usar a estatística e as técnicas da probabilidade como medio para describir e 

analizar multitude de procesos do mundo físico 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

• Buscar información en distintos soportes  

• Procurar información e acceder a recursos educativos localizados en internet 

• Dominar pautas de decodificación de linguaxes 

• Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) para a aprendizaxe 

e a comunicación 

• Describir fenómenos e procesos aplicando a linguaxe estatística  

• Relacionar datos e variables mediante expresións alxébricas 

• Utilizar calculadoras persoais e programas específicos para calcular expresións 

numéricas, representar funcións, investigar propiedades xeométricas e de 

progresións, e realizar estudos estatísticos 
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COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

• Analizar datos estatísticos relativos a poboacións, e cuantificar e analizar 

fenómenos de tipo social aplicando técnicas estatísticas 

• Entender informacións demográficas, demoscópicas e sociais 

• Dominar os conceptos da estatística como medio de analizar criticamente a 

información que nos proporcionan 

• Valorar as técnicas da probabilidade como medio para resolver problemas de 

índole social 

• Describir fenómenos sociais presentados en forma de situacións problemáticas  

• Utilizar as funcións para modelizar situacións que axuden a mellorar a vida 

humana 

• Tomar conciencia da utilidade dos coñecementos xeométricos en multitude de  

labores humanos 

• Recapacitar sobre os erros cometidos para mellorar a aplicación dos 

procedementos utilizados 

• Valorar estratexias de resolución diferentes das propias 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

• Propiciar o apaixonamento estético e o desenvolvemento da sensibilidade a 

través da xeometría 

• Cultivar a creatividade na resolución de problemas 

• Apreciar a beleza dos corpos xeométricos 

• Describir o mundo a través da xeometría 

• Valorar o pensamento diverxente nas estratexias de resolución de problemas  

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

• Coñecer técnicas de estudo, de memorización, de traballo intelectual.. 
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• Estar motivado para emprender novas aprendizaxes 

• Facerse preguntas que xeren novas aprendizaxes 

• Ser consciente do que se sabe e do que non se sabe 

• Ser consciente de como se aprende 

• Consolidar a adquisición das destrezas que permiten resolver problemas  

• Deducir propiedades derivadas da clasificación de números, variables e figuras e 

corpos xeométricos 

• Analizar con espírito construtivo a orixe dos propios erros na resolución de 

problemas 

• Comunicar eficazmente os resultados obtidos 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

• Buscar solucións con creatividade 

• Detectar necesidades e aplicalas na resolución de problemas  

• Organizar a información facilitada nun texto 

• Revisar o traballo realizado 

• Elaborar estratexias propias para resolver situacións problemáticas  

• Organizar as tarefas propostas para respectar os prazos de presentación fixados 

• Recoñecer se as solucións obtidas teñen significado no contexto do problema 

resolto 

• Autoavaliarse para valorar o grao acadado nos contidos estudados 

 

OBXECTIVOS 

• Abordar situacións problemáticas da vida cotiá e recoñecemento das propias 

capacidades para aplicar os coñecementos matemáticos adquiridos 
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• Incorporar á linguaxe e a formas habituais de argumentación as distintas formas 

de expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...) co fin 

de mellorar a súa comunicación en precisión e rigor 

• Ampliar o dominio sobre os distintos campos numéricos ata chegar ós números 

racionais e ó coñecemento da existencia de números non racionais, co fin de 

mellorar a súa comprensión da realidade e as súas posibilidades de comunicación 

• Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando 

distintas clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a 

realización de cálculos axeitados a cada situación 

• Observar a diversidade do entorno e constatar a necesidade de dar valores 

exactos ou aproximados dun resultado cuantificando a propagación do erro  

• Aplicar a estratexia matemática máis axeitada para resolver problemas da vida 

cotiá mediante reparticións proporcionais, descomposicións xeométricas, 

comparación de gráficas, distribucións estatísticas, etc.  

• Resolver situacións problemáticas relacionadas coas sucesións numéricas 

empregando as propiedades das progresións aritméticas e xeométricas 

• Operar con expresións alxébricas (monomios e polinomios) aplicando os 

algarismos de cálculo correspondentes 

• Resolver ecuacións de primeiro e de segundo grao cunha incógnita e sistemas 

lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas 

• Saber utilizar correctamente a calculadora no cálculo numérico de potencias e 

raíces, no tratamento de cantidades en notación científica e na determinación dos 

principais parámetros estatísticos 

• Empregar programas informáticos e a calculadora para resolver situacións 

problemáticas da vida diaria susceptibles de seren cuantificadas 

• Elaborar estratexias persoais para a resolución de problemas de xeometría, por 

exemplo, triangulando ou descompondo figuras e corpos  
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• Distinguir as relacións xeométricas e as propiedades dos principais polígonos, os 

poliedros e os corpos de revolución 

• Diferenciar os distintos movementos no plano (translacións, xiros e simetrías)  

• Recoñecer relacións entre variables numéricas e saber expresalas graficamente 

analizando matematicamente a gráfica dunha función 

• Pór de manifesto as funcións dos diversos conceptos estatísticos que aparecen 

nas informacións da vida cotiá para facilitar a súa comprensión  

• Cuantificar fenómenos da vida cotiá mediante técnicas de contaxe de datos, 

distribucións estatísticas e medidas de centralización e dispersión 

• Coñecer e aplicar correctamente a linguaxe probabilística en situacións aleatorias 

ou deterministas asignando a probabilidade que lle corresponde a un suceso  

• Relacionar os diferentes contidos matemáticos entre si e cos doutras áreas de 

coñecemento 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 

− NÚMEROS RACIONAIS 

− POTENCIAS. NOTACIÓN CIENTÍFICA 

− PROGRESIÓNS 

− POLINOMIOS 

2ª Avaliación 

− ECUACIÓNS 

− SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

− LUGARES XEOMÉTRICOS. TEOREMA DE PITÁGORAS 

− MOVEMENTOS E SEMELLANZA NO PLANO 

3ª Avaliación 

− XEOMETRÍA NO ESPAZO 

− FUNCIÓNS E GRÁFICAS 

− FUNCIÓN LINEAL E AFÍN 

− ESTATÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

− PROBABILIDADE 
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GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA 

• Empregar convenientemente, nas súas argumentacións habituais, distintas 

formas de expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...) 

• Utilizar convenientemente os distintos tipos de números (enteiros, racionais, 

decimais ou en notación científica) e as catro operación básicas xunto coas 

potencias en manifestacións sobre diferentes aspectos da realidade e do 

pensamento, e na comprensión da información que se recibe por distintos medios 

• Realizar operacións combinadas de números enteiros, decimais, e racionais 

(transformando uns noutros cando sexa posible), baseadas nas catro operacións 

elementais e as potencias de expoñente enteiro, e aplicando correctamente as 

regras de prioridade e facendo uso adecuado das regras dos signos e das 

parénteses 

• Aplicar as propiedades das potencias para efectuar cálculos de modo rápido e 

eficaz, identificando os contextos onde ditas propiedades se poden usar e onde 

non 

• Identificar, relacionar e representar graficamente os números racionais e 

utilizalos na resolución de problemas 

• Empregar a notación científica e as potencias para expresar cantidades moi 

grandes ou moi pequenas así como o arredondamento dos resultados coa 

precisión requirida e a valoración do erro cometido ó facelo. 

• Á hora de efectuar cálculos e ofrecer solucións ós problemas, determinar a 

notación, as aproximacións adecuadas e o grao de aproximación, dacordo co 

contexto do problema 

• Determinar se unha progresión é aritmética ou xeométrica, e deducir o termo 

xeral. 

• Utilizar as técnicas e procedementos básicos do cálculo alxébrico para sumar, 

restar ou multiplicar polinomios nunha indeterminada  

• Identificar e desenvolver as fórmulas notables 
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• Resolver con eficacia calquera ecuación de grao 1 ou de grao 2 

• Resolver problemas sinxelos que se baseen na utilización de fórmulas coñecidas 

ou no prantexamento e resolución de ecuacións de primeiro o segundo grao ou 

de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 

• Resolver alxébricamente un sistema lineal de dúas ecuación e dúas incógnitas  

• Recoñecer e describir os elementos e propiedades características das figuras 

planas e dos corpos elementais no espazo e as súas configuracións xeométricas  

• Resolver problemas que requiran manexar a semellanza de triángulos, o Teorema 

de Tales ou o de Pitágoras 

• Expresar lonxitudes, áreas e volumes nas unidades de medida axeitadas  

• Interpretar relacións funcionais dadas en forma gráfico, de táboa ou expresión 

analítica 

• Recoñecer as características básicas das funcións constantes, lineais e afíns na súa 

forma gráfica ou alxébrica, e representalas graficamente cando veñan expresadas 

por un enunciado, unha táboa ou unha expresión alxébrica  

• Determinar e interpretar intervalos de crecemento, puntos extremos, e 

continuidade que permiten avaliar o comportamento dunha gráfica sinxela, 

extraída dun contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 

naturais, da vida cotiá ou doutras áreas de coñecemento 

• Elaborar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a adecuación das 

táboas e gráficas empregadas e calcular a media e a desviación típica 

• Determinar e interpretar o espazo mostral e algúns sucesos asociados a un 

experimento aleatorio sinxelo, e asignar probabilidades utilizando la Lei de 

Laplace. 
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 CUARTO CURSO ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

PROFESOR: XOAQUÍN PÉREZ FERNÁNDEZ 

LIBRO DE TEXTO: LOS CAMINOS DEL SABER . OPCIÓN B. EDITORIAL SANTILLANA. 

A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da 
competencia clave matemática e en ciencia e tecnoloxía, recoñecida pola Unión 
Europea. Esta competencia consiste en formular, transformar e resolver problemas 
a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. En 
concreto, abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de 
xeito matemático; formular e resolver problemas; representar entidades 
matemáticas; utilizar os símbolos matemáticos; comunicarse coas matemáticas e 
sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por outra banda, o 
pensamento matemático axuda á adquisición do resto de competencias e contribúe 
á formación intelectual do alumnado, o que permitirá que se desenvolva mellor 
tanto no ámbito persoal como no social. 

A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen os eixes 
fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas. Unha das 
capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade matemática é a habilidade 
de formular, propor, interpretar e resolver problemas, xa que lles permite ás 
persoas o emprego dos procesos cognitivos para abordaren e resolveren situacións 
interdisciplinares en contextos reais, o que resulta de máximo interese para o 
desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. Neste proceso de 
resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais 
da matemática, como é o caso da comunicación lingüística, ao ler de forma 
comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; o sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 
modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir 
de apoio á resolución do problema e á comprobación da solución; a competencia de 
aprender a aprender, ao proporcionar estratexias de planificación e análise que 
axudan na resolución de problemas, así como actitudes de curiosidade e hábitos de 
formularse preguntas; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude 
aberta ante diferentes solucións; e a competencia en conciencia e expresións 
culturais, debido á necesidade de coñecer, comprender, apreciar e valorar 
diferentes manifestacións culturais relacionadas co coñecemento matemático e 
científico.  
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O alumnado que curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades 
de pensamento matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, 
interpretar e comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en 
distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Tamén 
debe valorar as posibilidades de aplicación práctica do coñecemento matemático 
tanto para o enriquecemento persoal como para a valoración do seu papel no 
progreso da humanidade. 

No desenvolvemento do currículo débese ter en conta o carácter propedéutico da 
materia correspondente ao cuarto curso de ESO, segundo figura no artigo 12 do 
Real decreto 1105/2014, que establece o currículo de ESO, que a fai necesaria para 

ensinanzas postobrigatorias.  

É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, 
as competencias e os valores estean integrados, polo que os estándares de 
aprendizaxe se formularon tendo en conta a imprescindible relación entre os 
devanditos elementos. Todo iso xustifica que se organizase en torno aos seguintes 
bloques para os cursos de terceiro e cuarto de ESO, fortalecendo tanto os aspectos 
teóricos como as aplicacións prácticas en contextos reais: "Procesos, métodos e 
actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Xeometría", "Funcións" e 

"Estatística e probabilidade". 

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

▪ MACB1.1.1. Expresa 
verbalmente, de xeito razoado, o 
proceso seguido na resolución 
dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ MACB1.2.1. Analiza e comprende 
o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 

▪ CMCCT 

▪ MACB1.2.2. Valora a 
información dun enunciado e 
relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

▪ CMCCT 

▪ MACB1.2.3. Realiza 
estimacións e elabora 
conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que 
cumpra resolver, valorando a 
súa utilidade e a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

▪ MACB1.3.1. Identifica patróns, 
regularidades e leis matemáticas 
en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

▪ CMCCT 

▪ MACB1.3.2. Utiliza as leis 
matemáticas atopadas para 
realizar simulacións e 
predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa 
eficacia e a súa idoneidade. 

▪ CMCCT 
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▪ b 

▪ e 

▪ f 

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

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

▪ MACB1.4.1. Afonda nos 
problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de 
resolución e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a 
coherencia da solución ou 
procurando outras formas de 
resolución. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ f 

▪ h 

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

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

▪ MACB1.5.1. Expón e defende o 
proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-
probabilística. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.6. 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. 

▪ MACB1.6.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas 
de interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ MACB1.6.2. Establece 
conexións entre un problema 
do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o 
problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel 
e os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

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

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o 
proceso e obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ MACB1.8.1. Desenvolve 
actitudes adecuadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ MACB1.8.4. Desenvolve 
actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos 
de formular e formularse 
preguntas, e procurar 
respostas adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos como na 
resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

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

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

▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de 
matematización ou de 
modelización, e valora as 
consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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e utilidade. 

▪ b 

▪ g 

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

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

▪ MACB1.10.1. Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas 
clave, e aprende para situacións 
futuras similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

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

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

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

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

▪ MACB1.11.1. Selecciona 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

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

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

▪ MACB1.12.1. Elabora 
documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do 
proceso de procura, análise e 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ g 

▪ e 

– 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. 

elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

selección de información 
relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión 
ou difusión. 

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

▪ CCL 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ MACB1.12.4. Emprega 
ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ f 

▪ l 

▪ B2.1. Recoñecemento de números que non 
poden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionais. 

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

▪ B2.1. Coñecer os tipos de números e 
interpretar o significado dalgunhas das súas 
propiedades máis características 
(divisibilidade, paridade, infinitude, 
proximidade, etc.). 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

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

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

▪ B2.4. Potencias de expoñente enteiro ou 

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

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

▪ CMCCT 

▪ MACB2.2.2. Realiza 
estimacións correctamente e 

▪ CMCCT 
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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. 

xulga se os resultados obtidos 
son razoables. 

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

▪ CMCCT 

▪ MACB2.2.4. Aplica 
porcentaxes á resolución de 
problemas cotiáns e 
financeiros, e valora o emprego 
de medios tecnolóxicos cando 
a complexidade dos datos o 
requira. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e factorización. 

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

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

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

▪ MACB2.3.1. Exprésase con 
eficacia facendo uso da linguaxe 
alxébrica.  

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ MACB2.3.4. Fai uso da 
descomposición factorial para a 
resolución de ecuacións de 

▪ CMCCT 
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grao superior a dous. 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría  

▪ f 

▪ l 

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

▪ B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións 
entre elas. Relacións métricas nos triángulos. 

▪ B3.1. Utilizar as unidades angulares dos 
sistemas métrico sesaxesimal e 
internacional, así como as relacións e as 
razóns da trigonometría elemental, para 
resolver problemas trigonométricos en 
contextos reais. 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. Aplicación dos coñecementos 
xeométricos á resolución de problemas 
métricos no mundo físico: medida de 
lonxitudes, áreas e volumes.  

▪ B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións 
entre elas. Relacións métricas nos triángulos. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ MACB3.3.3. Coñece o 
significado de pendente dunha 

▪ CMCCT 
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recta e diferentes formas de 
calculala. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

 Bloque 4. Funcións  

▪ a 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

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

▪ B4.1. Identificar relacións cuantitativas 
nunha situación, determinar o tipo de 
función que pode representalas, e aproximar 
e interpretar a taxa de variación media a 
partir dunha gráfica ou de datos numéricos, 
ou mediante o estudo dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

▪ MACB4.1.1. Identifica e explica 
relacións entre magnitudes que 
poden ser descritas mediante 
unha relación funcional, e asocia 
as gráficas coas súas 
correspondentes expresións 
alxébricas. 

▪ CMCCT 

▪ MACB4.1.2. Explica e 
representa graficamente o 
modelo de relación entre dúas 
magnitudes para os casos de 
relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica, 
empregando medios 
tecnolóxicos, de ser preciso. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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▪ MACB4.1.5. Analiza o 
crecemento ou decrecemento 
dunha función mediante a taxa 
de variación media calculada a 
partir da expresión alxébrica, 
unha táboa de valores ou da 
propia gráfica. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ f 

▪ g 

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

 

 

 

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

▪ B4.2. Analizar información proporcionada a 
partir de táboas e gráficas que representen 
relacións funcionais asociadas a situacións 
reais obtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os posibles 
resultados finais. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ MACB4.2.3. Describe as 
características máis 
importantes que se extraen 
dunha gráfica sinalando os 
valores puntuais ou intervalos 
da variable que as determinan 
utilizando tanto lapis e papel 
como medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ b 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CCEC 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

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

▪ B5.3. Probabilidade simple e composta. 
Sucesos dependentes e independentes. 

▪ B5.4. Experiencias aleatorias compostas. 
Utilización de táboas de continxencia e 
diagramas de árbore para a asignación de 
probabilidades. 

▪ B5.5. Probabilidade condicionada. 

▪ B5.2. Calcular probabilidades simples ou 
compostas aplicando a regra de Laplace, os 
diagramas de árbore, as táboas de 
continxencia ou outras técnicas 
combinatorias. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B5.6. Utilización do vocabulario adecuado 
para describir e cuantificar situacións 
relacionadas co azar e a estatística. 

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas co 
azar e a estatística, analizando e 
interpretando informacións que aparecen 
nos medios de comunicación e fontes 
públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

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

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ e 

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

▪ B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de gráficas. 

▪ B5.4. Elaborar e interpretar táboas e 
gráficos estatísticos, así como os 
parámetros estatísticos máis usuais, en 
distribucións unidimensionais e 

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

▪ CMCCT 
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▪ f Análise crítica de táboas e gráficas 
estatísticas nos medios de comunicación e 
en fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 
Detección de falacias. 

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

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

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

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

bidimensionais, utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora ou 
computador), e valorando cualitativamente a 
representatividade das mostras utilizadas. 

conclusións. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

• Saber operar con distintos tipos de números, calculando expresións con números 

reais, potencias e radicais 

• Dominar o uso da linguaxe alxébrica como medio para modelizar situacións 

matemáticas 

• Operar con polinomios e con fraccións alxébricas  

• Dominar a resolución de ecuacións, inecuacións e sistemas como medio para 

resolver multitude de problemas matemáticos 

• Resolver problemas empregando ecuacións, inecuacións e sistemas de ecuacións  

• Saber recoñecer cando dúas figuras son semellantes 

• Aplicar a proporcionalidade xeométrica para obter figuras semellantes  

• Deducir multitude de fórmulas trigonométricas a partir dun pequeno 

coñecemento teórico 

• Resolver triángulos aplicando métodos trigonométricos e de xeometría euclídea  

• Dominar os conceptos da trigonometría como ferramenta básica no estudo da 

Xeometría 

• Dominar todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa 

representación gráfica 

• Entender unha función como unha modelización da realidade  

• Coñecer distintos tipos de relación funcional (lineal, afín, cuadrático, hiperbólico, 

logarítmico e exponencial) 

• Saber elaborar e analizar estatisticamente unha enquisa 

• Calcular parámetros estatísticos de distribucións  
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• Aplicar diferentes métodos de reconto 

• Calcular a probabilidade de sucesos aleatorios mediante a Lei de Laplace  

• Dominar as técnicas da probabilidade como medio para resolver multitude de 

problemas 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Expresar as diferentes etapas de que consta a resolución dun problema  

• Utilizar un léxico matemático específico 

• Entender textos matemáticos 

• Ser capaz de extraer información numérica dun texto dado 

• Expresar ideas e conclusións numéricas con claridade 

• Entender a linguaxe alxébrica como unha linguaxe máis, coas súas propias 

características 

• Traducir enunciados de problemas a linguaxe alxébrica e resolvelos mediante o 

uso de ecuacións, inecuacións ou sistemas de ecuacións 

• Extraer a información xeométrica dun texto dado  

• Saber entresacar dun texto a información necesaria para modelizar a situación 

que se propón mediante unha función e a súa gráfica  

• Expresar concisa e claramente unha análise estatística baseada nun conxunto de 

datos dados 

• Entender os enunciados dos problemas nos que intervén a probabilidade  

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

• Utilizar os números como medio para describir fenómenos da realidade 

• Representar alxébricamente as características cuantificables dunha situación real 

para modelizar elementos do mundo físico 
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• Utilizar a resolución de ecuacións e inecuacións para poder describir situacións do 

mundo real 

• Saber usar a trigonometría para resolver problemas da vida cotiá 

• Describir fenómenos do mundo físico coa axuda dos conceptos xeométricos  

• Calcular escalas en mapas, planos e maquetas aplicando as características da 

semellanza 

• Modelizar elementos do mundo físico mediante unha función e a súa respectiva 

gráfica 

• Valorar o uso das funcións como elementos matemáticos que describen 

multitude de fenómenos do mundo físico 

• Aplicar métodos estatísticos e probabilísticos para predicir un comportamento  

• Utilizar as técnicas da probabilidade para describir fenómenos 

• Valorar a estatística como medio para describir e analizar multitude de procesos 

do mundo físico 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

• Acceder a recursos educativos de matemáticas localizados en internet  

• Utilizar calculadoras científicas e gráficas, así como programas informáticos (follas 

de cálculo, paquetes estatísticos, programas para a representación de funcións) 

para efectuar cálculos numéricos, comprobar e experimentar propiedades 

xeométricas, representar funcións e visualizar as súas características globais, e 

efectuar estudos estatísticos (cálculo de parámetros e representacións gráficas)  

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

• Desenvolver métodos creativos para resolver situacións problemáticas 

• Valorar as achegas dos científicos ó longo da historia 
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• Utilizar os conceptos xeométricos para describir distintas manifestacións artísticas 

e cultivar a estética da xeometría 

• Ser capaz de recoñecer figuras semellantes en distintas manifestacións artísticas: 

pintura, arquitectura, escultura.. 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

• Valorar as estratexias de resolución e de prantexamento de problemas diferentes 

das propias 

• Propor cambios que melloren a organización baseados en criterios matemáticos  

• Valorar o uso da xeometría en multitude de actividades humanas 

• Utilizar as funcións para modelizar situacións que axuden a mellorar a vida 

humana 

• Dominar os conceptos da estatística como medio de analizar criticamente a 

información que nos proporcionan 

• Cuantificar a recorrencia de fenómenos de tipo social aplicando a teoría da 

probabilidade 

• Valorar as técnicas da probabilidade como medio para resolver problemas de 

índole social 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

• Perseverar na aplicación dos procedementos que se aprenden 

• Buscar unha coherencia global dos coñecementos adquiridos 

• Reflexionar sobre os posibles erros cometidos na resolución dun problema  

• Comprobar os resultados obtidos 

• Ser consciente do verdadeiro alcance da aprendizaxe dos algoritmos aprendidos 

para resolver problemas 
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• Comparar gráficas de funcións, distribucións estatísticas, probabilidades de 

sucesos etc 

• Saber contextualizar os resultados obtidos en problemas para darse conta de se 

son, ou non lóxicos 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

• Desenvolver estratexias propias que permitan resolver situacións problemáticas 

• Elixir a mellor estratexia á hora de enfrontarse con problemas  

• Desenvolver unha conciencia crítica en relación coas noticias, datos, gráficos, etc., 

que obtemos dos medios de comunicación 

• Aplicar os conceptos adquiridos para resolver situacións problemáticas reais 

• Saber autoavaliar os coñecementos adquiridos 

• Aplicar criterios de clasificación de variables estatísticas, sucesos aleatorios etc  

• Establecer relacións matemáticas entre as variables que describen un proceso  

• Utilizar os coñecementos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais e 

estatísticos-probabilísticos adquiridos para resolver problemas matemáticos 
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OBXECTIVOS 

• Incorporar, á linguaxe e formas habituais de argumentación, as distintas formas 

de expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...), co fin 

de mellorar a súa comunicación en precisión e rigor 

• Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar a toda 

clase de números reais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e as 

súas posibilidades de comunicación 

• Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando 

distintas clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a 

realización de cálculos axeitados a cada situación 

• Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar 

situacións diversas e facilitar a resolución de problemas 

• Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios para resolver problemas  

• Analizar relacións entre figuras semellantes e aplicar os conceptos de semellanza 

á resolución de triángulos e ó trazado de figuras diversas  

• Utilizar os coñecementos trigonométricos para determinar medicións indirectas 

relacionadas con situacións tomadas de contextos reais  

• Coñecer características xerais das funcións, das súas expresións gráfica e analítica, 

de modo que poidan formarse xuízos de valor sobre as situacións representadas  

• Ampliar o número de modelos fucionais coñecidos, incorporando as funcións 

cuadráticas, hiperbólicas, logarítmicas e exponenciais  

• Identificar conceptos matemáticos en situacións de azar, analizar criticamente as 

informacións que deles recibimos polos medios de comunicación, e atopar 

ferramentas matemáticas para unha mellor comprensión deses fenómenos 

• Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre 

probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia das regularidades e as 

leis que rexen os fenómenos de azar e probabilidade 
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• Utilizar regularidades e leis que rexen os fenómenos de estatística e azar para 

interpretar as mensaxes sobre xogos e sucesos de toda índole 

• Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver 

estratexias persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do 

proceso matemático de resolución 

• Actuar na resolución de problemas e no resto das actividades matemáticas, 

dacordo con modos propios de matemáticos como: a exploración sistemática de 

alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista, a perseveranza na 

busca de solucións, o recurso á particularización e á xeneralización, a 

sistematización, etc 

• Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar 

situacións nas que as necesiten 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 

− NÚMEROS REAIS. OPERACIÓNS 

− ECUACIÓNS 

− SISTEMAS 

2ª Avaliación 

− INECUACIÓNS 

− TRIGONOMETRÍA E XEOMETRÍA PLANA 

− FUNCIÓNS 

3º Avaliación 

− ESTATÍSTICA 

− PROBABILIDADE 
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GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA 

• Dado calquera número real, identificar o campo numérico ó que pertence 

(conxunto dos naturais, enteiros, racionais ou irracionais) 

• Recoñecer as diferentes formas de expresar un intervalo e representalo na recta 

real 

• Utilizar convenientemente os distintos tipos de números e as catro operación 

básicas xunto coas potencias e raíces en manifestacións sobre diferentes aspectos 

da realidade e do pensamento, e na comprensión da información que se recibe 

por distintos medios 

• Realizar operacións combinadas de números enteiros, decimais, racionais e 

radicais, baseadas nas catro operacións elementais e nas potencias de expoñente 

enteiro e fraccionario, aplicando correctamente as regras de prioridade e facendo 

uso adecuado das propiedades e algarismos de traballo  

• Aplicar as propiedades das potencias para efectuar cálculos de modo rápido e 

eficaz, identificando os contextos onde ditas propiedades se poden usar e onde 

non 

• Utilizar as regras e propiedades básicas da potenciación e radicación para reducir 

e simplificar expresións e facilitar cálculos, identificando os contextos onde ditas 

propiedades se poden usar e onde non 

• Elixir para un determinado tipo de problema o método de cálculo adecuado 

(mental, manual ou con calculadora), dando significado ás operacións, 

procedementos e resultados obtidos, dacordo co enunciado  

• Coñecer o concepto de logaritmo e as súas propiedades  

• Utilizar as técnicas e procedementos básicos do cálculo alxébrico para simplificar 

expresións alxébricas formadas por sumas, restas e multiplicacións de polinomios  

• Desenvolver as identidades notables 

• Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao, e bicadradas utilizando o método 

máis axeitado ó tipo de ecuación 
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• Resolver por métodos gráficos e alxébricos sistemas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas 

• Resolver axeitadamente sistemas sinxelos de ecuacións de dúas incógnitas, non 

necesariamente lineais 

• Resolver problemas sinxelos utilizando métodos numéricos, gráficos ou 

alxébricos, cando se baseen na utilización de fórmulas coñecidas ou na 

presentación e resolución de ecuacións de primeiro e de segundo grao, ou de 

sinxelos sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas  

• Resolver inecuacións lineais con unha ou con dúas incógnitas, expresando a 

solución axeitadamente utilizando a notación de intervalos  

• Coñecer as razóns trigonométricas dun ángulo e a fórmula fundamental da 

trigonometría. 

• Utiliza-las unidades angulares do sistema métrico sesaxesimal así como as nocións 

da trigonometría para resolver problemas trigonométricos de contexto real  

• Representar graficamente e interpreta-las funcións constantes, lineais, afíns e   

cuadráticas a través dos seus elementos característicos (pendente da recta, 

puntos de corte cos eixes, vértice e eixe de simetría da parábola) e as funcións de 

proporcionalidade inversa accesibles a través de táboas de valores significativas  

• Coñecer outros modelos de relación funcional: logarítmico e exponencial 

• Determinar e interpreta-las características básicas (puntos de corte cos eixes, 

intervalos de crecemento e decrecemento, puntos extremos, continuidade, 

simetrías e periodicidade) que permiten avaliar o comportamento dunha gráfica 

sinxela (de trazo continuo ou descontinuo), e obter información práctica nun 

contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturais ou 

prácticos da vida cotiá 

• Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros 

estatísticos máis usuais, correspondentes a distribucións discretas e continuas  



101 

 

• Determinar e interpretar o espazo mostral e os sucesos asociados a un 

experimento aleatorio, simple ou composto, e utiliza-la Lei de Laplace, os 

diagramas de árbore, as táboas de continxencia e outras técnicas combinatorias 

para calcular probabilidades simples ou compostas  
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CUARTO CURSO ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

PROFESOR: JESÚS ARMADA RAMIL 

LIBRO DE TEXTO: LOS CAMINOS DEL SABER . OPCIÓN B. EDITORIAL SANTILLANA. 

 

A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da 
competencia clave matemática e en ciencia e tecnoloxía, recoñecida pola Unión 
Europea. Esta competencia consiste en formular, transformar e resolver problemas 
a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. En 
concreto, abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de 
xeito matemático; formular e resolver problemas; representar entidades 
matemáticas; utilizar os símbolos matemáticos; comunicarse coas matemáticas e 
sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por outra banda, o 
pensamento matemático axuda á adquisición do resto de competencias e contribúe 
á formación intelectual do alumnado, o que permitirá que se desenvolva mellor 
tanto no ámbito persoal como no social. 

A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen os eixes 
fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas. Unha das 
capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade matemática é a habilidade 
de formular, propor, interpretar e resolver problemas, xa que lles permite ás 
persoas o emprego dos procesos cognitivos para abordaren e resolveren situacións 
interdisciplinares en contextos reais, o que resulta de máximo interese para o 
desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. Neste proceso de 
resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais 
da matemática, como é o caso da comunicación lingüística, ao ler de forma 
comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; o sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 
modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir 
de apoio á resolución do problema e á comprobación da solución; a competencia de 
aprender a aprender, ao proporcionar estratexias de planificación e análise que 
axudan na resolución de problemas, así como actitudes de curiosidade e hábitos de 
formularse preguntas; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude 
aberta ante diferentes solucións; e a competencia en conciencia e expresións 
culturais, debido á necesidade de coñecer, comprender, apreciar e valorar 
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diferentes manifestacións culturais relacionadas co coñecemento matemático e 
científico.  

O alumnado que curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades 
de pensamento matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, 
interpretar e comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en 
distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Tamén 
debe valorar as posibilidades de aplicación práctica do coñecemento matemático 
tanto para o enriquecemento persoal como para a valoración do seu papel no 
progreso da humanidade. 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas parte do currículo de Matemáticas 
de primeiro e de segundo de ESO, e dálle á materia un enfoque eminentemente 
práctico dirixido a proporcionar recursos e competencias que permitan ao alumnado 
continuar estudos de formación profesional. 

É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, 
as competencias e os valores estean integrados, polo que os estándares de 
aprendizaxe se formularon tendo en conta a imprescindible relación entre os 
referidos elementos. Todo iso xustifica que se organice en torno aos seguintes 
bloques para os cursos de terceiro e cuarto de ESO, fortalecendo tanto os aspectos 
teóricos como as aplicacións prácticas en contextos reais: "Procesos, métodos e 
actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Xeometría", "Funcións" e 
"Estatística e probabilidade". 

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

o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ e 

▪ f 

▪ h 

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

▪ B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado o 

proceso seguido na resolución dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por casos particulares 

sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

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

operacións utilizadas, asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

▪ MAPB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións 

entre os datos, e contexto do 

problema). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.2.2. Valora a 

información dun enunciado 

e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas 

que cumpra resolver, 

valorando a súa utilidade e 

a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento 

na resolución de 

problemas, reflexionando 

sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por casos particulares 

sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 

atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

▪ MAPB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades e leis 

matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas para 

realizar simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables, e 

valora a súa eficacia e a 

súa idoneidade. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

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

operacións utilizadas, asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 

pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de resolvelos, 

revisando o proceso de 

resolución e os pasos e as 

ideas importantes, analizando 

a coherencia da solución ou 

procurando outras formas de 

resolución. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.4.2. Formúlanse 

novos problemas, a partir 

de un resolto, variando os 

datos, propondo novas 

preguntas, resolvendo 

outros problemas 

parecidos, formulando 

casos particulares ou máis 

xerais de interese, e 

establecendo conexións 

entre o problema e a 

realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ f 

▪ h 

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

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 

proceso, resultados e conclusións obtidas nos 

procesos de investigación. 

▪ MAPB1.5.1. Expón e 

argumenta o proceso 

seguido, ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas linguaxes: 

alxébrica, gráfica, xeométrica 

e estatístico-probabilística. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de 

situacións problemáticas da realidade. 

▪ MAPB1.6.1. Identifica 

situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de 

conter problemas de interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ MAPB1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo real e 

o mundo matemático, 

identificando o problema ou 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

os problemas matemáticos 

que subxacen nel e os 

coñecementos 

matemáticos necesarios. 

▪ MAPB1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun 

problema ou duns 

problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.6.5. Realiza 

simulacións e predicións, 

en contexto real, para 

valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e 

propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 

avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 

utilizados ou construídos. 

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre 
o proceso, obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ MAPB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa precisión, 

esmero e interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e 

▪ CMCCT 



107 

 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

adopta a actitude axeitada 

para cada caso. 

▪ MAPB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas, e 

procurar respostas 

axeitadas, tanto no estudo 

dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪  b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a 

resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións 

nos procesos de resolución 

de problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a 

súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e 

aprender diso para situacións similares futuras. 

▪ MAPB1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas resoltos 

e os procesos desenvolvidos, 

valorando a potencia e a 

sinxeleza das ideas clave, e 

aprende para situacións 

futuras similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

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

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

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando situacións 

matemáticas mediante simulacións ou analizando 

con sentido crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou á 

resolución de problemas. 

▪ MAPB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos 

manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

▪ MAPB1.11.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos 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 

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación de maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, analizando e 

seleccionando información salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando documentos propios, 

facendo exposicións e argumentacións destes e 

compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar 

a interacción. 

▪ MAPB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e selección 

de información salientable, 

coa ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos para 

a súa discusión ou difusión. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ MAPB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados na 

aula. 

▪ CCL 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

▪ MAPB1.12.3. Usa 

axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar 

e mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, recollendo 

a información das 

actividades, analizando 

puntos fortes e débiles do 

seu proceso educativo e 

establecendo pautas de 

mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ MAPB1.12.4. Emprega 
ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ideas e 
tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ b 

▪ f 

▪ e 

▪ g 

▪ B2.1. Recoñecemento de números que non poden 

expresarse en forma de fracción. Números 

irracionais. 

▪ B2.2. Diferenciación de números racionais e 

irracionais. Expresión decimal e representación na 

recta real. 

▪ B2.3. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.4. Interpretación e utilización dos números reais 

e as operacións en diferentes contextos, elixindo a 

notación e precisión máis axeitadas en cada caso. 

▪ B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas 

informáticas para realizar operacións con calquera 

tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 

▪ B2.6. Intervalos. Significado e diferentes formas de 

expresión. 

▪ B2.7. Proporcionalidade directa e inversa. 

Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá. 

▪ B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e 

diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 

Interese simple e composto. 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e 

operacións, xunto coas súas propiedades e 

aproximacións, para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e outras materias do 

ámbito educativo, recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

▪ MAPB2.1.1. Recoñece os 

tipos de números (naturais, 

enteiros, racionais e 

irracionais), indica o criterio 

seguido para a súa 

identificación, e utilízaos para 

representar e interpretar 

axeitadamente a información 

cuantitativa. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.1.2. Realiza os 
cálculos con eficacia, 
mediante cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou ferramentas 
informáticas, e utiliza a 
notación máis axeitada 
para as operacións de 
suma, resta, produto, 
división e potenciación. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.1.3. Realiza 

estimacións e xulga se os 

resultados obtidos son 

razoables. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.1.4. Utiliza a 

notación científica para 

representar e operar 

(produtos e divisións) con 

▪ CMCCT 
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números moi grandes ou 

moi pequenos. 

▪ MAPB2.1.5. Compara, 

ordena, clasifica e 

representa os tipos de 

números reais, intervalos e 

semirrectas, sobre a recta 

numérica. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.1.6. Aplica 

porcentaxes á resolución 

de problemas cotiáns e 

financieros, e valora o 

emprego de medios 

tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos o 

requira. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.1.7. Resolve 

problemas da vida cotiá 

nos que interveñen 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionais. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.9. Polinomios: raíces e factorización. Utilización 

de identidades notables. 

▪ B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as 

súas operacións e as súas propiedades. 

▪ MAPB2.2.1. Exprésase con 

eficacia, facendo uso da 

linguaxe alxébrica. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.2.2. Realiza 

operacións de suma, resta, 

produto e división de 

polinomios, e utiliza 

identidades notables. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.2.3. Obtén as 

raíces dun polinomio e 

factorízao, mediante a 

aplicación da regra de 

Ruffini. 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de 

dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

▪ B2.11. Resolución de problemas cotiáns mediante 

ecuacións e sistemas. 

▪ B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas 

matemáticas, utilizando ecuacións de distintos tipos 

para resolver problemas. 

▪ MAPB2.3.1. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao e 

▪ CMCCT 
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sistemas de dúas ecuacións 

lineais con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o 

resultado obtido.  

 Bloque 3. Xeometría  

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.1. Figuras semellantes.  

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

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

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

▪ B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situacións reais, 

empregando os instrumentos, as técnicas ou as 

fórmulas máis adecuados, e aplicando a unidade de 

medida máis acorde coa situación descrita. 

▪ MAPB3.1.1. Utiliza 

instrumentos, fórmulas e 

técnicas apropiados para 

medir ángulos, lonxitudes, 

áreas e volumes de corpos e 

de figuras xeométricas, 

interpretando as escalas de 

medidas. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB3.1.2. Emprega as 

propiedades das figuras e 

dos corpos (simetrías, 

descomposición en figuras 

máis coñecidas, etc.) e 

aplica o teorema de Tales, 

para estimar ou calcular 

medidas indirectas. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB3.1.3. Utiliza as 

fórmulas para calcular 

perímetros, áreas e 

volumes de triángulos, 

rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas, 

e aplícaas para resolver 

problemas xeométricos, 

asignando as unidades 

correctas. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB3.1.4. Calcula 

medidas indirectas de 

lonxitude, área e volume 

mediante a aplicación do 

teorema de Pitágoras e a 

semellanza de triángulos. 

▪ CMCCT 
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▪ e 

▪ f 

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no 

mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas 

e volumes de diferentes corpos. 

▪ B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría 

dinámica que facilite a comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 

▪ B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría 

dinámica, representando corpos xeométricos e 

comprobando, mediante interacción con ela, 

propiedades xeométricas. 

▪ MAPB3.2.1. Representa e 

estuda os corpos xeométricos 

máis relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, 

conos e esferas) cunha 

aplicación informática de 

xeometría dinámica, e 

comproba as súas 

propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Funcións  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito 

mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica 

ou unha expresión analítica. 

▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, 
cuadrático, proporcionalidade inversa e 
exponencial. Descrición das súas características, 
usando a linguaxe matemática apropiada. 
Aplicación en contextos reais. 

 

 

▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da 

variación dunha función nun intervalo. 

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

▪ B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha 

situación, determinar o tipo de función que pode 

representalas, e aproximar e interpretar a taxa de 

variación media a partir dunha gráfica, de datos 

numéricos ou mediante o estudo dos coeficientes da 

expresión alxébrica. 

▪ MAPB4.1.1. Identifica e 

explica relacións entre 

magnitudes que se poden 

describir mediante unha 

relación funcional, asociando 

as gráficas coas súas 

correspondentes expresións 

alxébricas. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.1.2. Explica e 

representa graficamente o 

modelo de relación entre 

dúas magnitudes para os 

casos de relación lineal, 

cuadrática, proporcional 

inversa e exponencial. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.1.3. Identifica, 

estima ou calcula 

elementos característicos 

destas funcións (cortes cos 

eixes, intervalos de 

crecemento e 

decrecemento, máximos e 

mínimos, continuidade, 

simetrías e periodicidade). 

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.1.4. Expresa 

razoadamente conclusións 

sobre un fenómeno, a partir 

da análise da gráfica que o 

describe ou dunha táboa 

de valores. 

▪ CMCCT 
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▪ MAPB4.1.5. Analiza o 

crecemento ou o 

decrecemento dunha 

función mediante a taxa de 

variación media, calculada 

a partir da expresión 

alxébrica, unha táboa de 

valores ou da propia 

gráfica. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.1.6. Interpreta 

situacións reais que 

responden a funcións 

sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade inversa e 

exponenciais. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito 

mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica 

ou unha expresión analítica. 

▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, 
cuadrático, proporcionalidade inversa e 
exponencial. Descrición das súas características, 
usando a linguaxe matemática apropiada. 
Aplicación en contextos reais. 

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

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

▪ B4.2. Analizar información proporcionada a partir de 

táboas e gráficas que representen relacións 

funcionais asociadas a situacións reais, obtendo 

información sobre o seu comportamento, a súa 

evolución e os posibles resultados finais. 

▪ MAPB4.2.1. Interpreta 

criticamente datos de táboas 

e gráficos sobre diversas 

situacións reais. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.2.2. Representa 

datos mediante táboas e 

gráficos, utilizando eixes e 

unidades axeitadas. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.2.3. Describe as 

características máis 

importantes que se extraen 

dunha gráfica e sinala os 

valores puntuais ou 

intervalos da variable que 

as determinan, utilizando 

tanto lapis e papel como 

medios informáticos. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.2.4. Relaciona 

táboas de valores e as 

súas gráficas 

correspondentes en casos 

sinxelos, e xustifica a 

decisión. 

▪ CMCCT 
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▪ MAPB4.2.5. Utiliza con 

destreza elementos 

tecnolóxicos específicos 

para debuxar gráficas. 

 

 

 

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

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

▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das 

medidas de centralización e dispersión. 

▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de posición e dispersión. 

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

▪ B5.5. 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. 

▪ B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando e interpretando informacións 
que aparecen nos medios de comunicación e fontes 
públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

▪ MAPB5.1.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir situacións 

relacionadas co azar e a 

estatística. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ MAPB5.1.2. Formula e 

comproba conxecturas 

sobre os resultados de 

experimentos aleatorios e 

simulacións. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB5.1.3. Emprega o 

vocabulario axeitado para 

interpretar e comentar 

táboas de datos, gráficos 

estatísticos e parámetros 

estatísticos. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB5.1.4. Interpreta un 

estudo estatístico a partir 

de situacións concretas 

próximas. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

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

▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das 

medidas de centralización e dispersión. 

▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de posición e dispersión. 

▪ B5.4. Construción e interpretación de diagramas de 

▪ B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos 

estatísticos, así como os parámetros estatísticos 

máis usuais, en distribucións unidimensionais, 

utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 

calculadora, folla de cálculo), valorando 

cualitativamente a representatividade das mostras 

utilizadas. 

▪ MAPB5.2.1. Discrimina se os 

datos recollidos nun estudo 

estatístico corresponden a 

unha variable discreta ou 

continua. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB5.2.2. Elabora táboas 

de frecuencias a partir dos 

datos dun estudo 

▪ CMCCT 
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dispersión. Introdución á correlación. 

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

estatístico, con variables 

discretas e continuas. 

▪ MAPB5.2.3. Calcula os 

parámetros estatísticos 

(media aritmética, 

percorrido, desviación 

típica, cuartís, etc.), en 

variables discretas e 

continuas, coa axuda da 

calculadora ou dunha folla 

de cálculo. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB5.2.4. Representa 

graficamente datos 

estatísticos recollidos en 

táboas de frecuencias, 

mediante diagramas de 

barras e histogramas. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso 

aleatorio.  

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a regra 

de Laplace.  

▪ B5.7.Probabilidade simple e composta. Sucesos 

dependentes e independentes. Diagrama en 

árbore. 

▪ B5.3. Calcular probabilidades simples e compostas 

para resolver problemas da vida cotiá, utilizando a 

regra de Laplace en combinación con técnicas de 

reconto como os diagramas de árbore e as táboas 

de continxencia. 

▪ MAPB5.3.1. Calcula a 

probabilidade de sucesos coa 

regra de Laplace e utiliza, 

especialmente, diagramas de 

árbore ou táboas de 

continxencia para o reconto 

de casos. 

▪ CMCCT 

▪ MAPB5.3.2. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

compostos sinxelos nos 

que interveñan dúas 

experiencias aleatorias 

simultáneas ou 

consecutivas. 

▪ CMCCT 
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CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. -  Coñecer e utilizar 
os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na linguaxe matemática. -  Organizar a información 
utilizando procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais.  

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. -  Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia.  

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

-  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. -  Respectar as 
normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións comunicativas. -  Entender o contexto sociocultural da lingua, así 
como a súa historia para un mellor uso desta. 

-  Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 
calquera situación.  
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-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás 

ou en materias diversas. 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

-  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.  

-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura. -  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en 
canto á alimentación e ao exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao 
seu coidado saudable. -  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa  
fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de 
medios tecnolóxicos. -  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para 
transmitir informacións  
diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. -  Manexar 
ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.  

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

-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

- Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que contribuíron 
ao seu desenvolvemento. 
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-  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.  

-  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
científico. -  Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das  
expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

-  Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 
distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. -  Desenvolver 
capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. -  Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

-  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades.  

-  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

-  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas... 

-  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. -  Aplicar 
estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 
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-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. -  
Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de 
aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 
resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

-  Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. -  Xestionar o 
traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. -  Xerar 
novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun 
 tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades no contorno que outros non aprecian. -  Optimizar o uso de 
recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.  

-  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.  

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

OBXECTIVOS 

A área de Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Aplicadas de 4.º ESO contribuirá a 

desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 
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- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e 

indicar o proceso seguido en cada caso.  

- Facer predicións utilizando padróns, regularidades e leis matemáticas en distintos 

contextos matemáticos. 

- Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de afondar neles. 

- Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións.  

- Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

- Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación 

cara ao futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.  

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para 

facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc. 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con 

autonomía e sentido crítico. 

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da 

vida cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade destas.  

- Utilizar as magnitudes e as unidades de medida adecuadas en cada situación ao 

enfrontarse a un problema matemático. 

- Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións problemáticas e aplicar 

procedementos específicos para resolvelas.  

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe 

alxébrica. 

- Manexar razoadamente polinomios e fraccións alxébricas. 

- Utilizar ecuacións e sistemas para resolver problemas en contextos da vida real. 

- Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de 

funcións e interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas... 
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- Coñecer os conceptos básicos sobre semellanza, teorema de Pitágoras, áreas de 

figuras planas e áreas e volumes de corpos xeométricos, e aplicalos á resolución de 

problemas. 

- Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situacións extraídas de contextos 

comunicativos da realidade sobre o manexo do azar e a estatística. 

- Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos de diferentes medios de 

comunicación. 

- Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións 

unidimensionais.  

- Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas e valorar a correlación. 

- Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a 

Lei de Laplace, táboas de dobre entrada, diagramas de árbore... 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 

– NÚMEROS ENTEIROS E RACIONAIS 

– NÚMEROS DECIMAIS 

– NÚMEROS REAIS 

– PROBLEMAS ARITMÉTICOS.PROPORCIONALIDADE. 

– EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

2ª Avaliación 

– ECUACIÓNS 

− SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

− FUNCIÓNS 

3º Avaliación 

− ESTATÍSTICA 

− PROBABILIDADE 

− XEOMETRÍA PLANA 

 

GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e 

indicar o proceso seguido en cada caso.  

- Facer predicións utilizando padróns, regularidades e leis matemáticas en distintos 

contextos matemáticos. 

- Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de afondar neles. 

- Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e 

conclusións.  
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- Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

- Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de 

orientación cara ao futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.  

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio 

para facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc. 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con 

autonomía e sentido crítico. 

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver 

problemas da vida cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a 

prioridade destas.  

- Utilizar as magnitudes e as unidades de medida adecuadas en cada situación ao 

enfrontarse a un problema matemático. 

- Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións problemáticas e aplicar 

procedementos específicos para resolvelas.  

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á 

linguaxe alxébrica. 

- Manexar razoadamente polinomios e fraccións alxébricas. 

- Utilizar ecuacións e sistemas para resolver problemas en contextos da vida real. 

- Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de 

funcións e interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas... 

- Coñecer os conceptos básicos sobre semellanza, teorema de Pitágoras, áreas de 

figuras planas e áreas e volumes de corpos xeométricos, e aplicalos á resolución 

de problemas. 

- Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situacións extraídas de contextos 

comunicativos da realidade sobre o manexo do azar e a estatística. 

- Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos de diferentes medios de 

comunicación. 
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- Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións 

unidimensionais.  

- Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas e valorar a correlación. 

- Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando 

adecuadamente a Lei de Laplace, táboas de dobre entrada, diagramas de árbore... 
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PRIMEIRO DE BACHARELATO CIENCIAS e TECNOLOXÍA   

MATERIA: MATEMÁTICAS I 

PROFESORA: ANA RAQUEL PÉREZ PRIETO 

LIBRO DE TEXTO: SERIE RESUELVE. EDITORIAL SANTILLANA. 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a 
capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a 
competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen 
esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base 
fundamental para a adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, 
nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora no 
desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia 
matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "Competencia 
matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en 
formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, 
doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a 
situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer 
a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes 
linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, 
atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a 
resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, 
procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e 
resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen 
a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións 
propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de 
pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar 
estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, 

tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 
mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe 
transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa 
minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole.  

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto 
de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando 
nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. 
Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e 
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actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en 
primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. 
Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos 
outros bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e 
garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel establécense 
dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: 
a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de 
formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en 
xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable 
para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que 
permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema 
investigado; os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á 
capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as 
competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os 
enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 
modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir 
de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de 
resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante 
diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando 
conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan 
por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en 
que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 
aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e 
contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida 
desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo 
responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou 
proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que 
permitirá fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras 
habilidades. 

No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as 
competencias e os valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben 
adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante 
situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, 
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ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos 
naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. 

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente 
no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue 
cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. 
Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na 
adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir 
dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en 
desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e 
comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, 
os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 
problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das 
competencias clave. 
 

  



128 

 

 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ e 

▪ i 

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

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

▪ MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución 
dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

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

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos 
en práctica: relación con outros problemas 
coñecidos; modificación de variables; 
suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: 
coherencia das solucións coa situación, 
revisión sistemática do proceso, outras 
formas de resolución, problemas 
parecidos, xeneralizacións e 
particularizacións interesantes. 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

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

▪ MA1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado para resolver ou demostrar 
(datos, relacións entre os datos, condicións, 
hipótese, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas para resolver, valorando a súa 
utilidade e a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas 
e procesos de razoamento na resolución 
de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso 
de resolución de problemas. 

▪ CMCCT  

▪ CAA 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución 
ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos 
encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

▪ B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a 
contidos alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

▪ 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.). 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

▪ B1.4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun 

▪ MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto e á situación. 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

outras formas de representación de 
argumentos. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou 
escrita, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de informes 
científicos sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na 
demostración dun resultado matemático. 

 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

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

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

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

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

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

problema ou nunha demostración, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema para demostrar, 
tanto na procura de resultados como para 
a mellora da eficacia na comunicación das 
ideas matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

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

▪ 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.). 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o 
proceso de investigación, tendo en conta 
o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 
problemas, formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc. 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución 
ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos 
encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou 
contextos do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ B1.6. Practicar estratexias para a xeración 
de investigacións matemáticas, a partir da 
resolución dun problema e o afondamento 
posterior, a xeneralización de propiedades e 
leis matemáticas, e o afondamento nalgún 
momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

▪ MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos matemáticos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.6.2. Procura conexións entre 
contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e 
a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, 
ciencias experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.11. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o proceso, os 
resultados e as conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido, utilizando as 
ferramentas e os medios tecnolóxicos 
axeitados. 

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

▪ MA1B1.7.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e 
os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MA1B1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B1.12. Práctica de procesos de ▪ B1.8. Desenvolver procesos de ▪ MA1B1.8.1. Identifica situacións ▪ CMCCT 



131 

 

 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ l matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións da 
realidade. 

problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 
problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto da 
realidade. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.8.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e 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. 

▪ MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e 
obtén conclusións sobre os logros 
conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

▪ MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade para a 
aceptación da crítica razoada, convivencia 
coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continua, autocrítica constante, 
etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formularse preguntas e buscar 
respostas axeitadas, revisar de forma 
crítica os resultados atopados, etc 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 

▪ CSC 
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equipo. ▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

▪ B1.11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

▪ MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos 
de resolución de problemas, de 
investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias 
destas e a conveniencia pola súa sinxeleza 
e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

▪ B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións similares 
futuras. 

▪ MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das 
súas estruturas, valorando a potencia, a 
sinxeleza e a beleza das ideas e dos 
métodos utilizados, e aprendendo diso para 
situacións futuras. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

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

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

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

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

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

▪ B1.13. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que 
axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ CD 
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numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

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

 

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

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

compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

▪ MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados 
para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ MA1B1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B2.1.2. Realiza operacións 
numéricas con eficacia, empregando 
cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas 
informáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica 
máis adecuada a cada contexto e xustifica 
a súa idoneidade. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e 
estimacións nos cálculos aproximados 
que realiza, valorando e xustificando a 
necesidade de estratexias axeitadas para 
minimizalas. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto 
de valor absoluto para calcular distancias 
e manexar desigualdades. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que 
interveñen números reais, a súa 
representación e a interpretación na recta 
real, e as súas operacións. 

▪ CMCCT 
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▪ i ▪ B2.2. Números complexos. Forma 
binómica e polar. Representacións 
gráficas. Operacións elementais. Fórmula 
de Moivre. 

▪ B2.2. Coñecer os números complexos como 
extensión dos números reais, e utilizalos 
para obter solucións dalgunhas ecuacións 
alxébricas. 

▪ MA1B2.2.1. Valora os números complexos 
como ampliación do concepto de números 
reais e utilízaos para obter a solución de 
ecuacións de segundo grao con coeficientes 
reais sen solución real. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ B2.5. Resolución de ecuacións non 
alxébricas sinxelas 

▪ B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e 
dos logaritmos utilizando as súas 
propiedades na resolución de problemas 
extraídos de contextos reais.  

▪ MA1B2.3.1. Aplica correctamente as 
propiedades para calcular logaritmos 
sinxelos en función doutros coñecidos. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados 
a fenómenos físicos, biolóxicos ou 
económicos, mediante o uso de 
logaritmos e as súas propiedades. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B2.6. Formulación e resolución de 
problemas da vida cotiá mediante 
ecuacións e inecuacións. Interpretación 
gráfica. 

▪ B2.7. Método de Gauss para a resolución 
e a interpretación de sistemas de 
ecuacións lineais. Formulación e 
resolución de problemas da vida cotiá 
utilizando o método de Gauss. 

▪ B2.4. Analizar, representar e resolver 
problemas formulados en contextos reais, 
utilizando recursos alxébricos (ecuacións, 
inecuacións e sistemas) e interpretando 
criticamente os resultados. 

▪ MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as 
restricións indicadas nunha situación da vida 
real, estuda e clasifica un sistema de 
ecuacións lineais formulado (como máximo 
de tres ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo mediante o método de Gauss, nos 
casos que sexa posible, e aplícao para 
resolver problemas. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

 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. 

▪ B3.3. Operacións e composición de 
funcións. Función inversa. Funcións de 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ CMCCT 
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oferta e demanda. 
▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B3.1.4. Extrae e identifica 
informacións derivadas do estudo e a 
análise de funcións en contextos reais. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B3.4. Concepto de límite dunha función 
nun punto e no infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterais. Indeterminacións. 

▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo 
de descontinuidades. 

▪ B3.2. Utilizar os conceptos de límite e 
continuidade dunha función aplicándoos no 
cálculo de límites e o estudo da 
continuidade dunha función nun punto ou un 
intervalo. 

▪ MA1B3.2.1. Comprende o concepto de 
límite, realiza as operacións elementais do 
seu cálculo, aplica os procesos para 
resolver indeterminacións e determina a 
tendencia dunha función a partir do cálculo 
de límites. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das 
funcións continuas e representa a función 
nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B3.4. Concepto de límite dunha función 
nun punto e no infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterais. Indeterminacións. 

▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo 
de descontinuidades. 

▪ B3.6. Derivada dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica da derivada da 
función nun punto. Medida da variación 
instantánea dunha magnitude con 
respecto a outra. Recta tanxente e 
normal. 

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Regra da cadea. 

▪ B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha 
función nun punto, a súa interpretación 
xeométrica e o cálculo de derivadas ao 
estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos. 

▪ MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha 
función usando os métodos axeitados e 
emprégaa para estudar situacións reais e 
resolver problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B3.3.2. Deriva funcións que son 
composición de varias funcións 
elementais mediante a regra da cadea. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B3.3.3. Determina o valor de 
parámetros para que se verifiquen as 
condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun punto. 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ i 

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións. 

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función 

▪ B3.4. Estudar e representar graficamente 
funcións obtendo información a partir das 
súas propiedades e extraendo información 
sobre o seu comportamento local ou global. 

▪ MA1B3.4.1. Representa graficamente 
funcións, despois dun estudo completo das 
súas características mediante as 
ferramentas básicas da análise. 

▪ CMCCT 
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nun punto e no infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterais. Indeterminacións. 

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Regra da cadea. 

▪ B3.8. Utilización das ferramentas básicas 
da análise para o estudo das 
características dunha función. 
Representación gráfica de funcións. 

 

▪ MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
axeitados para representar e analizar o 
comportamento local e global das 
funcións. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Xeometría  

▪ 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. 

▪ B4.4. Resolución de triángulos. 
Resolución de problemas xeométricos 
diversos. 

▪ B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e 
tanxente, e as fórmulas trigonométricas 
usuais para resolver ecuacións 
trigonométricas e aplicalas na resolución de 
triángulos directamente ou como 
consecuencia da resolución de problemas 
xeométricos do mundo natural, xeométrico 
ou tecnolóxico. 

▪ MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos 
do mundo natural, xeométrico ou 
tecnolóxico, utilizando os teoremas do seo, 
coseno e tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais, e aplica a 
trigonometría a outras áreas de 
coñecemento, resolvendo problemas 
contextualizados. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B4.5. Vectores libres no plano. 
Operacións xeométricas. 

▪ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. 
Ángulo de dous vectores. 

▪ B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

▪ B4.3. Manexar a operación do produto 
escalar e as súas consecuencias; entender 
os conceptos de base ortogonal e 
ortonormal; e distinguir e manexarse con 
precisión no plano euclídeo e no plano 
métrico, utilizando en ambos os casos as 
súas ferramentas e propiedades. 

▪ MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións 
básicas con vectores no plano, utiliza a 
interpretación xeométrica das operacións 
para resolver problemas xeométricos e 
emprega con asiduidade as consecuencias 
da definición de produto escalar para 
normalizar vectores, calcular o coseno dun 
ángulo, estudar a ortogonalidade de dous 
vectores ou a proxección dun vector sobre 
outro. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica 
do produto escalar, do módulo e do 
coseno do ángulo. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B4.5. Vectores libres no plano. 
Operacións xeométricas. 

▪ B4.4. Interpretar analiticamente distintas 
situacións da xeometría plana elemental, 
obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas 

▪ MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos 
e dun punto a unha recta, así como ángulos 
de dúas rectas. 

▪ CMCCT 
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▪ 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. 

para resolver problemas de incidencia e 
cálculo de distancias. 

▪ MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha 
recta nas súas diversas formas, 
identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia 
analiticamente as posicións relativas das 
rectas. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B4.9. Lugares xeométricos do plano. 

▪ B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, 
hipérbole e parábola. Ecuación e 
elementos. 

▪ B4.5. Manexar o concepto de lugar 
xeométrico no plano e identificar as formas 
correspondentes a algúns lugares 
xeométricos usuais, estudando as súas 
ecuacións reducidas e analizando as súas 
propiedades métricas. 

▪ MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar 
xeométrico e identifica os lugares máis 
usuais en xeometría plana, así como as 
súas características. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

 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. 

▪ B5.6. Independencia de variables 
estatísticas. 

▪ B5.1. Describir e comparar conxuntos de 
datos de distribucións bidimensionais, con 
variables discretas ou continuas, 
procedentes de contextos relacionados co 
mundo científico, e obter os parámetros 
estatísticos máis usuais, mediante os 
medios máis adecuados (lapis e papel, 
calculadora ou  folla de cálculo), valorando a 
dependencia entre as variables. 

▪ MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais 
de frecuencias a partir dos datos dun estudo 
estatístico, con variables numéricas 
(discretas e continuas) e categóricas. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os 
parámetros estatísticos máis usuais en 
variables bidimensionais. 

▪ CMCCT 

▪ 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). 

▪ CMCCT 

▪ MA1B5.1.4. Decide se dúas variables 
estatísticas son ou non dependentes a 
partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.6. Independencia de variables 
estatísticas. 

▪ B5.7. Estudo da dependencia de dúas 
variables estatísticas. Representación 
gráfica: nube de puntos. 

▪ B5.8. Dependencia lineal de dúas 
variables estatísticas. Covarianza e 
correlación: cálculo e interpretación do 
coeficiente de correlación lineal. 

 

 

▪ B5.9. Regresión lineal. Estimación. 
Predicións estatísticas e fiabilidade 
destas. 

▪ B5.2. Interpretar a posible relación entre 
dúas variables e cuantificar a relación lineal 
entre elas mediante o coeficiente de 
correlación, valorando a pertinencia de 
axustar unha recta de regresión e, de ser o 
caso, a conveniencia de realizar predicións, 
avaliando a fiabilidade destas nun contexto 
de resolución de problemas relacionados 
con fenómenos científicos. 

▪ MA1B5.2.1. Distingue a dependencia 
funcional da dependencia estatística e 
estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes mediante a 
representación da nube de puntos. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B5.2.3. Calcula e representa as 
rectas de regresión de dúas variables, e 
obtén predicións a partir delas. 

▪ CMCCT 

▪ MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das 
predicións obtidas a partir da recta de 
regresión, mediante o coeficiente de 
determinación lineal. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B5.10. Identificación das fases e das 
tarefas dun estudo estatístico. Análise e 
descrición de traballos relacionados coa 
estatística, interpretando a información e 
detectando erros e manipulacións. 

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas coa 
estatística, analizando un conxunto de datos 
ou interpretando de forma crítica 
informacións estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, a publicidade e 
outros ámbitos, detectando posibles erros e 
manipulacións na presentación tanto dos 
datos como das conclusións. 

▪ MA1B5.3.1. Describe situacións 
relacionadas coa estatística utilizando un 
vocabulario adecuado e elabora análises 
críticas sobre traballos relacionados coa 
estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida 
cotiá. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

-Asimilar conceptos e procedementos propios das matemáticas, que 

garantan unha adecuada incorporación a estudos posteriores. 

-Aplicar  os coñecementos matemáticos a diferentes situacións 

características da actividade cotiá, científica e tecnolóxica, formulándoas en 

términos da linguaxe matemática. 

-Adaptar os coñecementos matemáticos na resolución de problemas, 

comprobando e discutindo as solucións obtidas. 

-Utilizar e contrastar distintas estratexias, propias das matemáticas, na 

formación de hipótese, formulación de problemas, experimentación, etc. 

-Interpretar de forma adecuada os elementos matemáticos e científicos 

calquera que sexa a linguaxe matemática utilizado: algebraico, gráfico, 

probabilístico, etc. 

-Expresar con precisión, tanto en linguaxe oral como escrito, situacións 

relativas aos fenómenos científicos-técnicos susceptibles de tratamento 

matemático, mediante o uso dun vocabulario específico. 

-Utilizar os coñecementos matemáticos para manter unha actitude crítica 

coas mensaxes ou informacións difundidas desde diferentes ámbitos. 

-Facer un uso racional dos recursos tecnolóxicos, rendibilizando as grandes 

posibilidades que ofrecen.      
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CONTIDOS (TEMPORALIZADOS POR AVALIACIÓN) 

1ª AVALIACIÓN  

- NÚMEROS REAIS. RADICAIS. LOGARITMOS. 

- ÁLXEBRA 

- TRIGONOMETRÍA  

- NÚMEROS COMPLEXOS.  

2ª AVALIACIÓN  

- FUNCIÓNS.  

- CARACTERÍSTICAS GLOBAIS DAS FUNCIÓN. 

- LÍMITE DUNHA FUNCIÓN. CONTINUIDADE.  

- DERIVADA DUNHA FUNCIÓN. CÁLCULO DE DERIVADAS.  

- APLICACIÓN DAS DERIVADAS  

 

3ª AVALIACIÓN  

- XEOMETRÍA NO PLANO: VECTORES NO PLANO.  

- RECTAS NO PLANO. POSICIÓNS RELATIVAS. ÁNGULOS ENTRE RECTAS.  

- CÓNICAS NO PLANO: ELIPSE, CIRCUNFERENCIA, HIPÉRBOLA, PARÁBOLA. 
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PRIMEIRO DE BACHARELATO DE CIENCIAS SOCIAIS 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

PROFESOR: XOAQUÍN PEREZ FERNÁNDEZ 

LIBRO DE TEXTO: Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. Editorial Santillana 

 

As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo 

que nos rodea e expresarmos os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun 

mundo cada vez máis complexo; contribúen de xeito especial á comprensión dos 

fenómenos da realidade social, de natureza económica, histórica, xeográfica, 

artística, política, sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e 

abstraer, favorecendo a adquisición da competencia de aprender a aprender. 

As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na 

adquisición de contidos doutras disciplinas. Por exemplo, na economía, a teoría 

económica explica os fenómenos económicos cunha base matemática. A teoría de 

xogos ou a teoría da decisión son outro exemplo das aplicacións neste campo. Na 

socioloxía e nas ciencias políticas emprégase cada vez con maior frecuencia a análise 

de enquisas, entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución 

das matemáticas a outras áreas como a xeografía, a historia ou a arte, onde tiveron 

unha recoñecida influencia e, en xeral, serviron como forza condutora no 

desenvolvemento da cultura e das civilizacións.  

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia 

matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea, e das competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. Isto consiste en formular, transformar e resolver 

problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias 

matemáticas. Para o lograr, cómpre analizar a situación; identificar o que é 

verdadeiramente salientable; establecer relacións; facer a modelización e ser quen 

de representala e de comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular 

outros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que 

aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de 

partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes 

adecuadas para expresar as ideas matemáticas e resolver os problemas asociados 



142 

 

coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos 

procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a competencia 

matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita 

establecer hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas 

e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na futura vida 

profesional. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 

aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e 

contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida 

desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo 

responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou 

proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que ha 

permitir fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras 

habilidades. 

A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais está dividida en dous cursos: 

o seu ensino débese comezar tendo en conta o grao de adquisición da competencia 

matemática que o alumnado logrou a longo da ESO. Para lograr esta continuidade, 

igual que acontece no currículo básico das materias de matemáticas de ESO, os 

coñecementos, as competencias e os valores están integrados, e formuláronse os 

estándares de aprendizaxe avaliables tendo en conta a relación necesaria entre os 

devanditos elementos, tamén en bacharelato. 

A materia estrutúrase en torno a catro bloques de contido: "Procesos, métodos e 

actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Análise", e "Estatística e 

probabilidade". 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas"é común aos dous 

cursos e transversal: débese desenvolver simultaneamente ao resto de bloques de 

contido e é o eixe fundamental da materia; articúlase sobre procesos básicos e 

imprescindibles no quefacer matemático: a resolución de problemas, proxectos de 

investigación matemática, a matematización e modelización, as actitudes adecuadas 

para desenvolver o traballo científico e a utilización de medios tecnolóxicos. 

Incorporouse a este bloque a maioría das competencias clave e os temas 

transversais, o que permite a súa adquisición e o seu desenvolvemento, 

respectivamente, ao longo de toda a materia. Nel establécense dous dos eixes 

fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das matemáticas: a resolución de 
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problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 

resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de 

pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar 

coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar 

novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os 

pensamentos abstracto, algorítmico, e computacional, vinculados á capacidade de 

abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións transferibles 

ou xeneralizables.  

Neste proceso están involucradas todas as competencias: a de comunicación 

lingüística, ao ler de xeito comprensivo os enunciados e comunicar os resultados 

obtidos; a de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de 

traballo en revisión e modificación continua na medida en que se vai resolvendo o 

problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o 

caso, servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a 

presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude 

aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a conciencia e expresións culturais, 

na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base 

matemática. 

Os elementos que constitúen o currículo básico en primeiro curso fundamentan os 

principais conceptos dos bloques de contido, ademais de ofrecer unha base sólida 

para a interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dúas variables. En 

segundo curso, afóndase nas achegas da materia ao currículo do bacharelato, en 

particular mediante a inferencia estatística, a optimización e a álxebra lineal. 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ e 

▪ i 

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

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

▪ MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión 
das operacións utilizadas, coherencia das 
solucións coa situación, revisión sistemática 
do proceso, procura doutras formas de 
resolución e identificación de problemas 
parecidos. 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: relación con outros problemas 
coñecidos, modificación de variables e 
suposición do problema resolto. 

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

▪ MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cumpra resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cumpra 
resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso 
seguido. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou 
escrita de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución dun problema, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas. 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

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

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

 

 

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

▪ 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. 

▪ MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.3.3. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema, á situación que 
cumpra resolver ou á propiedade ou o 
teorema que se vaia demostrar. 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

▪ B1.4. Planificar adecuadamente o proceso 
de investigación, tendo en conta o contexto 
en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

▪ 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.  

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.4.2. Planifica 
adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

▪ B1.5. 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. 

▪ MACS1B1.5.1. Afonda na resolución 
dalgúns problemas formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 

▪ CMCCT 

▪  

▪ MACS1B1.5.2. Procura conexións 
entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; 
ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe 
científico sobre o procedemento, os 
resultados e as conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido. 

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito 
que recolla o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

▪ MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema 
de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.6.4. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema de investigación, 
tanto na procura de solucións coma 
para mellorar a eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MACS1B1.6.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

▪ CCL 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade. 

▪ B1.7. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións 
problemáticas da realidade. 

▪ MACS1B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ MACS1B1.7.2. Establece conexións 
entre o problema do mundo real e o 
mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así 
como os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou 
constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do 
campo das matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.7.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto 
da realidade. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade. 

▪ B1.8. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas 
da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

▪ MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o 
proceso e obtén conclusións sobre os 
logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪  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. 

▪ B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

▪ MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da 
frustración, autoanálise continuo, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade. 

▪ MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución 
de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes 
de curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular ou formularse 
preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados achados, etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo 
científico. 

▪ B1.10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪  B1.9. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo 
científico. 

▪ B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia, e 
aprender diso para situacións similares 
futuras. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

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

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

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

▪ B1.12. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido 
crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou 
á resolución de problemas. 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

 

▪ MACS1B1.12.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B1.12.3. Deseña 
representacións gráficas para explicar 
o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 



148 

 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

▪ CMCCT 

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

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

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

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

 

 

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de xeito 
habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e compartíndoos 
en ámbitos apropiados, para facilitar a 
interacción. 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CAA 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ i ▪ B2.1. Números racionais e irracionais. 
Número real. Representación na recta real. 
Intervalos. 

▪ B2.2. Aproximación decimal dun número real. 
Estimación, redondeo e erros. 

▪ B2.3. Operacións con números reais. 
Potencias e radicais. Notación científica. 

▪ B2.1. Utilizar os números reais e as súas 
operacións para presentar e intercambiar 
información, controlando e axustando a 
marxe de erro esixible en cada situación, 
en contextos da vida real. 

▪ MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos 
números reais (racionais e irracionais) e 
utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B2.1.2. Representa 
correctamente información cuantitativa 
mediante intervalos de números reais. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B2.1.3. Compara, ordena, 
clasifica e representa graficamente 
calquera número real. 

▪ CMCCT 
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▪ MACS1B2.1.4. Realiza operacións 
numéricas con eficacia, empregando 
cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou programas 
informáticos, utilizando a notación máis 
axeitada e controlando o erro cando 
aproxima. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B2.4. Operacións con capitais financeiros. 
Aumentos e diminucións porcentuais. Taxas 
e xuros bancarios. Capitalización e 
amortización simple e composta. 

▪ B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos 
para a realización de cálculos financeiros e 
mercantís. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ 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. 

▪ B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres 
incógnitas: método de Gauss. 

▪ B2.10. Formulación e resolución de 
problemas das ciencias sociais mediante 
sistemas de ecuacións lineais. 

 

▪ 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. 

▪ MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a 
linguaxe alxébrica para representar 
situacións formuladas en contextos reais. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B2.3.2. Resolve problemas 
relativos ás ciencias sociais mediante 
a utilización de ecuacións ou sistemas 
de ecuacións. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B2.3.3. Realiza unha 
interpretación contextualizada dos 
resultados obtidos e exponos con 
claridade. 

▪ CMCCT 

 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. 

▪ 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. 

▪ 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 

▪ 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 
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▪ MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta 
graficamente as características dunha 
función, comprobando os resultados 
coa axuda de medios tecnolóxicos en 
actividades abstractas e problemas 
contextualizados. 

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ i ▪ 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. 

▪ 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. 

▪ B3.3. Calcular límites finitos e infinitos 
dunha función nun punto ou no infinito, 
para estimar as tendencias. 

▪ MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e 
infinitos dunha función nun punto ou no 
infinito para estimar as tendencias dunha 
función. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B3.3.2. Calcula, representa e 
interpreta as asíntotas dunha función 
en problemas das ciencias sociais. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ MACS1B3.4.1. Examina, analiza e 
determina a continuidade da función nun 
punto para extraer conclusións en 
situacións reais. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B3.6. Taxa de variación media e taxa de 
variación instantánea. Aplicación ao estudo 
de fenómenos económicos e sociais. 
Derivada dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica. Recta tanxente a 
unha función nun punto. 

▪ B3.7. Función derivada. Regras de derivación 
de funcións elementais sinxelas que sexan 
suma, produto, cociente e composición de 
funcións polinómicas, exponenciais e 
logarítmicas. 

▪ B3.5. Coñecer e interpretar 
xeometricamente a taxa de variación media 
nun intervalo e nun punto como 
aproximación ao concepto de derivada, e 
utilizar as regra de derivación para obter a 
función derivada de funcións sinxelas e das 
súas operacións. 

▪ MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de 
variación media nun intervalo e a taxa de 
variación instantánea, interprétaas 
xeometricamente e emprégaas para 
resolver problemas e situacións extraídas 
da vida real. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade  

▪ i 

▪ l 

 

▪ B4.1. Estatística descritiva bidimensional: 
táboas de continxencia. 

▪ B4.2. Distribución conxunta e distribucións 
marxinais. 

▪ 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 

▪ MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta 
táboas bidimensionais de frecuencias a 
partir dos datos dun estudo estatístico, 
con variables numéricas (discretas e 
continuas) e categóricas. 

▪ CMCCT 
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▪ B4.3. Distribucións condicionadas. 

▪ B4.4. Medias e desviacións típicas marxinais 
e condicionadas. 

▪ B4.5. Independencia de variables 
estatísticas. 

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. 

▪ MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os 
parámetros estatísticos máis usuais en 
variables bidimensionais para aplicalos 
en situacións da vida real. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B4.1.3. Acha as distribucións 
marxinais e diferentes distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os seus 
parámetros, para aplicalos en 
situacións da vida real. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B4.1.4. Decide se dúas 
variables estatísticas son ou non 
estatisticamente dependentes a partir 
das súas distribucións condicionadas e 
marxinais, para poder formular 
conxecturas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B4.1.5. Avalía as 
representacións gráficas apropiadas 
para unha distribución de datos sen 
agrupar e agrupados, e usa 
axeitadamente medios tecnolóxicos 
para organizar e analizar datos desde 
o punto de vista estatístico, calcular 
parámetros e xerar gráficos 
estatísticos. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.6. Dependencia de dúas variables 
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. Coeficiente de 
determinación 

▪ B4.2. 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 
realizar predicións a partir dela, avaliando a 
fiabilidade destas nun contexto de 
resolución de problemas relacionados con 
fenómenos económicos e sociais. 

▪ MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia 
funcional da dependencia estatística e 
estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes mediante 
a representación da nube de puntos en 
contextos cotiáns. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o 
sentido da dependencia lineal entre 
dúas variables mediante o cálculo e a 
interpretación do coeficiente de 
correlación lineal para poder obter 
conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B4.2.3. Calcula e representa as 
rectas de regresión de dúas variables 
e obtén predicións a partir delas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das 
predicións obtidas a partir da recta de 
regresión mediante o coeficiente de 
determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos 
económicos e sociais. 

▪ CMCCT 
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▪ 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. 

▪ B4.12. Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidade. Media, 
varianza e desviación típica. 

▪ B4.13. Distribución binomial. Caracterización 
e identificación do modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

▪ B4.14. Variables aleatorias continuas. 
Función de densidade e de distribución. 
Interpretación da media, varianza e 
desviación típica. 

▪ B4.15. Distribución normal. Tipificación da 
distribución normal. Asignación de 
probabilidades nunha distribución normal. 

▪ 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 

▪ 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 

▪ MACS1B4.3.3. Constrúe a función de 
densidade dunha variable continua 
asociada a un fenómeno sinxelo, e 
calcula os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.12. Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidade. Media, 
varianza e desviación típica. 

▪ B4.13. Distribución binomial. Caracterización 
e identificación do modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

▪ B4.14. Variables aleatorias continuas. 
Función de densidade e de distribución. 
Interpretación da media, varianza e 
desviación típica. 

▪ 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. 

▪ B4.4. Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, 
calculando os seus parámetros e 
determinando a probabilidade de sucesos 
asociados. 

▪ MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que 
poden modelizarse mediante a 
distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e a 
desviación típica. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades 
asociadas a unha distribución binomial 
a partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa da 
distribución, ou mediante calculadora, 
folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en diversas 
situacións. 

▪ CMCCT 

▪ MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos 
que poden modelizarse mediante unha 
distribución normal, e valora a súa 
importancia nas ciencias sociais. 

▪ CMCCT 

▪ 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 
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▪ MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades 
de sucesos asociados a fenómenos 
que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando 
se se dan as condicións necesarias 
para que sexa válida. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ i 

▪ B4.17. Identificación das fases e as tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e descrición 
de traballos relacionados coa estatística, 
interpretando a información, e detectando 
erros e manipulacións. 

▪ B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas co 
azar e a estatística, analizando un 
conxunto de datos ou interpretando de 
xeito crítico informacións estatísticas 
presentes nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, e detectar 
posibles erros e manipulacións tanto na 
presentación dos datos coma das 
conclusións. 

▪ MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir situacións 
relacionadas co azar e a estatística. 

▪ CCL 

▪ MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a 
interpretación de informacións 
estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 

▪ CMCCT 
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SEGUNDO DE BACHARELATO DE CIENCIAS e TECNOLOXÍA 

MATERIA: MATEMÁTICAS II 

PROFESORA: ANA RAQUEL PEREZ PRIETO 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a 

capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a 

competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen 

esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base 

fundamental para a adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, 

nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora no 

desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia 

matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "Competencia 

matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en 

formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, 

doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a 

situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer 

a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes 

linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, 

atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a 

resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, 

procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e 

resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen 

a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións 

propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de 

pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar 

estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, 

tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 

mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe 

transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa 

minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole.  
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A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto 

de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando 

nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. 

Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e 

actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en 

primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. 

Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos 

outros bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e 

garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel establécense 

dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: 

a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de 

formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en 

xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable 

para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que 

permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema 

investigado; os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á 

capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 

solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as 

competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os 

enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 

modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a 

competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir 

de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de 

resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante 

diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando 

conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan 

por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en 

que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 

aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e 

contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida 

desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo 

responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou 
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proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que 

permitirá fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras 

habilidades. 

No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as 

competencias e os valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben 

adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 

para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante 

situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, 

ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos 

naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. 

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente 

no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue 

cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. 

Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na 

adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir 

dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en 

desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e 

comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos 

contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, 

os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 

problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das 

competencias clave. 
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clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ e 

▪ i 

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

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

▪ MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

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

▪ B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con outros 
problemas coñecidos; modificación de 
variables e suposición do problema 
resolto. 

▪ B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: 
coherencia das solucións coa situación, 
revisión sistemática do proceso, outras 
formas de resolución, problemas 
parecidos, xeneralizacións e 
particularizacións interesantes. 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

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

▪ MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
que cómpre resolver ou demostrar (datos, 
relacións entre os datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cómpre a resolver, e valora a 
súa utilidade e a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo; método de 
indución; contraexemplos; razoamentos 
encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

▪ B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a 
contidos alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

▪ MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función do contexto 
matemático. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de 
demostración (estrutura, método, linguaxe e 
símbolos, pasos clave, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de informes 
científicos sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na 

▪ B1.4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun 
problema ou nunha demostración, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto 
e á situación. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT 
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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. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

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

▪ MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 
problemas, formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, 
etc. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo; método de 
indución; contraexemplos; razoamentos 
encadeados, etc. 

▪ B1.6. 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 

▪ MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos matemáticos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

▪ CMCCT 
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▪ m 

▪ n 

▪ 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. 

contextos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

▪ MA2B1.6.2. Busca conexións entre 
contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e a 
historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, 
ciencias experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.11. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o proceso, os 
resultados e as conclusións do proceso 
de investigación desenvolvido,utilizando 
as ferramentas e os medios 
tecnolóxicos axeitados. 

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

▪ MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema 
de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade 
na comunicación das ideas, así como 
dominio do tema de investigación. 

▪ CCL 

▪ MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o 
nivel de resolución do problema de 
investigación e de consecución de 
obxectivos e, sí mesmo, formula posibles 
continuacións da investigación; analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso e fai 
explícitas as súas impresións persoais sobre 
a experiencia 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, e 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións da 
realidade. 

▪ MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter problemas 
de interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ MA2B1.8.2. Establece conexións entre o 
problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel, 
así como os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

▪ CMCCT 
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▪ MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou dos 
problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto da 
realidade. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.8.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar a 
adecuación e as limitacións dos modelos, e 
propón melloras que aumenten a súa 
eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.9. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

▪ MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e 
obtén conclusións sobre logros conseguidos, 
resultados mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

▪ MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación 
da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, 
autocrítica constante, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, o esmero e 
o interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos 
de formular e formularse preguntas e 
procurar respostas axeitadas, revisar de 
forma crítica os resultados achados; etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
adecuadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

▪ B1.11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

▪ MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, e valora 
as consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

▪ B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións similares 
futuras. 

▪ MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e 
a beleza das ideas e dos métodos utilizados; 
aprendendo diso para situacións futuras; etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización 
de datos. 

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

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

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

– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e os resultados e as 
conclusións que se obteñen. 

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

▪ B1.13. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas asecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido 
crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou 
á resolución de problemas. 

▪ MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos 
ou estatísticos, cando a dificultade destes 
impida ou non aconselle facelos manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa 
e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización 
de datos. 

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

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

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

 

– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e os resultados e as 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados 
para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do seu 
proceso educativo, e establecendo pautas 
de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 
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conclusións que se obteñen. 

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

▪ MA2B1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ g 

▪ i 

▪ B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e operar con 
datos estruturados en táboas e grafos. 
Clasificación de matrices. Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reais. 

▪ B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as 
operacións con matrices para describir e 
interpretar datos e relacións na resolución 
de problemas diversos. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B2.1.2. Realiza operacións con 
matrices e aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito 
manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ i 

▪ B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e operar con 
datos estruturados en táboas e grafos. 
Clasificación de matrices. Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reais. 

▪ B2.3. Determinantes. Propiedades 
elementais. 

▪ B2.4. Rango dunha matriz. 

▪ B2.5. Matriz inversa. 

▪ B2.6. Representación matricial dun 
sistema: discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións 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. 

▪ MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, 
ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B2.2.2. Determina as condicións para 
que unha matriz teña inversa e calcúlaa 
empregando o método máis axeitado. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles 
de seren representados matricialmente e 
interpreta os resultados obtidos 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

 Bloque 3. Análise  

▪ i ▪ B3.1. Límite dunha función nun punto e 
no infinito. Continuidade dunha función. 
Tipos de descontinuidade. Teorema de 

▪ 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 
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Bolzano. 

 

 

▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de 
Rolle e do valor medio. A regra de 
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de 
límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: 
problemas de optimización. 

▪ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e 
de derivada á resolución de problemas, así 
como os teoremas relacionados. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de 
Rolle e do valor medio. Regra de 
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de 
límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: 
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 
xeométricos, de cálculo de límites e de 
optimización. 

▪ MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para 
resolver indeterminacións no cálculo de 
límites. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ 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). 

▪ B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas 
aplicando as técnicas básicas para o cálculo 
de primitivas. 

▪ MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o 
cálculo de primitivas de funcións. 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ i 

▪ B3.5. Integral definida. Teoremas do 
valor medio e fundamental do cálculo 
integral. Regra de Barrow. Aplicación ao 
cálculo de áreas de rexións planas. 

▪ B3.4. 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. 

▪ MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos 
limitados por rectas e curvas sinxelas ou por 
dúas curvas. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos 
axeitados para representar e resolver 
problemas de áreas de recintos limitados 
por funcións coñecidas. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Xeometría  

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. Operacións. Base, 
dependencia e independencia lineal. 
Produto escalar, vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 

▪ B4.1. Resolver problemas xeométricos 
espaciais, utilizando vectores. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 
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▪ i ▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no 
espazo. Identificación dos elementos 
característicos. 

▪ B4.3. Posicións relativas (incidencia, 
paralelismo e perpendicularidade entre 
rectas e planos). 

▪ B4.2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo e perpendicularidade entre 
rectas e planos utilizando as ecuacións da 
recta e do plano no espazo. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de 
planos e rectas no espazo, aplicando 
métodos matriciais e alxébricos. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e 
planos en diferentes situacións. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. Operacións. Base, 
dependencia e independencia lineal. 
Produto escalar, vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 

▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no 
espazo. Identificación dos elementos 
característicos. 

▪ B4.4. Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas e volumes). 

▪ B4.3. Utilizar os produtos entre vectores 
para calcular ángulos, distancias, áreas e 
volumes, calculando o seu valor e tendo en 
conta o seu significado xeométrico. 

▪ MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e 
vectorial de dous vectores, o significado 
xeométrico, a expresión analítica e as 
propiedades. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres 
vectores, o seu significado xeométrico, a 
súa expresión analítica e as propiedades. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B4.3.4. Realiza investigacións 
utilizando programas informáticos 
específicos para seleccionar e estudar 
situacións novas da xeometría relativas a 
obxectos como a esfera. 

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ i ▪ B5.1. Sucesos. Operacións con 
sucesos. Asignación de probabilidades 
a sucesos mediante a regra de Laplace 
e a partir da súa frecuencia relativa. 
Axiomática de Kolmogorov. 

▪ B5.2. Aplicación da combinatoria ao 
cálculo de probabilidades. 

▪ B5.3. Experimentos simples e 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir 
dos sucesos que constitúen unha partición 

▪ CMCCT 
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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. 

do espazo mostral. 

▪ MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final 
dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ i 

▪ B5.5. Variables aleatorias discretas 
(distribución de probabilidade, media, 
varianza e desviación típica) e 
continuas (función de densidade e 
función de distribución). 

▪ B5.6. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades. 

▪ B5.7. Distribución normal. Tipificación 
da distribución normal. Asignación de 
probabilidades nunha distribución 
normal. 

▪ B5.8. Cálculo de probabilidades 
mediante a aproximación da distribución 
binomial pola normal. 

▪ B5.2. Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando 
os seus parámetros e determinando a 
probabilidade de diferentes sucesos 
asociados. 

▪ MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial, 
obtén os seus parámetros e calcula a súa 
media e desviación típica. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B5.2.3. Coñece as características e os 
parámetros da distribución normal e valora a 
súa importancia no mundo científico. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.9. Identificación das fases e tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e 
descrición de traballos relacionados coa 
estatística e o azar, interpretando a 
información e detectando erros e 
manipulacións. 

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas co 
azar e a estatística, analizando un conxunto 
de datos ou interpretando de forma crítica 
informacións estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, en especial os 
relacionados coas ciencias e outros ámbitos, 
detectando posibles erros e manipulacións 
tanto na presentación dos datos como na 
das conclusións. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

-Utilizar a linguaxe vectorial e as operacións con vectores para resolver 

situacións e problemas das ciencias da natureza e tecnolóxicas interpretando as 

solucións. 

- Representar e interpretar datos, relacións e ecuacións utilizando a linguaxe  

matricial e as operacións con matrices. 

- Aplicar as técnicas alxébricas adecuadas, na resolución de problemas e 

sistemas de ecuacións lineais, expresando os procedementos utilizados e as 

solucións en linguaxe alxébrico. 

- Interpretar formas xeométricas correspondentes a curvas e superficies a 

partir da súa expresión analítica. 

- Aplicar diversas técnicas de xeometría analítica ao estudo de cónicas e 

outros lugares xeométricos sinxelos. 

-Aplicar propiedades métricas e identificar formas correspondentes a algúns 

lugares xeométricos. 

- Aplicar o concepto e o cálculo de límite e derivada á interpretación das 

características de funcións expresadas en forma explícita. 

-Utilizar técnicas elementais para o cálculo de primitivas aplicándoo ao 

cálculo de áreas e volumes. 

- Utilizar a reflexión lóxico-deductiva, os modelos de argumentación propios 

das matemáticas e os procedementos matemáticos adquiridos para a realización 

de investigacións 
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CONTIDOS (TEMPORALIZADOS POR AVALIACIÓN) 

1ª AVALIACIÓN: ÁLXEBRA LINEAL 

MATRICES 

DETERMINANTES. APLICACIÓN DOS DETERMINANTES 

SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

DISCUSIÓN E RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

 

2ª AVALIACIÓN : XEOMETRÍA 

VECTORES NO ESPAZO 

RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL. ÁNGULOS  DE RECTAS E PLANOS 

ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: APLICACIÓNS DOS PRODUTOS ESCALAR, 
VECTORIAL E MIXTO AO CÁLCULO DE DISTANCIAS, ÁREAS E VOLUMES. 

3ª AVALIACIÓN : ANÁLISE MATEMÁTICA. ESTATÍSTICA 

LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

DERIVADA DUNHA FUNCIÓN 

APLICACIÓNS DA DERIVADA AO ESTUDO DAS PROPIEDADES DUNHA FUNCIÓN  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIÓNS 

PRIMITIVAS DUNHA FUNCIÓN 

INTEGRAL DEFINIDA 

CALCULO DE  PROBABILIDADES DE SUCESOS 

VARIABLES ALEATORIAS 

DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL 
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GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA   

 O departamento baséase nos marcados pola Comisión Interuniversitaria de 

Galicia (CIUG) 

ÁLXEBRA LINEAL 

O manexo das operacións con matrices, das propiedades dos determinantes e a súa 

aplicación á resolución de sistemas de ecuacións lineais son os principais obxectivos 

deste bloque temático. Os/As alumnos/as deben ser capaces de: 

● Utiliza-las matrices para organizar e representar datos extraídos de diversas 
situación en casos moi sinxelos e operar con elas para resolvelos.  

● Coñece-los distintos tipos de matrices: fila, columna, cadrada, diagonal, 
triangular, nula, identidade, trasposta, simétrica e antisimétrica.  

● Coñecer e adquirir destreza nas operacións con matrices (suma, produto por 
un escalar, produto de matrices e a non conmutatividade do produto).  

● Calcular determinantes de orde 2 ou 3 utilizando a regra de Sarrus. Calcular 
determinantes desenvolvendo polos elementos dunha liña. Coñece-las 
propiedades dos determinantes e saber aplicalas ao cálculo deles.  

● Calcula-lo rango dunha matriz ata dimensión 4x4 utilizando o método de 
Gauss e a partir dos seus menores. Calcula-lo rango de matrices dependentes 
dun parámetro ata dimensión 4x4.  

● Obte-la matriz inversa (ata matrices de orde 3x3) utilizando determinantes e 
polo método de Gauss.  

● Resolver ecuacións e sistemas matriciais.  
● Clasificar (compatible determinado, compatible indeterminado, incompatible) 

un sistema de ecuacións lineais con non máis de tres incógnitas e que 

dependa ao sumo dun parámetro e no seu caso resolvelo.  
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XEOMETRÍA  

Os obxectivos fundamentais nestes temas son a utilización dos vectores e as súas 

operacións para representar e resolver problemas afins e métricos no espazo 

(posicións relativas, determinación de ángulos e distancias,…), así como o uso da 

linguaxe de matrices e determinantes, as súas operacións e propiedades, para 

resolve-los problemas de xeometría, relacionando así os distintos temas da materia. 

E, por suposto, deben saber interpretar xeometricamente a discusión e resolución 

de sistemas de ecuacións lineais. 

Entre os obxectivos acadables cabe citar: 

● Saber definir e interpretar xeometricamente o produto escalar de dous 
vectores, o produto vectorial de dous vectores e o produto mixto de tres 
vectores. Coñece-las propiedades e a súa aplicación para o cálculo de áreas de 
triángulos, paralelogramos e volumes de tetraedros e paralelepípedos.  

● Calcular e identificar as ecuacións (vectorial, paramétricas, continua, 
normal…) dunha recta e dun plano e saber pasar dunha ecuación a outra.  

● Determinar un punto, unha recta ou un plano a partir das propiedades que os 
definan (por exemplo: punto simétrico doutro con respecto a unha recta ou a 
un plano, recta que pasa por dous puntos, plano que contén dúas rectas que 
se cortan etc.).  

● Determina-la posición relativa de dúas rectas, dous planos, unha recta e un 
plano e tres planos.  

● Resolver problemas de incidencia e paralelismo entre rectas e planos.  
● Resolver problemas métricos, angulares e de perpendicularidade (distancia 

entre puntos, rectas e planos, ángulos entre rectas, entre recta e plano e 
entre planos etc.).  

● Saber determina-la recta que corta perpendicularmente dúas rectas.  

ANÁLISE MATEMÁTICA 

Os conceptos de límite, continuidade e derivabilidade foron introducidos de modo 

intuitivo no currículo de primeiro curso de bacharelato, polo que parece natural 

insistir nas súas definicións ao longo deste segundo ano.  

Considérase de grande importancia, ao trata-la derivación, a interpretación dos 

conceptos e as súas aplicacións en casos prácticos. Aínda sendo moi importante que 

o alumno/a acade un dominio nas regras de derivación, non o é menos que 
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interprete o concepto de derivada como razón de cambio dunha magnitude 

respecto a outra –o que lle proporcionará unha visión máis aplicada deste–.  

Dun xeito máis detallado, os obxectivos acadables son: 

● Saber aplicar os conceptos de límite dunha función nun punto e de límites 
laterais para estudar a continuidade dunha función (clasificando as 
descontinuidades) e a obtención de asíntotas verticais, horizontais e oblicuas.  

● Coñecer as propiedades alxébricas do cálculo de límites, tipos de 
indeterminacións e técnicas para resolvelas.  

● Determina-las ecuacións da recta tanxente e da normal á gráfica dunha 
función nun punto.  

● Coñecer a relación entre continuidade e derivabilidade dunha función nun 
punto. Saber estudar a continuidade e a derivabilidade dunha función 
definida a anacos.  

● Determinar os intervalos de monotonía, o cálculo de extremos e puntos de 
inflexión, así como os intervalos de concavidade e convexidade (aínda que a 
representación gráfica se limitará ás funcións polinomiais e racionais se se 
inclúen os cálculos anteriores para outras funcións elementais ou compostas 
nas que sexa necesario coñecer a regra da cadea).  

● Aplicar a regra de L´Hôpital para resolver indeterminacións.  
● Resolver problemas de optimización.  
● Saber representar a gráfica de funcións polinomiais e racionais (neste tipo de 

exercicio indicarase no exame os elementos estudables: dominio, puntos de 
corte cos eixes…).  

● Saber a relación que existe entre dúas primitivas dunha función. Dada unha 
función, calcular a primitiva que pasa por un punto.  

● Coñecer a técnica de integración por cambio de variable, o método de 
integración por partes (saber aplicalo reiteradamente: máximo dúas veces) e 
a integración de funcións racionais (no denominador raíces reais simples e 
múltiples).  

● Coñecer a propiedade de linealidade da integral definida con respecto ao 
integrando e a propiedade de aditividade con respecto ao intervalo de 
integración.  

● Saber calcular a área de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas 
que sexan facilmente representables.  

Finalmente, en canto ás demostracións, é claro o seu importante valor formativo 

pero  non se consideran materia específica de exame. Neste sentido, si son 

admitidas cuestións do tipo: “Enuncia tal teorema e estuda se tal función cumpre as 

about:blank
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hipóteses do teorema” 

   

[1]Enténdese que unha función é convexa nun punto do seu dominio de definición 

se, nun contorno dese punto, a gráfica da función se mantén por encima da 

tanxente á curva nese punto; é dicir: a parábola y=x2 é un exemplo de función 

convexa. 

 

about:blank
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SEGUNDO DE BACHARELATO  CIENCIAS SOCIAIS 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 

PROFESOR: XOAQUÍN PÉREZ FERNÁNDEZ 

LIBRO DE TEXTO: Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. Editorial Santillana 

As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo 

que nos rodea e expresarmos os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun 

mundo cada vez máis complexo; contribúen de xeito especial á comprensión dos 

fenómenos da realidade social, de natureza económica, histórica, xeográfica, 

artística, política, sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e 

abstraer, favorecendo a adquisición da competencia de aprender a aprender. 

As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na 

adquisición de contidos doutras disciplinas. Por exemplo, na economía, a teoría 

económica explica os fenómenos económicos cunha base matemática. A teoría de 

xogos ou a teoría da decisión son outro exemplo das aplicacións neste campo. Na 

socioloxía e nas ciencias políticas emprégase cada vez con maior frecuencia a análise 

de enquisas, entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución 

das matemáticas a outras áreas como a xeografía, a historia ou a arte, onde tiveron 

unha recoñecida influencia e, en xeral, serviron como forza condutora no 

desenvolvemento da cultura e das civilizacións.  

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia 

matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea, e das competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. Isto consiste en formular, transformar e resolver 

problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias 

matemáticas. Para o lograr, cómpre analizar a situación; identificar o que é 

verdadeiramente salientable; establecer relacións; facer a modelización e ser quen 

de representala e de comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular 

outros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que 

aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de 

partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes 

adecuadas para expresar as ideas matemáticas e resolver os problemas asociados 

coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos 

procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a competencia 
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matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita 

establecer hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas 

e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na futura vida 

profesional. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 

aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e 

contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida 

desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo 

responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou 

proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que ha 

permitir fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras 

habilidades. 

A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais está dividida en dous cursos: 

o seu ensino débese comezar tendo en conta o grao de adquisición da competencia 

matemática que o alumnado logrou a longo da ESO. Para lograr esta continuidade, 

igual que acontece no currículo básico das materias de matemáticas de ESO, os 

coñecementos, as competencias e os valores están integrados, e formuláronse os 

estándares de aprendizaxe avaliables tendo en conta a relación necesaria entre os 

devanditos elementos, tamén en bacharelato. 

A materia estrutúrase en torno a catro bloques de contido: "Procesos, métodos e 

actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Análise", e "Estatística e 

probabilidade". 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas"é común aos dous 

cursos e transversal: débese desenvolver simultaneamente ao resto de bloques de 

contido e é o eixe fundamental da materia; articúlase sobre procesos básicos e 

imprescindibles no quefacer matemático: a resolución de problemas, proxectos de 

investigación matemática, a matematización e modelización, as actitudes adecuadas 

para desenvolver o traballo científico e a utilización de medios tecnolóxicos. 

Incorporouse a este bloque a maioría das competencias clave e os temas 

transversais, o que permite a súa adquisición e o seu desenvolvemento, 

respectivamente, ao longo de toda a materia. Nel establécense dous dos eixes 

fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das matemáticas: a resolución de 

problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 

resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de 
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pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar 

coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar 

novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os 

pensamentos abstracto, algorítmico, e computacional, vinculados á capacidade de 

abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións transferibles 

ou xeneralizables.  

Neste proceso están involucradas todas as competencias: a de comunicación 

lingüística, ao ler de xeito comprensivo os enunciados e comunicar os resultados 

obtidos; a de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de 

traballo en revisión e modificación continua na medida en que se vai resolvendo o 

problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o 

caso, servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a 

presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude 

aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a conciencia e expresións culturais, 

na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base 

matemática. 

Os elementos que constitúen o currículo básico en primeiro curso fundamentan os 

principais conceptos dos bloques de contido, ademais de ofrecer unha base sólida 

para a interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dúas variables. En 

segundo curso, afóndase nas achegas da materia ao currículo do bacharelato, en 

particular mediante a inferencia estatística, a optimización e a álxebra lineal. 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ e 

▪ i 

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

▪ B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, 
o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

▪ MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, 
de xeito razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica:  

– Relación con otros problemas coñecidos. 

– Modificación de variables. 

– Suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión 
das operacións utilizadas, coherencia das 
solucións coa situación, revisión sistemática 
do proceso, procura doutros xeitos de 
resolución e identificación de problemas 
parecidos. 

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

▪ MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cumpa resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

▪ CMCCT 
 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso 
seguido. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪  B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou 
escrita de informes científicos sobre o proceso 
seguido na resolución dun problema, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas. 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

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

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

 

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

▪ B1.3. Elaborar un informe científico escrito que 
sirva para comunicar as ideas matemáticas 
xurdidas na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.3.3. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema, situación para 
resolver ou propiedade ou teorema 
que cumpra demostrar. 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

▪ MACS2B1.4.1. Coñece e describe a 
estrutura do proceso de elaboración 
dunha investigación matemática 
(problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, 
metodoloxía, resultados, conclusións, 
etc.). 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.4.2. Planifica 
adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.5. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir dea 
resolución dun problema e o afondamento 
posterior, da xeneralización de propiedades e 
leis matemáticas, e do afondamento nalgún 
momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

▪ MACS2B1.5.1. Afonda na resolución 
dalgúns problemas formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.5.2. Procura conexións 
entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (historia da 
humanidade e historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; 
ciencias sociais e matemáticas, etc.) 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe 
científico sobre o procedemento, os resultados 
e as conclusións do proceso de investigación 
desenvolvido. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización 
e modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que 
recolla o proceso de investigación realizado, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
axeitados ao contexto do problema de 
investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.6.4. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema de investigación, 
tanto na procura de solucións coma 
para mellorar a eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MACS2B1.6.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

▪ CCL 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización 
e modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.7. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións 
problemáticas da realidade. 

▪ MACS2B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou 
constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución 
do problema ou dos problemas dentro 
do campo das matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.7.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto 
da realidade. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización 
e modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.8. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

▪ 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 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización 
e modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise 
continuo, etc.).  

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ MACS2B1.9.2. Formúlase a 
resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes 
de curiosidade e indagación, xunto 
con hábitos de formular e formularse 
preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados encontrados; etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ MACS1B1.9.4. Desenvolve 
habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
a resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MACS2B1.10.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de problemas, 
de investigación, de matematización ou 
de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia, e aprender 
diso para situacións similares futuras. 

▪ MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos 
métodosutilizados, e aprender diso para 
situacións futuras. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
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 

▪ B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante simulacións 
ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

▪ MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.12.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas 
e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.12.3. Deseña 
representacións gráficas para explicar 
o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos 

▪ CMCCT 
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ideas matemáticas. 
▪ MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

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

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

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

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, buscando, 
analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

▪ MACS2B1.13.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable, 
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

▪ CD 

▪ MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente 
os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información 
das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso 
educativo, e establecendo pautas de 
mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ i ▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta 
para manexar e operar con datos estruturados 
en táboas. Clasificación de matrices. 

▪ B2.2. Operacións con matrices. 

▪ B2.3. Rango dunha matriz. 

▪ B2.4. Matriz inversa. 

▪ B2.5. Método de Gauss. 

 

▪ B2.6. Determinantes ata orde 3. 

▪ B2.7. Aplicación das operacións das matrices 
e das súas propiedades na resolución de 
problemas en contextos reais. 

▪ B2.1. Organizar información procedente de 
situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con 
matrices como instrumento para o tratamento 
da devandita información. 

▪ MACS2B2.1.1. Dispón en forma de 
matriz información procedente do 
ámbito social para poder resolver 
problemas con maior eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe 
matricial para representar datos 
facilitados mediante táboas e para 
representar sistemas de ecuacións 
lineais. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B2.1.3. Realiza operacións 
con matrices e aplica as propiedades 
destas operacións adecuadamente, 
de xeito manual e co apoio de medios 
tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 
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▪ h 

▪ i 

▪ B2.8. Representación matricial dun sistema de 
ecuacións lineais: discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais (ata tres 
ecuacións con tres incógnitas). Método de 
Gauss. 

▪ B2.9. Resolución de problemas das ciencias 
sociais e da economía. 

▪ B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas 
incógnitas. Sistemas de inecuacións. 
Resolución gráfica e alxébrica. 

▪ B2.11. Programación lineal bidimensional. 
Rexión factible. Determinación e interpretación 
das solucións óptimas. 

▪ B2.12. Aplicación da programación lineal á 
resolución de problemas sociais, económicos 
e demográficos. 

▪ B2.2. Transcribir problemas expresados en 
linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas 
determinadas (matrices, sistemas de 
ecuacións, inecuacións e programación lineal 
bidimensional), interpretando criticamente o 
significado das solucións obtidas. 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ 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 

 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. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas 
de funcións sinxelas racionais, 
exponenciais e logarítmicas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade 
nun punto dunha función elemental 
ou definida a anacos utilizando o 
concepto de límite. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ MACS2B3.2.1. 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. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B3.2.2. Formula problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultado 
obtido dentro do contexto. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B3.5. Concepto de primitiva. Integral 
indefinida. Cálculo de primitivas: propiedades 
básicas. Integrais inmediatas. 

▪ B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida 
de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan 

▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow 
ao cálculo de integrais definidas de 
funcións elementais inmediatas. 

▪ CMCCT 
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▪ B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. 
Regra de Barrow. 

doadamente representables, utilizando 
técnicas de integración inmediata. 

▪ MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de 
integral definida para calcular a área 
de recintos planos delimitados por 
unha ou dúas curvas. 

▪ CMCCT 

 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. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.1.2. Calcula 
probabilidades de sucesos a partir 
dos sucesos que constitúen unha 
partición do espazo mostral. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.1.3. Calcula a 
probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.1.4. Resolve unha 
situación relacionada coa toma de 
decisións en condicións de incerteza 
en función da probabilidade das 
distintas opcións. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.4. Poboación e mostra. Métodos de 
selección dunha mostra. Tamaño e 
representatividade dunha mostra. 

▪ B4.5. Estatística paramétrica. Parámetros 
dunha poboación e estatísticos obtidos a partir 
dunha mostra. Estimación puntual. 

 

 

 

 

▪ B4.6. Media e desviación típica da media 
mostral e da proporción mostral. Distribución 
da media mostral nunha poboación normal. 
Distribución da media mostral e da proporción 
mostral no caso de mostras grandes. 

▪ B4.7. Estimación por intervalos de confianza. 
Relación entre confianza, erro e tamaño 
mostral. 

▪ B4.8. Intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución normal con 
desviación típica coñecida. 

▪ B4.2. Describir procedementos estatísticos 
que permiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación cunha 
fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o 
tamaño mostral necesario e construíndo o 
intervalo de confianza para a media dunha 
poboación normal con desviación típica 
coñecida e para a media e proporción 
poboacional, cando o tamaño mostral é 
suficientemente grande. 

▪ MACS2B4.2.1. Valora a 
representatividade dunha mostra a 
partir do seu proceso de selección. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.2.2. Calcula estimadores 
puntuais para a media, varianza, 
desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemas 
reais. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en 
contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional 

▪ CMCCT 
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▪ B4.9. Intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución de modelo 
descoñecido e para a proporción no caso de 
mostras grandes. 

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. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B4.10. Identificación das fases e das tarefas 
dun estudo estatístico. Elaboración e 
presentación da información estatística. 
Análise e descrición de traballos relacionados 
coa estatística e o azar, interpretando a 
información e detectando erros e 
manipulacións. 

▪ B4.3. Presentar de forma ordenada 
información estatística utilizando vocabulario e 
representacións adecuadas, e analizar de 
xeito crítico e argumentado informes 
estatísticos presentes nos medios de 
comunicación, na publicidade e noutros 
ámbitos, prestando especial atención á súa 
ficha técnica e detectando posibles erros e 
manipulacións na súa presentación e 
conclusións. 

▪ MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas 
necesarias para estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación e 
presentar as inferencias obtidas 
mediante un vocabulario e 
representacións axeitadas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os 
elementos dunha ficha técnica nun 
estudo estatístico sinxelo. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico 
e argumentado información estatística 
presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

- Utilizar de forma correcta os números enteiros, racionais e reais, en 

actividades cotiás e en diversas situacións relacionadas coas ciencias humanas e 

sociais. 
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-Manexar as linguaxes gráfico, simbólico, algebraico e probabilístico, 

mediante a utilización de términos e notaciones matemáticos na resolución de 

problemas, de ecuaciones e de sistemas, e na obtención de prolbabilidades. 

-Organizar e relacionar informacións relativas a feitos cotiáns, sociais e 

económicos, relacionados con funcións polinómicas de primeiro e segundo 

grado, funcións exponenciales, logarítmicas e racionais do tipo kx. 

-Utilizar técnicas de recolleita de datos, calcular os parámetros estatísticos 

máis usuais e interpretar os resultados obtidos. 

-Incorporar diversas estratexias á resolución de problemas, analizar a validez 

de cada estratexia en situacións concretas e analizar os resultados. 

-Elaborar o proceso de resolución de problemas de forma clara e precisa, 

perseverar na procura de solucións e ser capaz de modificar o punto de vista 

persoal. 

-Coñecer e valorar as propias habilidades matemáticas para afrontar 

situacións que as requiran ou que permitan gozar cos aspectos manipulativos e 

creativos das matemáticas. 
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CONTIDOS (TEMPORALIZADOS POR AVALiACIÓN) 

1ª AVALiACIÓN :  ÁLXEBRA 

 

- MATRIZ.  TIPOS. OPERACIÓNS CON MATRICES.  

- DETERMINANTE DUNHA MATRIZ. 

- RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONS LINEARES. TEOREMA DE 

ROUCHÉ. MÉTODO DE GAUSS E MÉTODO DE CRAMER. 

- PROGRAMACIÓN LINEAL.  

2ª AVALIACIÓN: ANÁLISE MATEMÁTICA 

- FUNCIONES REAIS.  

- LÍMITE DE FUNCIÓNS.  

- CONTINUIDADE DUNHA FUNCIÓN 

- DERIVADAS DE FUNCIÓNS.  

- APLICACIÓN DAS DERIVADAS  

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DUNHA FUNCIÓN  

- INTEGRAIS INDEFINIDAS E DEFINIDAS. 

3ª AVALIACIÓN: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

- EXPERIMENTOS ALEATORIOS. OPERACIÓNS CON SUCESOS.  

- VARIABLES ALEATORIAS 

- DISTRIBUCIONS BINOMIAL E NORMAL. 

- INFERENCIA ESTATÍSTICA.  

- TEORÍA DE MOSTRAS. INTERVALOS DE CONFIANZA  
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GRAO MÍNIMO ESIXIBLE PARA SUPERAR A MATERIA 

O departamento de Matemáticas  basearase nos marcados pola Comisión 

Interuniversitaria de Galicia (CIUG). 

ÁLXEBRA 

É importante que saiban utilizar matrices para organizar e codificar informacións; 

operar con matrices e interpretar os resultados obtidos.   

Expresar en linguaxe alxébrica problemas de ámbito cotián (sobre todo de tipo 

económico e social) coa axuda dos instrumentos alxébricos precisos (matrices, 

sistemas lineais, programación lineal bidimensional…) para dar solución a ditos 

problemas expresando as respostas no seu contexto. 

ANÁLISE MATEMÁTICA 

Desenvolver os procedementos máis comúns para o cálculo de límites e derivadas, 

co emprego das ideas básicas e a terminoloxía que proporciona a Análise 

Matemática.   

Utilizar as técnicas matemáticas máis usuais para estudar as propiedades locais e 

globais das funcións extraídas de fenómenos aplicados ás Ciencias Sociais, 

especialmente no apartado de derivación, representacións gráficas, gráficas das 

funcións definidas a trozos.  

Utilizar as funcións e as súas gráficas como relación entre magnitudes en problemas 

extraídos do ámbito económico e social.   

Resolver problemas de optimización extraídos de contextos socioeconómicos coa 

axuda do cálculo diferencial.   

Utilizar o cálculo integral para calcular a área de recintos planos limitados por rectas 

e a gráfica dunha función definida a anacos, por rectas e unha curva polinómica ou 

por dúas curvas polinómicas. 

ESTATÍSTICA 

Caracterizar os sucesos dun experimento estocástico, fixando as probabilidades, 

tanto en situacións simples como compostas, dependentes ou independentes, 

usando técnicas simples de reconto, diagramas de árbore, táboas de continxencia,…, 

así como utilizar propiedades da probabilidade e da álxebra de sucesos (unión, 
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intersección, diferencia, suceso contrario, leis de Morgan) que permitan chegar a 

obter ditas probabilidades (os problemas de probabilidade que se propoñan 

poderánse resolver sen utilizar técnicas específicas de combinatoria). 

 Utilizar a distribución da media mostral dunha poboación normal e a distribución da 

proporción mostral para realizar cálculos de probabilidades en diferentes contextos, 

empregando a aproximación pola distribución normal de parámetros axeitados a 

cada situación.   

Obter intervalos de confianza para a media e para a proporción e resolver 

problemas relacionados co erro, nivel de confianza e tamaño mostral.  
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MÓDULOS I e II DA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS 

PROFESORA: ROSARIO VARELA FERNÁNDEZ 

MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO.  

O ámbito científico-tecnolóxico ten como finalidade que o alumnado se capacite 

para ofrecer unha explicación lóxica do mundo físico e adquira unha cultura 

científica básica que constitúa a base para a adquisición de novos coñecementos 

desde unha visión global e integradora da realidade. O logro deste fin implica a 

adquisición de competencias para formalizar e sistematizar a construción de 

conceptos dun modo interrelacionado, desenvolver procedementos característicos 

das disciplinas que comprenden as ciencias naturais e construír un sistema de 

valores propios, socialmente recoñecibles, conducentes á reflexión e á análise sobre 

as implicacións éticas da intervención do ser humano na natureza e dos grandes 

avances científicos da actualidade. O consecuente proceso de alfabetización 

científica contribuirá á comprensión de fenómenos naturais, de problemas que 

atopan solucións no desenvolvemento científico e tecnolóxico e de actitudes 

responsables dirixidas a sentar as bases dun desenvolvemento sustentable. As 

achegas deste ámbito científico-tecnolóxico á adquisición das competencias clave da 

educación para persoas adultas son:  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).  

A aprendizaxe deste ámbito científico-tecnolóxico require a práctica de distintas 

destrezas adquiridas ao longo da vida mediante o uso da lingua, que implican o 

manexo de diferentes modalidades de comunicación e o acceso a múltiples soportes 

de información, con textos en varios formatos, nos cales se empregan diversas 

linguaxes e sistemas de representación, agora aplicados ao contexto científico, 

tendo sempre presente, ademais, que a linguaxe é un instrumento humano básico 

porque permite razoar.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA (CMCCT).  

Tanto a interpretación de sucesos, feitos e acontecementos como a 

experimentación no ámbito das ciencias naturais e da tecnoloxía implican a 

comprensión e a utilización do sistema numérico, a realización de cálculos, a 
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estimación e o cálculo de magnitudes, a situación no espazo, o tratamento e a 

representación da información e a valoración do azar e a probabilidade. Necesitan a 

aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, 

interpretar e predicir distintos fenómenos nos seus respectivos contextos, 

demostrando os resultados matemáticos e valorando as solucións pola súa 

fiabilidade e veracidade.  

Así mesmo, favorecen o incremento de destrezas para abordar a incerteza, o 

tratamento dos datos e os razoamentos cualitativos e cuantitativos de maneira 

lóxica e argumentada, para establecer relacións, para deducir conclusións 

coherentes ben fundamentadas a problemas cotiáns e para ampliar actitudes 

relacionadas coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia, como son a 

conservación de recursos naturais e outras cuestións ambientais. Todo iso contribúe 

ao desenvolvemento das capacidades necesarias para xerar coñecemento rigoroso, 

dun modo sistemático, como é intrínseco ao método científico, así como para 

desenvolver proxectos tecnolóxicos ben planificados. 

 COMPETENCIA DIXITAL (CD).  

O estudo das ciencias naturais e a aplicación de procedementos característicos do 

desenvolvemento tecnolóxico e da investigación científica demandan o uso habitual 

das novas tecnoloxías da información e da comunicación. Precisan incrementar as 

habilidades de procura, selección e recompilación de información e desenvolver 

unha actitude crítica para analizar e interpretar a validez e fiabilidade do contido, co 

fin de resolver problemas, avaliar novas fontes de información e motivar a 

curiosidade polo coñecemento. Ademais, este ámbito científico-tecnolóxico 

contribúe á ampliación de capacidades comprendidas na competencia dixital para 

seleccionar os soportes máis apropiados para observar, elaborar hipóteses, 

informarse, experimentar, resolver todo tipo de problemas, executar as tarefas 

técnicas adecuadamente e elaborar conclusións ben fundamentadas. Propón 

aprendizaxes mediante o uso dos diferentes recursos das tecnoloxías da información 

e da comunicación de maneira responsable, fiable e segura, tanto para resolver 

problemas como para producir novos contidos. 
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APRENDER A APRENDER (CAA).  

A metodoloxía didáctica deste ámbito científico-tecnolóxico prepara para formarse 

permanentemente ao longo da vida ao propoñer que o alumnado aprenda a 

observar e formularse cuestións sobre a realidade, a informarse, a estudar, a realizar 

unha elaboración persoal do coñecemento, a reflexionar e a elaborar respostas aos 

fenómenos naturais e tecnolóxicos que aparecen na súa vida cotiá. Todo iso esperta 

a curiosidade, incrementa a motivación e impulsa o desexo continuo de incorporar 

novos coñecementos. Desenvolver proxectos persoais específicos das ciencias 

naturais axuda a conseguir un nivel relevante en autonomía e eficacia da propia 

aprendizaxe, ao que se chega mediante traballos individuais e en grupo. A 

formación en diferentes áreas do saber científico require un proceso introspectivo 

para valorar e relacionar os intereses e coñecementos previos con novos saberes e 

empregar todas as estratexias de estudo e traballo aprendidas: escoita activa, 

lectura, comprensión, análise, síntese, estruturación da información, elaboración 

persoal do saber, aplicación do coñecemento etc.  

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC).  

O ámbito científico-tecnolóxico afianza a capacidade de identificar, interpretar, 

apreciar e axuizar acontecementos, feitos, comportamentos, hábitos e valores para 

relacionarse co medio desde o respecto, mediante o diálogo, a cooperación e a 

participación a nivel local, nacional e europeo. Propón aprendizaxes para a toma de 

decisións ben fundamentadas e argumentadas, para a comprensión e expresión de 

diferentes puntos de vista. Propón estratexias para alcanzar o benestar persoal e 

colectivo.  

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE).  

Este ámbito científico-tecnolóxico fomenta a capacidade de transformar ideas en 

actos, partindo de habilidades e destrezas persoais, ao abordar contidos, estratexias 

metacognitivas, procedementos e proxectos que dotan as persoas adultas de 

recursos para desenvolvérense adecuadamente e afrontaren de maneira autónoma 

retos persoais, sociais, académicos e laborais de moi diversa índole. 

Consecuentemente, promóvense actitudes para aproveitar a información, 

desenvolver ideas, resolver problemas e presentar conclusións innovadoras. Por 

outra banda, potencia a capacidade de análise, o pensamento crítico, a resolución 
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de problemas e toma de decisións do individuo ao propoñer a interpretación e a 

análise crítica da información, coñecementos e acontecementos relacionados coa 

ciencia e a tecnoloxía. Este ámbito favorece tamén o aumento da capacidade 

requirida para afrontar a incerteza, o deseño e a implementación de plans de acción 

eficaces, propoñendo e argumentando solucións a diferentes problemas cotiáns con 

autonomía e iniciativa persoal. 

  CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC).  

A persoa enriquece a súa competencia cultural ao coñecer, comprender, interpretar 

e gozar a natureza e o labor humano, tratándoos como obxecto de estudo e como 

fonte de inspiración de creacións artísticas. A beleza da natureza foi obxecto de 

estudo, valoración e recreación ao longo da historia. A intervención humana na 

natureza e a cultura póñense de manifesto na arte cos propósitos de informar, 

educar, crear e recrearse. A tecnoloxía é un constituínte esencial da cultura actual e, 

por iso, desempeña un papel fundamental como obxecto de estudo e 

representación e como instrumento de creación artística. Este ámbito científico-

tecnolóxico realiza achegas importantes á competencia en conciencia e expresións 

culturais ao propoñer a reflexión e a posta en práctica de actitudes de respecto, 

aceptación e desfrute das diferentes manifestacións culturais e artísticas, valorando 

a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural e o diálogo entre culturas 

e sociedades, pasadas e actuais, locais e universais, cun espírito aberto, positivo e 

solidario. Os contidos do ámbito están estruturados de acordo con intereses e 

necesidades do saber científico e tecnolóxico, fundamentais para as persoas adultas. 

Integran transversalmente as competencias inherentes ao traballo científico, 

incidindo no proceso de experimentación como base para a resolución de calquera 

tipo de problema e na presentación e debida argumentación dos resultados obtidos. 

Están combinados de modo que se potencie a integración e interconexión de 

diversas disciplinas, ofrecendo ao alumnado unha visión global da descrición e 

interpretación científica do mundo. Os contidos foron seleccionados de modo que o 

alumnado conte cos instrumentos indispensables para interpretar a realidade e 

expresar os fenómenos naturais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis 

complexo. Comprenden métodos xerais que poidan aplicarse en contextos diversos 

e desenvolvan a capacidade de simplificar e abstraer para analizar este mundo en 

continua e rápida transformación. Proporcionan instrumentos necesarios para 
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converter os feitos observables en coñecemento, información e mensaxes na 

comunicación. A metodoloxía didáctica terá como finalidade a ampliación das 

competencias clave en relación cos contidos deste ámbito científico-tecnolóxico e 

fundamentarase na aplicación do método científico que implica a capacitación para 

cuestionar, identificar problemas, formular hipóteses, planificar e realizar accións, 

recoller e organizar información relevante, sistematizar coñecemento, analizar 

resultados, tirar conclusións e comunicalas correctamente. Tratarase de involucrar o 

alumnado nunha aprendizaxe baseada no desenvolvemento de proxectos de 

investigación relacionados con situacións reais, concretas e significativas que 

permiten a comprensión e análise crítica de problemas que afectan a sociedade 

actual na vertente natural e ambiental, valorando o desenvolvemento sustentable 

do planeta. Potenciar a habilidade de formular, expor, interpretar e resolver 

problemas é fundamental xa que permite ás persoas desenvolveren os procesos 

cognitivos necesarios para abordaren e resolveren situacións interdisciplinares reais. 

O proceso da resolución de problemas deberá potenciar a habilidade para entender 

diferentes formulacións e aplicar plans prácticos, revisar os procedementos de 

procura de solucións e expor as aplicacións dese coñecemento e desas habilidades a 

diversas situacións da vida real, así como fomentar a autonomía para establecer 

hipóteses e contrastalas, e para deseñar diferentes estratexias de resolución ou 

extrapolar os resultados obtidos a situacións análogas. A elaboración de traballos de 

investigación sobre temas propostos ou de libre elección terá como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma, profundar e ampliar contidos relacionados co 

currículo e mellorar as destrezas tecnolóxicas e comunicativas. Unha parte 

fundamental destes proxectos será a exposición e defensa oral das conclusións. 

Estes traballos realizaranse individualmente e en equipo, utilizando as tecnoloxías 

da información e da comunicación. Os procedementos de ensino e aprendizaxe irán 

encamiñados a sistematizar o coñecemento sobre o mundo natural a través da 

construción de conceptos e das relacións entre eles, a buscar modelos explicativos 

que permitan comprender mellor a natureza e, en definitiva, á construción de saber 

científico extensible a outros ámbitos de coñecemento. O uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación terá grande importancia neste proceso, tanto na 

procura, selección e comunicación da información como na comprensión mediante 

a simulación de procesos. A utilización das aplicacións virtuais interactivas deberá 

xogar un papel crucial, porque proporcionan alternativas aos laboratorios 
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tradicionais e constitúen a única forma de estudar, de maneira experimental, algúns 

procesos de difícil execución práctica. As tecnoloxías da información e da 

comunicación deben ser unha ferramenta fundamental para sustentar as 

investigacións, fundamentar os traballos e profundar na terminoloxía científica. 

Terán un papel esencial para a mellor comprensión de conceptos, na resolución de 

problemas complexos e para contrastar con maior rigor as hipóteses propostas e 

presentar e comunicar os resultados obtidos. O profesorado deberá guiar o 

alumnado, non só na adquisición de coñecementos, senón tamén no 

desenvolvemento das habilidades e destrezas propias do quefacer científico; deberá 

fomentar a creatividade e a curiosidade co obxectivo de favorecer actitudes 

positivas cara á ciencia e o traballo científico. Procurará contornos motivadores en 

que o alumnado, partindo das súas ideas previas e confrontando coa 

experimentación, aprenda facendo, tire as súas propias conclusións e chegue en por 

si a unha concepción científica do mundo que o arrodea, podendo achegar unha 

explicación formal e fundamentada do estudado. Os estándares de aprendizaxe 

propoñen comprender, interpretar textos e comunicar, mediante unha linguaxe 

multimodal en diferentes sistemas de representación, o coñecemento académico e 

científico procesado e elaborado, destacando aspectos básicos da comunicación, a 

exposición e o diálogo. Especifican accións clave do proceso de experimentación, 

tales como observar, analizar, diferenciar, estruturar, coñecer, describir, sintetizar, 

investigar, relacionar, asociar, cuestionar, explicar, interpretar, deducir, demostrar 

etc. Inclúen o uso responsable e eficaz das novas tecnoloxías para buscar e xestionar 

información, empregar técnicas de estudo e traballo, resolver problemas e aplicar o 

coñecemento. O seu logro implica a mellora do benestar individual do alumnado e 

achegas importantes ao ben común, porque inclúe a actuación responsable, o xuízo 

crítico baseado en valores positivos e o desenvolvemento moral. Os criterios de 

avaliación están formulados de maneira que permitan valorar o grao de consecución 

de cada unha das competencias en relación cos contidos do ámbito científico-

tecnolóxico. Teñen o propósito de guiar a análise das posibilidades que ten cada 

alumno e alumna para coñecer, comprender e relacionarse dun modo positivo, para 

si mesmo e para os demais, co mundo físico. Isto implica actuar con autonomía e 

responsabilidade; comprender, interpretar e describir o mundo e valoralo como 

fonte de inspiración; ser consciente do impacto da evolución científica e tecnolóxica 

na cultura; asociar fenómenos coas súas causas e consecuencias; utilizar os recursos 



193 

 

humanos e materiais máis habituais para buscar información e resolver problemas; 

tomar conciencia e comprender os valores implícitos no benestar individual e 

colectivo, comprometerse e participar nos contornos próximos e afastados de 

acordo cos devanditos valores. 
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TEMPORALIZACIÓN 

SETEMBRO-FEBREIRO MOD I 

– NÚMEROS E ÁLXEBRA 

– XEOMETRÍA 

– FUNCIÓNS 

– CIENCIA E TECNOLOXÍA NAS NOSAS VIDAS 

– A TERRA COMO PLANETA 

– RELEVO TERRESTRE E A SÚA EVOLUCIÓN 

– A BIODIVERSIDADE DAS POBOACIÓNS NO PLANETA 

– TERRA ECOSISTEMAS E BIODIVERSIDADE 

– ACCIÓNS HUMANAS SOBRE OS ECOSISTEMAS 

FEBREIRO-XUÑO MOD II 

– NÚMEROS E ÁLXEBRA  

– XEOMETRÍA 

– FUNCIÓNS 

– ESTATÍSTICA 

– A MATERIA (I) (II) 

– OS CAMBIOS 
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5. METODOLOXÍA  DIDÁCTICA E MATERIAIS CURRICULARES 

O proceso de ensinanza-aprendizaxe entendemos que debe cumprir os seguintes 

requisitos: 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas  

• Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos 

seus coñecementos previos e da memorización comprensiva  

• Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por si sos 

• Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus coñecementos  

• Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, co fin 

de que resulten motivadoras 

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son 

os seguintes: 

• Metodoloxía activa, que supón a integración activa dos alumnos na dinámica 

xeral da aula e na adquisición e configuración das aprendizaxes, e a participación 

no deseño e desenvolvemento do proceso de ensinanza/aprendizaxe. 

• Motivación, que implica partir dos intereses, demandas, necesidades e 

expectativas de cada un. Tamén será importante arbitrar dinámicas que fomenten 

o traballo en grupo 

• Atención á diversidade do alumnado, que supón ter en conta os diferentes ritmos 

de aprendizaxe, así como os distintos intereses e motivacións  

Polo tanto, no desenvolvemento habitual das clases, o profesor introducirá os novos 

conceptos a partir da realidade cotiá do alumnado, conectando cos saberes 

adquiridos noutros cursos ou materias, para posteriormente formalizalos 

matematicamente e proceder á realización das actividades necesarias para a 

consolidación das novas aprendizaxes. 

Deste xeito, as matemáticas serán presentadas como un conxunto de coñecementos 

e procedementos en continua evolución, resaltando os aspectos indutivos e 
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construtivos, e non só os dedutivos. É dicir, na aprendizaxe reforzarase o uso do 

razoamento empírico indutivo en paralelo co uso do razoamento dedutivo. 

En todos os temas, as actividades propostas pretenden que o alumno acade os 

obxectivos formando parte das mesmas, facendo suposicións, aproximacións e 

estimacións,  organizando o seu propio traballo e atopando os seus propio erros. De 

maneira que o profesor plantexará ós alumnos as actividades indicando o motivo 

das mesmas, explicando, nas situacións que o requiran, as cuestións novedosas ou 

de certa dificultade involucradas no enunciado. 

Durante o traballo individual ou en grupos, estará pendente do desenvolvemento 

das actividades, guiando cara a solución do problema e suxirindo algunha estratexia 

ou punto de vista novo. 

Na posta en común da solución dos exercicios, o profesor observará a expresión oral 

e as argumentacións utilizadas polos alumnos, e detectará os posibles erros e as 

súas causas. 

Ó finalizar a actividade, o profesor fará unha síntese das conclusións e completará 

os aspectos que non xurdiran, dándolles a precisión matemática requerida. 

 

ADAPTACIÓN A SITUACIÓN CREADA POLO COVID-19 

A aparición en decembro de 2019 do coronavirus SARS-CoV-2 en China e a súa 

posterior propagación a nivel mundial durante o ano 2020 provocando unha 

pandemia como facía anos que a humanidade non padecía, fixo e sigue facendo que 

moitas das actividades das sociedades actuais se vexan afectadas dunha maneira 

sustancial. E loxicamente, a actividade educativa non é unha excepción. Tanto que 

en marzo de 2020 se decretou polo goberno de España un confinamento que fixo 

que se interrumpira a actividade educativa presencial en todos os centros 

educativos do pais. A comunidade educativa respondeu a este confinamento 

intentando trasladar o proceso de ensino-aprendizaxe das aulas ao mundo dixital, 

intentando por parte do profesorado que os alumnos e alumnas non perderan a 

parte do curso que faltaba por rematar. Iso fixo que os cursos 2019-2020 e 2020-

2021fosen cursos atípicos e que por desgraza, moitos dos contidos quedasen sen 
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impartir nalgúns cursos ou que fosen vistos pero non na profundidade que o 

profesorado desexaría. 

Debido a isto, neste curso 2021-2022, debemos ter en conta esta realidade e actuar 

en consecuencia. Por iso, o profesorado do departamento terá en conta esta 

situación de xeito que ao principio de cada tema fará un repaso dos contidos vistos 

e dos non vistos no curso anterior para facilitar ó alumnado a comprensión dos 

conceptos que deben adquirir no presente curso. 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Os materiais curriculares que se usarán de maneira xeral son: 

• Guías didácticas do profesor 

• Libros de texto dos alumnos e libro dixital dentro do proxecto EDIXGAL en 1º ESO 

• Fotocopias de actividades deseñadas polo Departamento  

• Calculadora científica 

• Pizarra dixital 

• Software informático ( follas de cáculo, geogebra, derive, programas de 

xeometría...) 

• Uso de recursos educativos en internet 

• Material de xeometría do departamento 

• Instrumentos de debuxo (regra, compás, escuadra e cartabón, transportador de 

ángulos, papel milimetrado, . . .) 

ADAPTACIÓN DE MATERIAIS Á SITUACIÓN CREADA POLO COVID-19 

O profesorado do departamento seguirá na maioría dos cursos da ESO e Bacharelato 

o libro de texto correspondente como material fundamental que permita seguir os 

alumnos e alumnas a marcha do curso de maneira presencial. Pero, si a pesares das 

medidas preventivas adoptadas no instituto polo equipo directivo e profesorado, 

emanadas dos protocolos propostos polas autoridades educativas e sanitarias para 

evitar o contaxio do Covid-19 houbese que suspender de novo as clases presenciais 

como sucedeu entre marzo e xuño do curso pasado, deberíamos de pasar a un 

ensino online, con todas as dificultades que para o alumnado e profesorado conleva. 

Neste caso, ademáis dos materiais empregados de maneira ordinaria (libros, 

apuntes, calculadora, etc) deberíanse utilizar outros materiais que lle permitan 

continuar ó alumnado o seu proceso de aprendizaxe de maneira online. Así, 

empregarase as ferramentas proporcionadas pola Consellería para dar as clases por 

videoconferencia (cisco webex) e sobretodo, a aula virtual da páxina web do centro 
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(www.ieslauroolmo.gal) para facer chegar ó alumnado materiais suficientes (videos, 

fichas, apuntes, webs recomendadas, ...) para continuar este proceso.  

Evidentemente, o uso da aula virtual do centro non será óbice para a utilización 

doutros canles de comunicación entre o profesorado e o alumnado, como  a suite de 

educación de google (G-suite), o whatsapp, o correo electrónico, páxinas webs 

persoais, blogs, etc 

 

  

http://www.ieslauroolmo.gal/
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7. AVALIACIÓN CONTINUA: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS. 

Avaliación de cada trimestre do curso: procedementos e instrumentos, criterios de 

cualificación 

De maneira xeral, realizaranse varios exames escritos por avaliación,  normalmente 

ó finalizar un tema ou bloque de temas relacionados entre sí, dependendo dos 

contidos e da extensión destes e sempre a criterio do profesor ou da profesora 

correspondente. Estes exames serán datados co consenso dos alumnos, que serán 

debidamente informados de cal é a parte da materia da que se van examinar. 

Asimesmo, ó  longo do curso, cada profesor decidirá é informará ó alumnado con 

tempo suficiente, se inclúe nalgún destes exames materia correspondente a temas 

ou avaliacións anteriores que considere necesario asentar. 

Posto que a avaliación é continua, queda ó criterio do profesor ou profesora facer 

cantas probas, orais ou escritas curtas, considere oportunas para coñecer, o máis 

obxectivamente posible, o aproveitamento da materia por parte de cada alumno. 

Ditas probas non serán necesariamente acordadas cos alumnos, pois consistirán en 

preguntas destinadas a comprobar a correcta fixación dos coñecementos e 

destrezas básicas recollidas nos mínimos esixibles.  

Nas diferentes probas que se realicen ao longo do curso, os alumnos e alumnas 

deberán utilizar os materiais que para elo lle indique o profesor ou profesora. A 

utilización de material non autorizado (calculadora, calculadora gráfica, móbiles, 

apuntes, . . .) poderá ser sancionado polo profesorado correspondente coa retirada 

do exame e con un cero de cualificación nesa proba. De igual maneira se sancionará 

por parte do profesor ou profesora correspondente aos alumnos que sexan cazados 

copiando. 

O nivel acadado no aproveitamento dos contidos, consecución de obxectivos e 

adquisición de competencias básicas concretarase nunha nota numérica que reflicta 

a media de todas as puntuacións obtidas polo alumno nas probas efectuadas ó 

longo do trimestre. E posto que nas actas de avaliación debe aparecer a nota 

expresada cun número enteiro, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media 
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farase observando os puntos que se detallan a continuación.  

A nota media farase atendendo principalmente ós resultados das probas escritas. O 

profesorado poderá outorgar distinto peso ás mesmas en función do volume de 

contidos que se avalíen nelas, indicando claramente ós alumnos esta circunstancia 

antes da súa realización. 

O redondeo á alza ou á baixa de dita nota media farase observando os seguintes 

puntos: 

− Realización habitual e constante das tarefas propostas. 

− Entrega de traballos no prazo indicado polo profesor. 

− Resultados acadados en probas orais efectuadas polo profesor no transcurso 

habitual da clase, destinadas a comprobar a correcta fixación dos 

coñecementos e destrezas básicas. 

− Esforzo e interese do alumno ou alumna. 

− Atención ás explicacións do profesorado e participación na clase. 

Ademáis deste criterio xeral, en cada curso terase en conta valoracións diferentes 

dependendo do profesor ou profesora e que serán explicadas aos alumnos e 

alumnas nos primeiros días de clase. 

En 1º e 2º da ESO as valoracións porcentuais que se otorgan a cada apartado serán 

as seguintes: Un 80% as notas ponderadas dos exames realizados ( os exames serán 

cada 1-2 temas para un total de 2-3 exames por trimestre); un 10% a 

correspondente ao traballo ordinario (libreta do alumnado que será revisada polo 

profesor e participación nas clases); e un 10% a actitude e participación do alumno 

ou alumna  na clase. Considérase aprobada a avaliación se o alumno acada como 

mínimo un 5. 

A media aritmética nos exames para optar a superar a materia en cada avaliación 

debe ser superior ou igual a 3. Se a media dos exames é inferior a 3, o alumno ou a 

alumna non superará a avaliación e deberá facer o exame de recuperación.  
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En 3º ESO realizarase un exame por cada unidade didáctica (ou de dúas unidades 

didácticas se os contidos de ambas están estreitamente relacionados). Asi mesmo, 

elaborarase un  ou máis proxectos por avaliación. O cálculo da nota media de cada 

avaliación farase da seguinte forma: un 75%, a  media aritmética  das notas dos 

exames realizados, un 15% a media aritmética das notas dos proxectos elaborados 

nesa avaliación e un 10% a actitude do alumno ou alumna (participación nas clases, 

realización das tarefas, interese mostrado pola materia, etc). A nota nos exames 

para optar a superar a materia en cada avaliación debe ser superior ou igual a 3. Se 

a nota dalgún exame é inferior a 3, o alumno ou a alumna non superará a avaliación 

e deberá facer o exame de recuperación (independentemente das notas dos 

proxectos e da valoración da súa actitude). 

 En 4º da ESO, nas matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas, farase de 

maneira xeral un exame por cada unidade didáctica (ou de dúas unidades didácticas 

se os contidos de ambas están estreitamente relacionados).  As porcentaxes 

utilizadas para cualificar  serán as seguintes: un 90% corresponderá as notas medias 

dos exames realizados e un 10% basearase na realización de tarefas propostas tanto 

fora da clase como na aula, no traballo e actitude mostrada polo alumnado durante 

as clases, no emprego dunha linguaxe matemática adecuada. A nota de cada exame 

para optar a superar a materia en cada avaliación debe ser superior ou igual a 3’5. 

Se a nota dalgún exame é inferior a 3’5, o alumno ou a alumna non superará a 

avaliación e deberá facer o exame de recuperación (independentemente das notas 

dos outros exames, de que a nota media sexa superior a 5 e da valoración da súa 

actitude). 

En 4º ESO, nas matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas,  farase de maneira 

xeral un exame por cada unidade didáctica (ou de dúas unidades didácticas se os 

contidos de ambas están estreitamente relacionados. Por mor das circunstancias 

derivadas da aplicación do protocolo COVID, este curso non se poderan facer 

traballos de grupo nin determinadas actividades polo que a nota media dos exames 

(sempre que a nota de cada exame sexa igual ou superior a 3) será o 80% da nota da 

avaliación e o traballo individual dos alumnos e alumnas será valorado co 20% 

restante. 
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Con respecto ós módulos de educación para persoas adultas ESA (MOD I e MOD II), 

faranse probas escritas de cada unha das unidades e a nota final do ámbito obterase 

como media destas probas, sempre que a nota sexa maior ou igual a 3. Quen non 

obteña unha valoración de 5 ou máis deberá presentarse no exame final de febreiro 

(MOD I) ou no de xuño (MOD II) a aquelas partes nas que obtiveran valoración 

menor que 3 ou ás non presentadas. 

Por último,  en todos os cursos de Bacharelato se aplicará o criterio xeral descrito 

enteriormente. 

 

Avaliación final: procedementos e instrumentos, criterios de cualificación 

A nota numérica da avaliación final será unha media das puntuacións das avaliacións 

de cada trimestre.  Esta nota é un reflexo do traballo xeral do alumno ó longo de 

todo o curso, así como do nivel acadado no aproveitamento dos contidos, 

consecución de obxectivos e adquisición de competencias básicas. Pero ademais 

como a materia ten carácter progresivo, a evolución dun alumno ó longo de todo o 

ano será tida en conta. 

Obviamente, ó longo do curso cada profesor poderá realizar as probas de 

recuperación que xulgue oportunas. Estas  realizaranse ó comezo da seguinte 

avaliación en todos os grupos.  

Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media 

farase observando os puntos que se detallan a continuación: 

− Superación das probas de recuperación realizadas 

− Evolución do alumno a mellor ou a peor conforme avanzou o curso  

− Constancia no traballo diario 

− Esforzo e interese 

− Entrega de traballos nos prazos indicados polo profesorado 
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− Resultados acadados en probas ou preguntas efectuadas polo profesor no 

transcurso habitual da clase, destinadas a comprobar a correcta fixación dos 

coñecementos e destrezas básicas 

− Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

A condición necesaria para superar a materia é que esta nota media sexa igual ou 

superior a 5 e que a nota de cada avaliación non sexa inferior a 4. 

 

NORMAS DO DEPARTAMENTO RELATIVAS A EXAMES E PROBAS ESCRITAS 

A Orde de 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para garantir o 

dereito ós alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria a que o seu rendemento 

escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos establece que as probas, 

exercicios ou traballos escritos que se utilicen para decidir a nota das avaliacións, ou 

a de final de curso, ou a de setembro, poderán ser revisadas polos alumnos co 

profesor. 

Polo tanto, este Departamento acorda que dentro dos prazos axeitados, os alumnos 

ou os seus pais poden revisar un exame en presencia do profesor, pero non se 

autoriza a extracción do centro dun exame correxido. 

Do mesmo xeito, en xeral non se repetirán os exames ordinarios efectuados durante 

o curso a aqueles alumnos que non comparezan ós mesmos, exceptuando os casos 

nos que se achegue un certificado médico xustificando a falta de asistencia, ou se 

poida alegar un problema familiar de carácter grave. 

Nas diferentes probas que se realicen ao longo do curso, os alumnos e alumnas 

deberán utilizar os materiais que para elo lle indique o profesor ou profesora. A 

utilización de material non autorizado (calculadora, calculadora gráfica, móbiles, 

apuntes, . . .) poderá ser sancionado polo profesorado correspondente coa retirada 

do exame e con un cero de cualificación nesa proba. De igual maneira se sancionará 

por parte do profesor ou profesora correspondente aos alumnos que copien. 

Polo que respecta ós exames extraordinarios ou ós exames de maio de recuperación 

de pendentes, estes non se repetirán baixo ningún concepto. Así mesmo, se un 
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alumno chega tarde á proba, e con posterioridade a que algún dos alumnos que 

asistiu teña rematado e saído do lugar de celebración da mesma, non poderá entrar 

e figurará como non presentado. 
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8. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

Nas datas que dispoña a xefatura de estudos do instituto, efectuaranse os exames 

extraordinarios  para que os alumnos que non acadaron unha avaliación positiva na 

avaliación final ordinaria poidan aprobar a materia. 

Nestas probas, os alumnos serán avaliados respecto ós mínimos esixidos 

correspondentes especificados nesta programación, non tendo, nesta convocatoria 

extraordinaria, ningún outro criterio para a cualificación que a nota obtida nesta 

proba extraordinaria. 

 Para acadar unha avaliación positiva na convocatoria extraordinaria é necesario 

obter no exame unha nota igual ou superior a 5. 

 

Avaliación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

No artigo 5º da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008) 

pola que se regula a avaliación na secundaria obrigatoria en Galicia, indícase que a 

avaliación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo que curse as 

ensinanzas correspondentes á educación secundaria obrigatoria con adaptacións 

curriculares significativas, de acordo co artigo 14.4º de Decreto 133/2007, a 

avaliación e promoción tomará como referencia os obxectivos e os criterios de 

avaliación fixados nas adaptacións curriculares. 
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10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES (ESO, BACH). 

De conformidade coa Orde do 21 de decembro de 2007 que regula a avaliación na 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 7 de 

xaneiro de 2008), este Departamento acorda que o alumnado cunha materia 

pendente seguirá un programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes 

non adquiridas. 

Dito programa de reforzo consistirá na realización dunha serie de actividades 

correspondentes ós contidos da materia non superada expresados nesta mesma 

programación, cuxo prantexamento correrá a cargo do profesor que imparta clases 

no curso actual. As citadas actividades serán realizadas polo alumnado ó longo do 

ano. O primeiro bloque devolverase para a súa corrección  á volta das vacacións de 

Nadal e o segundo bloque despois das vacacións de Semana Santa. Ditas actividades 

servirán de base para a elaboración dos exames da materia pendente.  

 Ó longo do curso repartirase a materia en un ou  en varios exames. Se o alumno ou 

alumna supera eses exames, a materia pendente considerarase superada. 

Independentemente da realización destes exames, tamén se seguirá o seguinte 

criterio: se ó alumno ou alumna supera a materia do curso superior, concretamente 

a primeira e a segunda avaliación, estará aprobado na materia que tiña pendente. 

 

Para o alumnado que non consiga superar a materia pendente de cursos anteriores 

na avaliación ordinaria e nas datas que determine a xefatura de estudos do 

instituto, realizaranse as probas extraordinarias para a recuperación das materias 

pendentes. Ditas probas farán referencia ós mínimos esixibles da materia dos niveis 

non superados e serán elaboradas polos profesores do Departamento. 

Considerarase que unha materia está superada cando a nota do exame sexa igual ou 

superior a 5. 

Con respecto á recuperación das materias pendentes en na avaliación 

extraordinaria, cómpre sinalar que,  será suficiente aprobar o exame de 
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matemáticas dun nivel determinado para aprobar automáticamente as matemáticas 

pendentes de niveis anteriores. 
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12.  AVALIACIÓN INICIAL 

No mes de outubro, o membros do departamento farán unhas probas iniciais na 

aula para saber o grao de coñecemento dos alumnos da materia do curso anterior. 

Estas probas realizaranse e corrixiranse na aula, vendo o nivel do que se parte. As 

mesmas serven para identificar algún problema particular. A continuación o 

departamento, en reunión ordinaria aborda estes problemas, que logo se levan as 

reunións de avaliación inicial co equipo directivo. O departamento de matemáticas 

conta con exames destas probas por cursos.  
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Neste centro e respecto a esta materia, lévanse a cabo medidas de atención á 

diversidade tanto ordinarias e habituais como específicas e extraordinarias. 

No primeiro caso contémplanse as seguintes: 

• A optatividade 

• Orientación educativa 

• Grupos de reforzo 

• Outras: entrega de actividades e material específico no caso de alumnos que 

soliciten ou desexen unha maior profundización no estudo dun tema ou da 

materia, ou no caso de alumnos que soliciten puntualmente axuda para repasar 

ou afianzar os coñecementos dun tema 

Do segundo tipo son: 

• Adaptacións curriculares 

• Grupos de PMAR 

Adaptacións curriculares 

O Departamento de Matemáticas colaborará co Departamento de Orientación en 

todas as cuestións relacionadas coas adaptacións curriculares. 

Nos cursos nos que hai alumnado con necesidades educativas especiais, cada 

profesora ou profesor de matemáticas traballará co profesorado do Departamento 

de Orientación que os atenda durante as súas clases en todo aquilo que se necesite. 

No bacharelato os alumnos presentan diferentes niveis de aprendizaxe en relación 

coa ESO; ademais, presentan tamén necesidades educativas aqueles alumnos que 

polas súas características físicas, sensoriais ou outras, non poden seguir da mesma 

forma o currículo da etapa. (minusvalías motóricas, sensoriais, etc.) Con todo, o 

tratamento que se concede a á atención á diversidade na etapa de Bacharelato fai 

referencia á necesidade de ser atendidas desde adaptacións de acceso, medidas 

concretas de material; sen chegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 

significativas.  
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Desde o aula débese adoptar unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de 

todo o alumnado na súa diversidade: propor actividades abertas, para que cada 

alumno as realice segundo as súas posibilidades; ofrecer esas actividades cunha 

gradación de dificultade en cada unidade didáctica, organizar as aprendizaxes 

mediante proxectos que á vez que lles motiven lles axuden a relacionar e aplicar 

coñecementos, aproveitar situacións de heteroxeneidade, etc.  

Para lograr estes obxectivos, débese iniciar cada unidade didáctica cunha breve 

avaliación inicial que permita calibrar os coñecementos previos do grupo nese 

tema concreto, para facilitar a significatividade dos novos contidos, así como 

organizar no aula actividades o máis diversas posible que faciliten diferentes tipos e 

graos de axuda.  

A atención á diversidade na área de Matemáticas contémplase en tres niveis: na 

programación, na metodoloxía e nos materiais  

    - Atención á diversidade na programación:  

En Matemáticas, é na resolución de problemas onde os alumnos conseguen 

rendementos moi diferentes. Aínda que a práctica e a utilización de estratexias de 

resolución de problemas deben desempeñar un papel importante no traballo de 

todos os alumnos, o tipo de actividade concreta que se realice e os métodos que se 

utilicen variarán necesariamente de acordo cos diferentes grupos de alumnos; e o 

grao de complexidade e a profundidade da comprensión que se alcance non serán 

iguais en todos os grupos. Este feito aconsella organizar as actividades de reforzo e 

de ampliación, nas que poidan traballar os alumnos máis adiantados.  

    - Atención á diversidade na metodoloxía 

A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar 

presente en todo o proceso de aprendizaxe polo cal é necesario detectar os 

coñecementos previos dos alumnos ao empezar un tema. Aos alumnos nos que se 

detecte unha lagoa nos seus coñecementos, débeselles propor un ensino 

compensatorio, na que debe desempeñar un papel importante o traballo en 

situacións concretas. Ademais hai que procurar que os contidos matemáticos novos 

que se ensinen conecten cos coñecementos previos e sexan adecuados ao seu nivel 

cognitivo. Hai que intentar que a comprensión do alumno de cada contido sexa 
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suficiente para unha mínima aplicación e para enlazar cos contidos que se 

relacionen con el. 

    - Atención á diversidade nos materiais utilizados.  

Como material esencial debe considerarse o libro base e apúntelos de clase. O uso 

de materiais de reforzo ou ampliación, talles como os cadernos monográficos, 

permite atender á diversidade en función dos obxectivos fixados  
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14. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Partimos do convencemento de que a educación en valores debe impregnar a 

actividade docente e estar presentes na aula de forma permanente, xa que se 

refiren a problemas e preocupacións fundamentais da sociedade. 

O tratamento da educación en valores maniféstase de dúas formas: 

• Mediante a actitude no traballo na clase, na formación dos grupos, nos debates, 

nas intervencións e directrices do profesor, etc. 

• Ademais, nos materiais púxose especial coidado en que nin na linguaxe, nin nas 

imaxes, nin nas situacións de presentación de problemas existan indicios de 

discriminación por sexo, nivel cultural, relixión, riqueza, aspecto físico, etc.  

Ademais desta presentación xeral, algúns temas especialmente implicados nas 

matemáticas son os seguintes: 

• Educación moral e cívica: calquera actividade na que aparezan diferencias de raza, 

relixión, etc., poden servir de motivo para fomentar valores de solidariedade, 

igualdade e cooperación entre os seres humanos 

• Educación do consumidor: algúns textos ocúpanse de contidos tales como 

proporcionalidade, medida, azar, etc., e axudan a formarse unha actitude crítica 

ante o consumo. As actividades concretas orientadas a este fin son numerosas ó 

longo do curso 

• Educación para a saúde: ás matemáticas corresponde utilizar intencionalmente 

certos problemas, por exemplo, cando se dá a cuantificación absoluta e 

proporcional dos diversos ingredientes dunha receita, ó indicar a importancia do 

consumo de fibra para a saúde, os efectos beneficiosos da práctica do deporte ou 

os riscos dos cambios bruscos de peso nos enfermos de obesidade  

• Educación ambiental: tanto nalgunhas situacións iniciais da unidade, como nas 

actividades preséntanse e analizan intencionadamente temas vinculados á 

educación ambiental, como a importancia da reciclaxe para coida-lo medio, a 
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necesidade de evita-la contaminación dos ríos para conservala biodiversidade, o 

problema da seca, etc 

• Educación non sexista: as actividades que se desenvolven en grupo favorecen a 

comunicación dos alumnos e fomentan actitudes desexables de convivencia e de 

igualdade entre os sexos 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

A maioría de profesores de matemáticas está de acordo en que o principal obstáculo 

co que se atopan  os alumnos está na resolución de problemas onde a comprensión 

lectora, tanto de formatos continuos como descontinuos é a base para poder 

resolver problemas 

Por outra parte, en moitas ocasións, os alumnos teñen grandes dificultades en 

expresar con palabras (e moito máis con linguaxe matemática) os conceptos cos que 

está traballando en clase aínda que sexan capaces de realizar os exercicios que se 

lles propoñen. Como consecuencia disto, moitos alumnos teñen una visión da 

materia como algo alleo ó mundo que lles rodea e ó resto das áreas do currículo. A 

introdución dos obxectivos do Plan de Lectura na área de matemáticas pode 

contribuír en gran medida a paliar estas limitacións. 

Tampouco se pode perder de vista que a introdución do plan de lectura na clase de 

matemáticas ofrece a posibilidade de usar novas metodoloxías que sexan 

motivadoras e den unha visión distinta desta área. 

OBXECTIVOS DO PLAN DE FOMENTO DA LECTURA 

Os obxectivos máis inmediatos e prioritarios a conseguir co Plan de Fomento da 

Lectura na área de matemáticas son os seguintes: 

• Mellorar a comprensión lectora para poder desenvolver as estratexias necesarias 

para a resolución de problemas. 

• Mellorar a comprensión e o manexo da linguaxe matemática para poder traducila 

a linguaxe natural, favorecendo así a asimilación dos conceptos e os 

procedementos cos que se está traballando, e desterrando o hábito de resolver 

os problemas mecanicamente. 
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Outros obxectivos de interese son: 

• Mellorar a actitude do alumnado cara as matemáticas impulsando a actividade 

investigadora a través de la lectura. 

• Animar á lectura desde a área de matemáticas. 

• Traballar as matemáticas en contextos diferentes ós habituais.  

 

ORGANIZACIÓN DO PLAN DE LECTURA 

No Departamento de Matemáticas incidiremos fundamentalmente na lectura en voz 

alta, na interpretación e a comprensión dos enunciados de problemas para mellorar 

a comprensión lectora. 

Os problemas que achegamos como interesantes para mellorar a competencia 

lectora dos nosos alumnos son problemas de enunciados longos e relacionados coa 

unidade didáctica que se estea a desenvolver, e que esixen conseguir unha 

exhaustiva comprensión da lectura feita. 

Posto que en todas as unidades didácticas de todos os niveis desta programación se 

contempla a realización de problemas de enunciado, non ten sentido plantexarse 

unha asignación ríxida e concreta de tempo destinada ó fomento da lectura, senón 

que se fará de forma inevitable ó longo de todo o curso como resultado do 

desenvolvemento normal do traballo na aula. 

Seguiremos os seguintes pasos para a comprensión dos devanditos problemas: 

• Lectura do enunciado con toda a atención. 

• Toma de notas, representando os datos esquematicamente nun gráfico, debuxo, 

esquema, etc., obrigándonos a ler con máis atención. 

• Explicación coas propias palabras incidindo no que nos pregunta e no que 

sabemos. 

• Buscar estratexias para resolvelo: 

− É un problema para o que temos un sistema ou método de resolución? 
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− Busca da solución por ensaio-erro 

− Facer preguntas intermedias 

− Resolver casos particulares máis sinxelos cós propostos, ou con números máis 

sinxelos. 

• Executar a estratexia que decidimos aplicar. 

• Se obtivemos solución, volver ler o enunciado comprobando que a solución 

cumpre as condicións que esixe o enunciado. 

• Redactar a solución 

Excepcionalmente, se o desenvolvemento da programación se axusta á 

temporalización prevista, pódense propoñer actividades de lectura que aínda que 

estean relacionadas coa unidade didáctica na que se está a traballar, estean máis 

ben destinadas a espertar a curiosidade polas aplicacións das matemáticas ou a súa 

historia e os seus personaxes. Con este fin usaranse os recursos dispoñibles na 

biblioteca do centro e no departamento. 

 

ACCIÓNS PREVISTAS CO PROXECTO LECTOR 

A aportación do departamento de Matemáticas ao Proxecto Lector consistirá no 

seguinte: iniciarase cada unidade didáctica coa lectura do texto literario que aparece 

no libro do alumno. Recomendarase a lectura da obra completa ou de algúns 

capítulos e aquel alumno que está interesado en ler o libro, facilitaráselle o 

préstamo desde a Biblioteca do Centro. Fomentarase a lectura de revistas ou xornais 

extraendo enunciados de problemas a partir das noticias que neles atoparán. 

Estudaranse gráficos que aparezan en artigos xornalísticos ou ata en revistas ou 

cómics.  

Libros recomendados:  

- “O código Da Vinci”  de Dan Brown. 

- “O último Catón” de Matilde Asensi. 

- “A medición do mundo” de Daniel Kehlmann. 



232 

 

- “As tribulacións do estudante Törless” de Robert Musil. 

- “Os piares da Terra” de Ken Follet. 

- “O curioso incidente do can a medianoite” de Mark Haddon. 

- “O rescaldo” de Joaquín Leguina. 

- “A árbore da ciencia” de Pío Baroja. 

- “A caverna” de José Saramago. 

- “ O teorema “ de Adam Fawer. 

Tamén se fomentará a lectura de revistas ou xornais extraendo enunciados de 

problemas sinxelos a partir das noticias que neles atoparán e analizarán. 

Estudaranse gráficos que aparezan en artigos dos xornais que se mercan para o 

centro ou ata en revistas ou cómics .  

 

ACCIÓNS PREVISTAS COA INTEGRACIÓN DAS TICS 

O tratamento da información e a competencia dixital consiste en dispoñer de 

habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e para 

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o 

acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, 

incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. Está asociada coa 

procura, selección, rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando 

técnicas e estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o 

soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Dispoñer 

de información non produce de forma automática coñecemento. Transformar a 

información en coñecemento esixe de destrezas de razoamento para organizala, 

relacionala, analizala, sintetizala e facer inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; en definitiva, comprendela e integrala nos esquemas previos de 

coñecemento. Significa, así mesmo, comunicar a información e os coñecementos 

adquiridos empregando recursos expresivos que incorporen non só diferentes 

linguaxes e técnicas específicas, senón tamén as posibilidades que ofrecen as 

tecnoloxías da información e da comunicación. 
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Dende o noso departamento intentaremos que os alunos sexan competentes nas 

TIC a través dos seguintes recursos : 

VIDEOGRAFÍA 
Serie Ojo Matemático, Metrovídeo Española, S. L. 

Serie Investigaciones matemáticas 10, Mare Nostrum. 

La estadística por dentro, BBC Enterprises, S. A. 

La aventura del cuadrado, audiovisuales Mare Nostrum. 

Triángulos y círculos, Fundación Serveis. 

Transformaciones geométricas ( 32´ ), editado por el CNDP  distribuido por Mare 

Nostrum. 

Las matemáticas ( 42 ´), editado por RTVE. 

Serie Ojo Matemático, editado por Yorkshire Television y distribuido por Metrovídeo 

Escuela 

Donald en el país de las matemágicas ( 25 ´), editado por Walt Disney y distribuido 

por Filmayer Vídeo. 

El teorema de los binomios (25´), distribuido por Ancora audiovisual, S. A. 

 
Serie Aventuras Matemáticas, Prod Anaya, S. A., 1989. 

ADI  acompañante escolar: Matemáticas, PRIMER CICLO SECUNDARIA, Prod. Coktel, 
1999.    

CABRI (Cabrier de Brouillon interactivo para un nuevo aprendizaje de la geometría), 

desarrollado por el Laboratorio de estructuras Discretas y de Didáctica (IMAG), 

CNRS-Université Joseph Fourier, Grenoble, Francia. 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Geomouse V.2.00, de Julio Castiñeira y Jorge Pascual. 

Hipergeo V:1.1, de Stuart Esten. 
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Decorando la mezquita, Proyecto Sur de Ediciones, 1992. 

Derive A Mathematical Assistant. 

Calcula. 

Geogebra. 

Funciones para Windows (Winfun).  

Laboratorio de proporcionalidad (Edicinco, S.A.). 

Función Lineal, Función Afín (S.M.). 

EBAO (Enseñanza asistida por ordenador). 

Estadística (Editorial S.M.). 

Microsoft Works. 

Laboratorio de proporcionalidad, editado y distribuido por Edicinco, S.A. 

Calcula, Editorial Iberoamericana. 

Ecuación de segundo grado, Ediciones S.M., distribuido por Idealogic, S. A. 

Sistemas de ecuaciones, Ediciones S.M. distribuido por Idealogic, S. A. 

Sistemat, PNTIC, Ministerio de Educación y Ciencia. 

Función lineal y afín, Ediciones S.M,  distribuido por Idealogic, S. A. 

Función cuadrática, Ediciones S.M., distribuido por Idealogic, S. A. 

Derive, distribuido por EPISTEME, S. A. 

Estatística, Ediciones S.M., distribuido por Idealogic, S. A. 

Follas de cálculo: LOTUS 123, Excel, LibreOffice 
 
PÁXINAS WEB 
 
http://www.perseo.dsgca.unam.mx/cursoalgebra/unidad2/egipcios.html 

http://www.perseo.dsgca.unam.mx/cursoalgebra/unidad2/egipcios.html


235 

 

http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/matemat/index6.htm 

http://www.aplusmath.com/Flashcards/index.html 

http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd98/Matematicas/07/matematicas-07.html 

http://www.pntic.mec.es/Descartes/1y2_eso/Potencias_y_raices/Potencias1.htm 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/cperfec.htm 

http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/matemat/index7.htm  

http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/matemat/index8.htm 

http://www.escolar.com/newmate.htm 

http://aplusmath.com/worksheets/fracctions.html 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/biblio/comentarios.htm 

http://www.visionlearning.com/biblioteca_español/ciencia/general/SC11.3s_med

ida.htm 

http://www.edu.net.co/Investi/matemati/xgeometria/linsmd.htm 

http://www.aplusmath.com/cgi-bin/worksheets/algebra 

http://www.aplusmath.com/flashcards/index.htm  

http://dit.inictel.gob.pe/proyectoteleed/curso_mat/ecua9_12/pagina2e.htm  

www.mathgoodies.com/lessons/toc-vol7.shtm  

http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/matemat/index6.htm
http://www.aplusmath.com/Flashcards/index.html
http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd98/Matematicas/07/matematicas-07.html
http://www.pntic.mec.es/Descartes/1y2_eso/Potencias_y_raices/Potencias1.htm
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/cperfec.htm
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/matemat/index7.htm
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/matemat/index8.htm
http://www.escolar.com/newmate.htm
http://aplusmath.com/worksheets/fracctions.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/biblio/comentarios.htm
http://www.visionlearning.com/biblioteca_espa%C3%B1ol/ciencia/general/SC11.3s_medida.htm
http://www.visionlearning.com/biblioteca_espa%C3%B1ol/ciencia/general/SC11.3s_medida.htm
http://www.edu.net.co/Investi/matemati/xgeometria/linsmd.htm
http://www.aplusmath.com/cgi-bin/worksheets/algebra
http://www.aplusmath.com/flashcards/index.htm
http://dit.inictel.gob.pe/proyectoteleed/curso_mat/ecua9_12/pagina2e.htm
http://www.mathgoodies.com/lessons/toc_vol7.shtm
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www.mathgoodies.com/worksheets/exp_ecns_wks.shtm. 

http://www.pntic.mec.es/Descartes/1y2_eso/Porcentajes_e_indices/Porcentaje.h

tm  

http://www.unides.edu.mx/unides/libros/MAT3/html/MAT3GU11.html 

http://www.geocities.com/chilemat/media/varporc.htm 

http://tareasya.com/ty_secundaria_seccion.asp?seccion_id=421 

http://www.cnide.mecd.es/Descartes/descartes.htm 

http://comenius.usach.cl/Productos/Tabla-Objetivo-

Recursos/segundo/tabla22.htm 

http://usuarios.bitmailer.com/edeguzman/GeometLab/unpoco.htm 

http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/fra_prob.htm 

http://www.cabri.net/produits/cabripc.html  

http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/tallerma/cabri.htm  

http://www.aplusmath.com/Flashcards/index.html 

www.icarito.tercera.cl/enc_virtual/matemat/index5.htm   

http://www.mathgoodies.com/worksheets/exp_ecns_wks.shtm
http://www.pntic.mec.es/Descartes/1y2_eso/Porcentajes_e_indices/Porcentaje.htm
http://www.pntic.mec.es/Descartes/1y2_eso/Porcentajes_e_indices/Porcentaje.htm
http://www.unides.edu.mx/unides/libros/MAT3/html/MAT3GU11.html
http://www.geocities.com/chilemat/media/varporc.htm
http://tareasya.com/ty_secundaria_seccion.asp?seccion_id=421
http://www.cnide.mecd.es/Descartes/descartes.htm
http://comenius.usach.cl/Productos/Tabla-Objetivo-Recursos/segundo/tabla22.htm
http://comenius.usach.cl/Productos/Tabla-Objetivo-Recursos/segundo/tabla22.htm
http://usuarios.bitmailer.com/edeguzman/GeometLab/unpoco.htm
http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/fra_prob.htm
http://www.cabri.net/produits/cabripc.html
http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/tallerma/cabri.htm
http://www.aplusmath.com/Flashcards/index.html
http://www.icarito.tercera.cl/enc_virtual/matemat/index5.htm
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http://www.cnide.mecd.es/Descartes/1y2_eso/Funciones_funcion_de_proporcion

alidad/Proporcion.htm 

http://www.cnide.mecd.es/Descartes/1y2_eso/Interpretacion_de_graficas/Grafic

as.htm 

www.ine.es 

http://www.elosiodelossantos.com/descriptiva.html 

 

Ademais, os alumnos deben familiarizarse coa consulta das enciclopedias dixitais, 

tales como Encarta, Kalipedia, Wikipedia, etc. 

 

 

O acceso á información que teñen hoxe en día os nosos alumnos de secundaria a 

través de medios de comunicación e medios informáticos (Internet, software 

específico), ofrece moitas posibilidades á hora de facer que o alumno sexa o 

protagonista do seu propio aprendizaxe. 

O Departamento de matemáticas contribuirá ó desenvolvemento das TIC's na 

medida do posible, tendo en conta que os recursos do centro son limitados, e as 

aulas de informática non están sempre dispoñibles. 

En calquera caso, tentarase de propoñer sen menoscabo do desenvolvemento da 

programación didáctica, actividades que supoñan a búsqueda de información sobre 

temas relacionados coas matemáticas na biblioteca do centro e na web, como por 

exemplo, biografías de matemáticos ou científicos, resumes sobre propiedades 

xeométricas, elaboración de estatísticas, etc. 

Posteriormente se procederá á recollida, tratamento e presentación de dita 

http://www.cnide.mecd.es/Descartes/1y2_eso/Funciones_funcion_de_proporcionalidad/Proporcion.htm
http://www.cnide.mecd.es/Descartes/1y2_eso/Funciones_funcion_de_proporcionalidad/Proporcion.htm
http://www.cnide.mecd.es/Descartes/1y2_eso/Interpretacion_de_graficas/Graficas.htm
http://www.cnide.mecd.es/Descartes/1y2_eso/Interpretacion_de_graficas/Graficas.htm
http://www.ine.es/
http://www.elosiodelossantos.com/descriptiva.html
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información en distintos soportes (informático ou cartuliñas) e a través de distintas 

linguaxes (gráfica e verbal). 

Este Departamento acudirá fundamentalmente ás seguintes direccións de internet 

para proporcionar material ós alumnos, ou para recomendárllelas para consultar: 

• http://www.pntic.mec.es 

• http://www.xtec.es/recursos/mates/aqui 

• http://www.cimat.mx (en castelán) 

• http://forum.swarthmore.edu/epigone/snark (en inglés)  

• http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/index.html 

• http://www-sci.lib.uci.edu/SEP/math.html 

• http://Thales.cica.es 

• http://www.forum.swarthmore.edu 

• http://www.maa.org 

• http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history 

• http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/women.htm 

• http://www.georgehart.com 

• http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html  

• http://www.oei.es/oim.htm 

• http://www.nctm.org 

• http://www.xtec.es/recursos/mates/aqui/index.htm 

• http://www.ine.es 

• http://www.bolsamadrid.es/rectora/estadist/estadist.htm 
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS DO DEPARTAMENTO 

O departamento de Matemáticas, ano tras ano, dende fai tempo, participa nos dous 

grandes concursos de matemáticas a nivel nacional e internacional, que son O Rally 

matemático sen fronteiras e a Olimpíada matemática, gañando o rally en tres 

occasions a nivel internacional, e poñendo a un alumno de segundo da eso como 

finalista da olimpíada matemática. 

Este ano, debido a incorporación de dous profesores no departamento a 

posibilidade de participar nestes ou en outros concursos ou actividades será  

estudada polos membros do departamento en función das súas posibilidades e das 

características dos alumnos e alumnas dos diferentes cursos. No Rally Matemático 

as actividades de preparación realizaríanse no horario lectivo dos alumnos e supón 

un gran esforzo a nivel de centro, de profesorado  e das familias. Sen embargo, a 

experiencia e a aprendizaxe para o alumnado é incrible. Nestes concursos vénse 

problemas reais, métodos novos de aprendizaxe e de razoamento, e permiten ter 

outra vision das matemáticas moito mais ampla. Ademais estes concursos supón 

viaxar fora de O Barco e incluso nas súas fases finais e compartir experiencias con 

alumnos doutros países.  

Ademais dos concursos, participamos sempre en exposicións ou actividades que 

teñan que ver coas matemáticas propostas dende diferentes administracións e 

organizacións. 

 

16. MECANISMOS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Unha vez levada á práctica a Programación Didáctica, é necesario proceder á 

verificación de que o traballo de planificación realizado permite acadar os 

obxectivos previstos, tanto na organización dos tempos como, en última instancia, 

na adquisición das competencias básicas. 
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PLANTILLA Nº1 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CURSO 2021-2022 

Trimestre, curso e 

grupo 

Grao de desenvolvemento 

acadado na programación: 

Alteracións, 

desfase, 

incidencias con 

respecto á 

programación: 

Observacións: 

Obxectivos, 

contidos e criterios 

de avaliación 

 

Inferior ó previsto  

Según o previsto  

Superior ó previsto  

 

  

U.D. (Distribución 

temporal de 

contenidos) 

 

Según 

programación 

 

Menos  

Máis  

 

  

Metodoloxía    

Aprendizaxes 

básicas 

 

Nº(Ins) calificacións  
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negativas 

Nº (Sf,B,Nt,Sb…) 

calif. Positivas 

 

 

Procedementos de 

avaliación e 

calificación 

 

Os establecidos  

Con modificacións 

(aclarar): 

 

 

  

Medidas de 

atención á 

diversidade (A. C. I.) 

 

A.C.I. significativas  

A.C.I. non 

significativas 

 

 

  

Reforzos a alumnos 

con dificultades de 

aprendizaxe 

 

Saen a clases de 

apoio (nº alumn.): 

 

Obteñen refuerzo 

en aula (nº alum.): 

 

 

  

Plan de lectura 

 

Lect. Oblig.  

Lect. Volunt. (media  
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grupo) 

 

Recursos 

 

Manual (libro de 

texto) 

 

Apuntes dictados  

Fotocopias  

Vídeos, DVDs, CDs  

Calculadora. 

Internet 

 

 

  

Actividades 

extraescolares 

   

 

PLANTILLA Nº2 

Si /Non /Ás 

veces 

A suma dos tempos asignados ás actividades de ensinanza, 

aprendizaxe e avaliación correspóndese co tempo dispoñible 

Si /Non /Ás 

veces 

As actividades propostas posibilitan a adquisición das 

competencias 

Si /Non /Ás 

veces 

Ó final do proceso adquírese a competencia xeral establecida 
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Si /Non /Ás 

veces 

As actividades están contextualizadas ó entorno do alumno 

Si /Non /Ás 

veces 

Os criterios de avaliación son útiles para guiar o proceso de 

avaliación? 

Si /Non /Ás 

veces 

Os instrumentos de avaliación son os apropiados 

Si /Non /Ás 

veces 

As probas de avaliación son coherentes cos tipos de aprendizaxe 

que se pretenden avaliar 

Si /Non /Ás 

veces 

Incorpóranse ó deseño, cando procede, as reflexións e decisións 

adoptadas nas sesións de avaliación 
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ANEXO I 

 

Avaliación final: procedementos e instrumentos, criterios de cualificación 

A nota numérica da avaliación final será unha media das puntuacións das avaliacións 

de cada trimestre.  Esta nota é un reflexo do traballo xeral do alumno ó longo de 

todo o curso, así como do nivel acadado no aproveitamento dos contidos, 

consecución de obxectivos e adquisición de competencias básicas. Pero ademais, 

como a materia ten carácter progresivo, a evolución dun alumno ó longo de todo o 

ano será tida en conta. 

Obviamente, ó longo do curso cada profesor poderá realizar as probas de 

recuperación que xulgue oportunas. Estas  realizaranse ó comezo da seguinte 

avaliación en todos os grupos.  

Baixo as consideracións anteriores, o redondeo á alza ou á baixa de dita nota media 

farase observando os puntos que se detallan a continuación: 

− Superación das probas de recuperación realizadas 

− Evolución do alumno a mellor ou a peor conforme avanzou o curso  

− Constancia no traballo diario 

− Esforzo e interese 

− Entrega de traballos nos prazos indicados polo profesorado  

− Resultados acadados en probas ou preguntas efectuadas polo profesor no 

transcurso habitual da clase, destinadas a comprobar a correcta fixación dos 

coñecementos e destrezas básicas 

− Atención ás explicacións do profesor e participación na clase  

A condición necesaria para superar a materia é que esta nota media sexa igual ou 

superior a 5 e que a nota de cada avaliación non sexa inferior a 4. 
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Fase final do curso para o alumnado da ESO: xuño 2022 

O alumnado da ESO deberá recibir a súa nota media final do curso 2021-2022 na 

primeira semana do mes de xuño. A partir do día 6  e durante dúas semanas 

aproximadamente, todo o alumnado asistirá obrigatoriamente  a clase para repasar 

e reforzar os contidos vistos ao longo do curso. Aqueles alumnos e  alumnas que 

teñan unha nota media superior a 5 poderán realizar tamén neste período 

actividades de ampliación que serán valoradas polo profesorado cun máximo dun 

punto a engadir á nota media global acadada. As alumnas e alumnos que non 

acadaran unha nota media nas tres avaliacións de 5, deberán realizar un exame final 

de recuperación sobre os contidos das avaliacións suspensas a realizar entre os días 

20 e 22 de xuño. 
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Esta programación didáctica foi aprobada por todos os membros do Departamento 

de Matemáticas, que se comprometen ó seu cumprimento: 

 

 

Ana Raquel Pérez Prieto 

 

 

Xoaquín Pérez Fernández 

 

 

Jesús Manuel Armada Ramil 

 

 

Rosario Varela Fernández 

 

 

 

 

 

O Barco de Valdeorras , abril de 2022 

 

 


