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1. INTRODUCIÓN 

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 (CAA) 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 as 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” (CMCCT). 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 hipótese 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 coma 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. Á súa incorporación dentro dos 
outros bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da 
inclusión de temas interdisciplinarios 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 (CCL), ao ler de 
forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), ao establecer un plan de traballo en revisión e 
modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital (CD), 
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 (CSC), ao 
implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 
aprender (CAA), tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que 
aínda quedan por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC), na 
medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 
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Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación do 
aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada 
nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos roles, 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, 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 distintas 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. 

Referencias legais: 
A lexislación LOMCE aplicable pódese atopar no seguinte enlace da Consellería de educación, 
universidade e formación profesional. 
http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/normativa 
 
O marco normativo básico no que se encadra entón o presente documento é o seguinte:  

• Orde de 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para garantir o dereito dos 
alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato a que o seu rendemento esco-
lar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos.  

• Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas 
de réxime xeral.  

• Orde de 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexi-
bilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades edu-
cativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.  

• Circular 9/1999 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional pola que 
se ditan instrucións para a atención á diversidade na Educación Secundaria Obrigatoria.  

• Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a esco-
larización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con 
necesidades educativas especiais.  

• Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó 
alumnado procedente do estranxeiro.  

• Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE).  

• Orde do 30 de xullo de 2007, pola que se regulan os programas de diversificación curricular na 
educación secundaria obrigatoria.  

• Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa-
tiva, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Edu-
cación Secundaria Obrigatoria.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/normativa
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• Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.  

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.  

• Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado 
dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 
establecidas na LOE. (DOG 21/12/2011).  

• Real Decreto-Lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto pú-
blico no ámbito educativo.  

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

• Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Edu-
cación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.  

• Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convi-
vencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.  

• 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 obriga-
toria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.  

• Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración 
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obriga-
toria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.  

• Real Decreto 310/2016, de 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación 
Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.  

• Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos 
centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

• Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no 
curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da edu-
cación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes.  

• Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración 
autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigato-
ria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Datos relacionados co centro, co alumnado e coas familias: 
O IES Concepción Arenal é un centro urbano de titularidade pública situado na rúa en Ferrol (A 
Coruña).  

No entorno do centro atópanse dotacións públicas sanitarias (Centro de Saúde), culturais (Biblio-
teca Central) e administrativas (Edificio Administrativo da Xunta de Galicia). Nas proximidades do 
instituto están situadas a estación de autobuses e as estacións ferroviarias de RENFE e FEVE da 
cidade, o que facilita o acceso aos alumnos e alumnas de núcleos de poboación máis próximos 
(Narón, Fene, Valdoviño e Pontedeume, especialmente aqueles que cursan o Bacharelato pola 
modalidade de Arte e aos alumnos de ciclos e de ensinanzas de adultos) 

A procedencia do alumnado é fundamentalmente urbana, habendo un pequeno número de alum-
nos que proveñen do medio rural. Hai tamén un pequeno grupo de alumnos que proceden doutros 
concellos: Valdoviño, Fene, San Sadurniño… A porcentaxe de estudantes estranxeiros reduciuse 
nos últimos anos e o alumnado de etnia xitana é moi pouco abundante. 

Ó estar situado no centro da cidade, os alumnos acceden maioritariamente a pé e/ou en transporte 
privado  

Os centros adscritos ao IES Concepción Arenal son: 

•CPR Belén. 

•CPR Ludy. 

•CEIP Recimil. 
Por outra parte, a maioría do alumnado de bacharelato ordinario procede dos centros concertados 
do contorno. 
 
A diversa procedencia do alumnado fai que o centro teña un carácter integrador que non é necesario 
impoñer desde arriba, aínda que sexa ese un obxectivo primordial, senón que é produto da 
convivencia constante entre os alumnos. 
 
Etapas e niveis de ensinanza. 
O centro imparte ensinanzas de: 
1. Educación secundaria obrigatoria (ESO): comprendendo todos os seus niveis, desde pri-

meiro a cuarto. Existen, ademais, Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento 
(PMAR) en 3º ESO. 

2. Bacharelato, que conta coas modalidades de: a) Ciencias, b) Humanidades e Ciencias Sociais. 
c) Artes. 

3. Ciclos formativos 
Ciclo medio de Operacións de laboratorio. 
Ciclo superior de Química e Saúde Ambiental 

4. Ensinanza para adultos 
1. Educación Secundaria para adultos (ESA) 
2. Bacharelato, que conta coas modalidades de: a) Ciencias, b) Humanidades e ciencias so-

ciais. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas son: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

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

3. Competencia dixital (CD) 

4. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

5. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

6. Aprender a aprender (CAA) 

7. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

No proxecto de Matemáticas, potenciase o desenvolvemento das competencias de comunicación 
lingüística, competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para 
alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, 
inclúense actividades de aprendizaxe integradas que permitirán ao alumnado avanzar cara aos 
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para valoralos, 
utilizaranse os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, 
observables e medibles, se porán en relación coas competencias clave, permitindo graduar o 
rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas. 

Descrición do modelo competencial 
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciales, no que 
aparecen os contidos reconfigurados Desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento 
das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é 
necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao alumnado a aplicación do 
coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada 
unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), 
grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter de estes é aínda 
moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa 
vez, no que se denominan descritores de competencia, que serán os que «describan» o grao 
competencial de alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro 
descritores, cos verbos en infinitivo. 

En cada unidade didáctica, cada un destes descritores concrétase en desempeños competen-
ciales, redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o 
aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, 
concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores 
competenciales definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional, 
traballaranse Desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-
aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra banda, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, 
axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben 
consolidada na que todos poidamos vivir, e na construción da cal colaboren. 

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de 
conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre 
nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 
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Contribución da materia ás competencias clave na ESO 
Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 
sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as repercusións 
para a vida futura. 

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e 
comprender o que acontece a noso arredor. 

• Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

• Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 
xeométricos, etc.) en situacións cotiás. 

• Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 
contextos reais e en calquera materia. 

• Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 

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

Comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso 
dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de xeito individual ou colectivo. 

Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais 
determinadas ofrece unha imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e non solo 
recibe, mensaxes a través das linguas con distintas finalidades. 

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

• Comprender o sentido dos textos escritos. 

• Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 

• Expresar oralmente, de xeito ordenado e clara, calquera tipo de información. 

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

• Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de 
materias diversas. 
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Competencia dixital 

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da 
información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empleabilidad, 
a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías 
na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e 
actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nun ámbito dixital. 

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

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

• Elaborar e publicar información propia derivada de información obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

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

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

Traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados esta competencia: 

• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

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

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

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

Traballarase, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados esta competencia: 

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

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

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

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

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

• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Ser constante no traballo superando as dificultades. 

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

• Priorizar a consecución de obxectivos grupales a intereses persoais. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades Desde coñecementos previos do tema. 

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

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

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

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

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

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

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

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 
resultados intermedios. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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Contribución da materia ás competencias clave no Bacharelato 
As materias de Matemáticas I e Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I utilizan unha 
terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, e 
utilizalo nos momentos axeitados coa suficiente propiedade. Así mesmo, a comunicación dos 
resultados das actividades e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o 
desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as 
competencias fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado aplicará 
estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar 
solucións, analizar resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas na 
materia. 

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en 
medios dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos 
e linguaxes nas que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións 
gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na 
aprendizaxe das ciencias para comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e 
visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un recurso útil no campo das 
matemáticas que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica. 

A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter 
instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modelos 
teóricos fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o 
espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva, 
o alumnado adquire a capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas 
co que vai ver no presente curso e no próximo. 

Esta materia favorece o traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como 
a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á 
adquisición das competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é un parte 
fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e a tecnoloxía e permite 
formarse unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance científico e tecnolóxico. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método científico 
de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos Desde a formulación dunha hipótese 
ata a obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a planificación da metodoloxía, 
a resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal 
e a motivación por un traballo organizado e con iniciativas propias. 

A achega matemática se fai presente en multitude de producións artísticas, así como as súas 
estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. 
Igualmente o alumno, mediante o traballo matemático poderá comprender diversas manifestacións 
artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos matemáticos na creación das súas propias 
obras 
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4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAXE AVALIABLES 

Obxectivos xerais da ESO e do Bacharelato 

A educación secundaria obrigatoria  contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 
de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

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

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

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 
na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os  procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e d a  tecnoloxía 
a o cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 
galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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Obxectivos xerais da materia 
1. Incorporar á linguaxe e modos de argumentación habituais as distintas formas de expresión 

matemática (numérica, gráfica, xeométrica, lóxica, alxébrica, probabilística) co fin de 
comunicarse de xeito preciso e rigoroso. 

2. Utilizar as formas de pensamento lóxico para formular e comprobar conxecturas, realizar 
inferencias e deducións e organizar e relacionar informacións diversas relativas á vida cotiá e á 
resolución de problemas. 

3. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor, utilizando técnicas 
de recollida de datos e procedementos de medida, as distintas clases de números mediante a 
realización dos cálculos apropiados a cada situación. 

4. Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a identificación e 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos, e valorando a 
conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados. 

5. Utilizar técnicas sinxelas de recollida de datos para obter información sobre fenómenos e 
situacións diversas, e para representar esa información de forma gráfica e numérica e formarse 
un xuízo sobre a mesma. 

6. Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser explicada desde puntos de vista 
contrapostos e complementarios: determinista/aleatorio, finito/infinito, exacto/aproximado, etc. 

7. Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na realidade, analizando as 
propiedades e relacións xeométricas implicadas e sendo sensible á beleza que xeran. 

8. Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, gráficos, planos, cálculos, etc.) 
presentes nas noticias, opinións, publicidade, etc. analizando criticamente as funcións que 
desempeñan e as súas achegas para unha mellor comprensión das mensaxes. 

9. Actuar, en situacións cotiás e na resolución de problemas, de acordo con modos propios da 
actividade matemática, talles como a exploración sistemática de alternativas, a precisión na 
linguaxe, a flexibilidade para modificar o punto de vista ou a perseveranza na procura de 
solucións. 

10. Coñecer e valorar as propias habilidades matemáticas para afrontar as situacións que requiran 
o seu emprego ou que permitan gozar cos aspectos creativos, manipulativos, estéticos ou 
utilitarios das matemáticas. 

 

Obxectivos da materia na E. S. O. 
A ensinanza das matemáticas nesta etapa contribuirá a que o alumnado desenvolva as capacidades 
implícitas nos seguintes obxectivos xerais: 

1. Incorporar á linguaxe habitual os modos de argumentación e as formas de expresión matemática 
(numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilista, etc.), tanto nas situacións que se suscitan 
na vida cotiá como nas procedentes dos ámbitos matemático ou científico, co obxecto de mellorar 
a comunicación e promover a reflexión sobre as propias actuacións. Competencias clave 
implicadas: CCL e CMCCT. 

2. 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. Competencias clave implicadas: CMCCT, CD e CSC. 

3. 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 mellora a comprensión das mensaxes. Competencias clave implicadas: CMCCT, CD, 
CAA e CSIEE. 
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4. 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. Competencias clave implicadas: CMCCT, CCEC e CSIEE 

5. 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. 
Competencias clave implicadas: CMCCT, CD, CCEC, CAA e CSIEE. 

6. Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se suscitan na vida 
cotiá de acordo con modos propios da actividade matemática, tales como a exploración 
sistemática de alternativas, o 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. Competencias clave 
implicadas: CCL, CMCCT, CAA e CSIEE. 

7. 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. Competencias clave implicadas: CCL, CMCCT, CD, 
CSC, CAA e CSIEE. 

8. 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 ao ambiente, a saúde, o consumo,a igualdade de 
xénero ou a convivencia pacífica. Competencias clave implicadas: CMCCT, CSC e CCEC. 

9. Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de vista histórico, 
apreciando a súa contribución ao desenvolvemento da sociedade actual. Competencias clave 
implicadas: CMCCT, CSC e CCEC.  
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5. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

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 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. 
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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, 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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2º de ESO  

Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

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 razo-
ada, o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Todas 

▪ E 

▪ f 

▪ h 

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

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión 
das operacións utilizadas, asignación de uni-
dades aos resultados, comprobación e inter-
pretación das solucións no contexto da situa-
ción, procura doutras formas de resolución, 
etc. 

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e es-
tratexias de resolución de problemas, reali-
zando os cálculos necesarios e compro-
bando as solucións obtidas. 

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

▪ CMCCT ▪ Todas 

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

▪ CMCCT ▪ Todas 

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

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e pro-
cesos de razoamento na resolución de proble-
mas, reflexionando sobre o proceso de resolu-
ción de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cam-
bio, para encontrar patróns, regularidades e 
leis matemáticas, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e pro-
babilísticos, 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 

▪ Todas 

▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas 
para realizar simulacións e predicións sobre os 

▪ CMCCT ▪ Todas 
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Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

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

resultados esperables, valorando a súa eficacia 
e idoneidade. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión 
das operacións utilizadas, asignación de uni-
dades aos resultados, comprobación e inter-
pretación das solucións no contexto da situa-
ción, procura doutras formas de resolución, 
etc. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formu-
lando pequenas variacións nos datos, ou-
tras preguntas, outros contextos, etc. 

▪ MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resol-
velos, revisando o proceso de resolución e os 
pasos e as ideas importantes, analizando a co-
herencia da solución ou procurando outras for-
mas de resolución. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir 
de un resolto, variando os datos, propondo no-
vas preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou 
máis xerais de interese, e establecendo cone-
xións entre o problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Todas 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematiza-
ción e modelización, en contextos da reali-
dade e en contextos matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematiza-
ción en contextos da realidade cotiá (numé-
ricos, 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 

▪ Todas 

▪ MAB1.6.2. Establece conexións entre un pro-
blema do mundo real e o mundo matemático, 

▪ CMCCT ▪ Todas 
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Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

identificando o problema ou os problemas ma-
temáticos que subxacen nel e os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT ▪ Todas 

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

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ 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 ▪ Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematiza-
ción e modelización, en contextos da reali-
dade 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 cons-
truídos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematiza-
ción e modelización, en contextos da reali-
dade e en contextos matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitu-
des persoais inherentes ao quefacer mate-
mático. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Todas 

▪ 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 ▪ Todas 
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Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ CMCCT ▪ Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ Todas 

▪  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 descoñeci-
das. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ Todas 

▪ b 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Todas 

▪ 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 grá-
ficas de datos numéricos, funcionais ou estatís-
ticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxi-
cas axeitadas, de forma autónoma, reali-
zando cálculos numéricos, alxébricos ou es-
tatísticos, facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crí-
tico situacións diversas que axuden á 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ Todas 

▪ MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos ▪ CMCCT ▪ Todas 
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Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

propiedades xeométricas ou funcionais e a rea-
lización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e  elaboración de predi-
cións 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 ám-
bitos apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

comprensión de conceptos matemáticos ou 
á resolución de problemas. 

para facer representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

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

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeomé-
tricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propieda-
des xeométricas. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

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

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ 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 grá-
ficas de datos numéricos, funcionais ou estatís-
ticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e pro-
piedades xeométricas ou funcionais e a realiza-
ción de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de simulacións e  elaboración de predi-
cións sobre situacións matemáticas diversas. 

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información 
e da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, anali-
zando e seleccionando información salienta-
ble en internet ou noutras fontes, elabo-
rando documentos propios, facendo exposi-
cións e argumentacións destes, e compar-
tíndoos en ámbitos apropiados para facilitar 
a interacción. 

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

▪ CD 

▪ CCL 

▪ Todas 

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

▪ CCL ▪ Todas 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Todas 
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IES Concepción Arenal (Ferrol) 

Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

– Consulta, comunicación e compartición, en ám-
bitos apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

e débiles do seu proceso educativo e estable-
cendo pautas de mellora. 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Todas 

Bloque 2. Números e álxebra 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: representación, or-
denación na recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora ou outros me-
dios tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Frac-
cións equivalentes. Comparación de frac-
cións. Representación, ordenación e opera-
cións. 

▪ B2.3. Números decimais: representación, or-
denación e operacións. 

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

▪ B2.5. Potencias de números enteiros e frac-
cionarios 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 aproxima-
das. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, e porcentaxes sin-
xelas, as súas operacións e as súas propie-
dades, para recoller, transformar e intercam-
biar información, e resolver problemas rela-
cionados coa vida diaria. 

▪ MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (natu-
rais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilí-
zaos para representar, ordenar e interpretar 
axeitadamente a información cuantitativa. 

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numé-
ricas de distintos tipos de números mediante as 
operacións elementais e as potencias de expo-
ñente natural, aplicando correctamente a xerar-
quía das operacións. 

▪ CMCCT ▪  

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

▪ CMCCT ▪  
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IES Concepción Arenal(Ferrol) 

Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

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

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: representación, or-
denación na recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora ou outros me-
dios tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Frac-
cións equivalentes. Comparación de frac-
cións. Representación, ordenación e opera-
cións. 

▪ B2.3. Números decimais: representación, or-
denación e operacións. 

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

▪ B2.5. Potencias de números enteiros e frac-
cionarios 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 aproxima-
das. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

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

▪ B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e no-
vos significados dos números en contextos 
de paridade, divisibilidade e operacións ele-
mentais, 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 re-
gras 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 represen-
tar números moi grandes. 

▪ CMCCT ▪  

▪ e ▪ B2.8. Xerarquía das operacións. ▪ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a 
competencia no uso de operacións 

▪ MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas en-
tre números enteiros, decimais e fraccionarios, 

▪ CMCCT ▪  
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IES Concepción Arenal (Ferrol) 

Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

▪ f ▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias 
para o cálculo mental, para o cálculo aproxi-
mado e para o cálculo con calculadora. 

combinadas como síntese da secuencia de 
operacións aritméticas, aplicando correcta-
mente a xerarquía das operacións ou estra-
texias de cálculo mental. 

con eficacia, mediante o cálculo mental, algorit-
mos de lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos, utilizando a notación máis axei-
tada e respectando a xerarquía das operacións. 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias 
para o cálculo mental, para o cálculo aproxi-
mado 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 ope-
racións con números enteiros, fraccións, de-
cimais e porcentaxes, e estimando a cohe-
rencia e a precisión dos resultados obtidos. 

▪ MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos ou aproxi-
mados, valorando a precisión esixida na opera-
ción ou no problema. 

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números natu-
rais, enteiros, fraccionarios e decimais, deci-
dindo 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 di-
minucións porcentuais. 

▪ B2.11. Razón, proporción e taxa.Taxa unita-
ria. Factores de conversión. Magnitudes di-
recta e inversamente proporcionais. Cons-
tante de proporcionalidade. 

▪ B2.12. Resolución de problemas nos que in-
terveña a proporcionalidade directa ou in-
versa, ou variacións porcentuais. Reparti-
cións directa e inversamente proporcionais 

▪ B2.5. Utilizar diferentes estratexias (em-
prego de táboas, obtención e uso da cons-
tante de proporcionalidade, redución á uni-
dade, etc.) para obter elementos descoñeci-
dos 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 empré-
gaas para resolver problemas en situacións co-
tiás. 

▪ CMCCT ▪  

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

▪ CMCCT ▪  

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B2.14. Significados e propiedades dos 

▪ B2.6. Analizar procesos numéricos cam-
biantes, identificando os patróns e leis xe-
rais que os rexen, utilizando a linguaxe alxé-
brica para expresalos, comunicalos e reali-
zar predicións sobre o seu comportamento 

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

▪ CMCCT ▪  
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IES Concepción Arenal(Ferrol) 

Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

▪ h números en contextos diferentes ao do cál-
culo (números triangulares, cadrados, penta-
gonais, etc.). 

▪ B2.15. Linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar relacións. Obten-
ción de fórmulas e termos xerais baseada na 
observación de pautas e regularidades. Va-
lor numérico dunha expresión alxébrica. 

▪ B2.16. Operacións con expresións alxébri-
cas sinxelas. Transformación e equivalen-
cias. Identidades. Operacións con polino-
mios en casos sinxelos. 

ao modificar as variables, e operar con ex-
presións alxébricas. 

▪ MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a 
partir do estudo de procesos numéricos reco-
rrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a 
linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predi-
cións. 

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas no-
tables e as propiedades das operacións para 
transformar expresións alxébricas. 

▪ CMCCT ▪  

▪ f 

▪ h 

▪ B2.17. Ecuacións de primeiro grao cunha in-
cógnita e de segundo grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos métodos. Interpreta-
ción das solucións. Ecuacións sen solución. 
Resolución de problemas. 

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

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para sim-
bolizar e resolver problemas mediante a for-
mulación de ecuacións de primeiro e se-
gundo grao, e sistemas de ecuacións, apli-
cando para a súa resolución métodos alxé-
bricos ou gráficos, e contrastando os resul-
tados 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 situa-
ción da vida real mediante ecuacións de pri-
meiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións 
lineais con dúas incógnitas, resólveas e inter-
preta o resultado obtido. 

▪ CMCCT ▪  

Bloque 3. Xeometría 

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema de Pi-
tágoras. Xustificación xeométrica e aplica-
cións. 

▪ B3.1. Recoñecer o significado aritmético do 
teorema de Pitágoras (cadrados de núme-
ros e ternas pitagóricas) e o significado xeo-
métrico (áreas de cadrados construídos so-
bre os lados), e empregalo para resolver 
problemas xeométricos. 

▪ MAB3.1.1. Comprende os significados aritmé-
tico e xeométrico do teorema de Pitágoras e 
utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou 
a comprobación do teorema, construíndo ou-
tros polígonos sobre os lados do triángulo rec-
tángulo. 

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para ▪ CMCCT ▪  
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IES Concepción Arenal (Ferrol) 

Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

calcular lonxitudes descoñecidas na resolución 
de triángulos e áreas de polígonos regulares, 
en contextos xeométricos ou en contextos reais 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.2. Semellanza: figuras semellantes. Cri-
terios de semellanza. Razón de semellanza 
e escala. Razón entre lonxitudes, áreas e vo-
lumes de corpos semellantes. 

▪ B3.2. Analizar e identificar figuras semellan-
tes, calculando a escala ou razón de seme-
llanza e a razón entre lonxitudes, áreas e vo-
lumes de corpos semellantes. 

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

▪ CMCCT ▪  

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

▪ CMCCT ▪  

 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. Poliedros e corpos de revolución: ele-
mentos característicos; clasificación. Áreas e 
volumes. 

▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, co-
nos e esferas) e identificar os seus elemen-
tos característicos (vértices, arestas, caras, 
desenvolvementos planos, seccións ao cor-
tar con planos, corpos obtidos mediante 
seccións, simetrías, etc.). 

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

▪ CMCCT ▪  

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

▪ CMCCT ▪  

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

▪ CMCCT ▪  

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

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

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

 

▪ B3.4. Resolver problemas que leven con-
sigo o cálculo de lonxitudes, superficies e 
volumes do mundo físico, utilizando propie-
dades, regularidades e relacións dos polie-
dros. 

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

▪ CMCCT ▪  
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Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

Bloque 4. Funcións 

▪ f ▪ B4.1. Concepto de función: variable depen-
dente e independente; formas de presenta-
ción (linguaxe habitual, táboa, gráfica e fór-
mula); crecemento e decrecemento; conti-
nuidade e descontinuidade; cortes cos eixes; 
máximos e mínimos relativos. Análise e com-
paración 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 representa-
ción dunha función a outras, e elixe a máis ade-
cuada en función do contexto. 

▪ CMCCT ▪  

▪ f ▪ B4.1. Concepto de función: variable depen-
dente e independente; formas de presenta-
ción (linguaxe habitual, táboa, gráfica e fór-
mula); crecemento e decrecemento; conti-
nuidade e descontinuidade; cortes cos eixes; 
máximos e mínimos relativos. Análise e com-
paración de gráficas. 

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

▪ MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica repre-
senta ou non unha función. 

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, 
recoñecendo as súas propiedades máis carac-
terísticas. 

▪ CMCCT ▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.2. Funcións lineais. Cálculo, interpreta-
ción e identificación da pendente da recta. 
Representacións da recta a partir da ecua-
ción e obtención da ecuación a partir dunha 
recta. 

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

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

▪ MAB4.3.1. Recoñece e representa unha fun-
ción lineal a partir da ecuación ou dunha táboa 
de valores, e obtén a pendente da recta corres-
pondente. 

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a par-
tir da gráfica ou táboa de valores. 

▪ CMCCT ▪  

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

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, 
apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica 
o modelo matemático funcional (lineal ou afín) 

▪ CMCCT ▪  
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IES Concepción Arenal (Ferrol) 

Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

máis axeitado para explicalas, e realiza predi-
cións e simulacións sobre o seu comporta-
mento. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e acu-
muladas. 

▪ B5.2. Organización en táboas de datos reco-
llidos 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 du-
nha poboación e recoller, organizar e pre-
sentar datos relevantes para respondelas, 
utilizando os métodos estatísticos apropia-
dos e as ferramentas axeitadas, organi-
zando os datos en táboas e construíndo grá-
ficas, calculando os parámetros relevantes, 
e obtendo conclusións razoables a partir dos 
resultados obtidos. 

▪ MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha po-
boación de variables cualitativas ou cuantitati-
vas en táboas, calcula e interpreta as súas fre-
cuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e 
represéntaos graficamente. 

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a me-
diana (intervalo mediano), a moda (intervalo 
modal), o rango e os cuartís, elixe o máis axei-
tado, e emprégaos para interpretar un conxunto 
de datos e para resolver problemas. 

▪ CMCCT ▪  

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

▪ CMCCT ▪  

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.2. Organización en táboas de datos reco-
llidos 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 cuar-
tís, percorrido intercuarílico, varianza e des-
viación típica. 

▪ B5.6. Utilización de calculadoras e 

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

▪ MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramen-
tas 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 esta-
tística analizada. 

▪ CMCCT ▪  
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Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Unidades 

ferramentas tecnolóxicas para o tratamento 
de datos, creación e interpretación de gráfi-
cos e elaboración de informes. 

▪ 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 si-
mulación ou experimentación. 

▪ B5.3. Diferenciar os fenómenos determinis-
tas dos aleatorios, valorando a posibilidade 
que ofrecen as matemáticas para analizar e 
facer predicións razoables acerca do com-
portamento dos aleatorios a partir das regu-
laridades obtidas ao repetir un número sig-
nificativo 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 su-
ceso mediante a experimentación. 

▪ CMCCT ▪  

▪ MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenó-
meno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa 
probabilidade ou a aproximación desta me-
diante a experimentación. 

▪ CMCCT ▪  

▪ b 

▪ f 

▪ h 

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

▪ B5.11. Espazo mostral en experimentos sin-
xelos. Táboas e diagramas de árbore sinxe-
los. 

▪ 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 fe-
nómenos aleatorios, sexa ou non posible a 
experimentación. 

▪ MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios 
sinxelos e enumera todos os resultados posi-
bles, apoiándose en táboas, recontos ou dia-
gramas 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 frac-
ción e como porcentaxe. 

▪ CMCCT ▪  
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OBXECTIVOS 

A materia de Matemáticas de 2º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

1. Utilización de estratexias e técnicas na resolución de problemas, tales como a análise do 
enunciado, o ensaio e erro ou a división do problema en partes, e comprobación da solución obtida. 

2. Descrición verbal de procedementos de resolución de problemas utilizando termos adecuados. 

3. Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas, valorando a precisión desta 
linguaxe. 

4. Interpretación de mensaxes que conteñan informacións de carácter cuantitativo ou sobre 
elementos ou relacións espaciais. 

5. Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

6. Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das atopadas. 

7. Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 
mantendo actitudes favorables de participación e diálogo. 

8. Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades xeométricas. 

9. Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos históricos e persoas relacionadas 
coas matemáticas ao longo da historia. 

10. Números enteiros. Operacións. Potencias con expoñente natural. Operacións con potencias. 
Utilización da notación científica para representar números grandes relacionados, basicamente, co 
mundo da ciencia. 

11. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

12. Relacións entre fraccións, decimais e porcentaxes. Uso destas relacións para elaborar estratexias 
de cálculo práctico con porcentaxes en contextos referidos á vida cotiá e ao mundo físico. 

13. Utilización da forma de cálculo mental, escrito ou con calculadora, e da estratexia para contar ou 
estimar cantidades de acordo coa precisión esixida no resultado e a natureza dos datos. 

14. Proporcionalidade directa e inversa. Análise de táboas. Razón de proporcionalidade. Magnitudes 
non proporcionais. 

15. Aumentos e diminucións porcentuais. 

16. Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e con outros ámbitos nos que aparezan 
relacións de proporcionalidade directa ou inversa. 

17. Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. A linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar relacións en contextos diversos (vida cotiá e ámbitos socioeconómico, 
científico e físico).  

18. Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e regularidades. 

19. Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica. 

20. Significado das ecuacións e das solucións dunha ecuación. 

21. Resolución de ecuacións de primeiro grao. Transformación de ecuacións noutras equivalentes. 
Interpretación da solución. 

22. Utilización das ecuacións para a resolución de problemas. Resolución destes mesmos problemas 
por métodos non-alxébricos: ensaio e erro dirixido. 

23. Figuras coa mesma forma e distinto tamaño. A semellanza. Proporcionalidade de segmentos. 
Identificación de relacións de semellanza. 

24. Ampliación e redución de figuras. Obtención, cando sexa posible, do factor de escala utilizado. 
Razón entre as superficies de figuras semellantes. 
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25. Utilización dos teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas e comprobar relacións entre 
figuras. 

26. Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos e elementos característicos. 
Clasificación atendendo a distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades e relacións 
para resolver problemas do mundo físico. 

27. Volumes de corpos xeométricos. Resolución de problemas que impliquen a estimación, a medición 
e o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes de obxectos do contorno inmediato. 

28. Utilización de procedementos tales como a composición, descomposición, intersección, 
truncamento, dualidade, movemento, deformación ou desenvolvemento de poliedros para 
analizalos ou obter outros. 

29. Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou científico, presentados de forma 
gráfica. 

30. Contribucións do estudo gráfico á análise dunha situación: crecemento e decrecemento. 
Continuidade e descontinuidade. Cortes cos eixes. Máximos e mínimos relativos. 

31. Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a partir da 
análise da súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de proporcionalidade. 
Aplicación a situacións reais. 

32. Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores, dun 
enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 

33. Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. Observación e experimentación 
en casos prácticos. 

34. Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción e interpretación 
de gráficas. 

35. Diferentes formas de recolleita de información. Organización dos datos en táboas. Frecuencias 
absolutas e relativas, ordinarias e acumuladas. 

36. Diagramas estatísticos. Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos. 

37. Medidas de centralización: media, mediana e moda. Significado, estimación e cálculo, utilizando a 
calculadora cando se considere preciso. Utilización das propiedades da media para resolver 
problemas. Introdución á análise da dispersión: valores máximo e mínimo, rango ou percorrido. 

38. Utilización da media, a mediana, a moda e o percorrido para realizar comparacións e valoracións. 

39. Utilización da folla de cálculo para organizar os datos, realizar os cálculos e xerar os gráficos máis 
adecuados. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

⚫ Valoración das relacións e procedementos sobre a divisibilidade como recursos que facilitan e 
melloran a capacidade de cálculo e como ferramentas para a resolución de problemas. 

⚫ Valoración dos números como soportes para a información relativa ao mundo que nos rodea. 

⚫ Curiosidade e actitude investigadora cara ás propiedades e relacións numéricas. 

⚫ Interese pola exposición clara de informacións e cálculos numéricos, así como polos recursos 
que o facilitan. 

⚫ Interese pola elaboración de estratexias persoais de cálculo mental e escrito. 

⚫ Tenacidade e constancia na resolución de problemas. Confianza nos propios recursos. 

⚫ Curiosidade e actitude investigadora cara ás propiedades e relacións entre os números e as 
figuras xeométricas. 

⚫ Valoración da linguaxe matemática como recurso que facilita o cálculo. 

⚫ Interese pola elaboración de estratexias persoais de cálculo mental e escrito. 
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⚫ Valoración e actitude crítica ante a calculadora como ferramenta para a operativa rápida.  

⚫ Interese pola exposición clara de procesos e resultados nos cálculos con expresións aritméticas 
e na resolución de problemas. 

⚫ Actitude aberta ante novas solucións ou procesos diferentes dos propios. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1 Utilizar de forma adecuada os números enteiros, as fraccións, os decimais e as raíces 
cadradas para resolver situacións relacionadas coa vida cotiá. 

2 Elixir, ó resolver un determinado problema, o tipo de cálculo axeitado (mental ou manual) e 
darlle significado as operacións e resultados obtidos, de acordo co enunciado.  

3 Estimar e calcular expresións sinxelas nas que aparezan números enteiros, fraccionarios e 
radicais básicos (baseadas nas operacións elementais que involucren, como máximo, dúas 
operacións encadeadas e unha paréntese), aplicando correctamente as regras de prioridade e 
facendo un uso adecuado dos signos e as parénteses. 

4 Utiliza-las aproximacións numéricas, por defecto e por exceso, relacionadas elixíndoas e 
valorándoas de forma conveniente na resolución de problemas, desde a toma de datos ata a 
solución. 

5 Simbolizar e resolver problemas sinxelos utilizando métodos numéricos, gráficos ou alxébricos, 
cando se baseen na aplicación de fórmulas coñecidas ou na resolución de ecuacións sinxelas 
de primeiro grao. 

6 Manexa-las distintas unidades de medidas e as súas relacións, empregando convenientemente 
o factor de conversión, regra de tres simple, directa e inversa, e porcentaxes, para resolver 
problemas relaciónados coa vida cotiá e valorando o grao de precisión. 

7 Recoñecer, debuxar e describi-los elementos e propiedades características das figuras planas, 
os corpos elementais e as súas configuracións xeométricas a través de ilustracións, de 
exemplos tomados da vida real ou nun contexto de resolución de problemas xeométricos. 

8 Emprega-lo teorema de Pitágoras e demais fórmulas adecuadas para obter lonxitudes, áreas e 
volumes das figuras planas e dos corpos elementais, nun contexto de resolución de problemas 
xeométricos. 

9 Interpretar e utiliza-las relacións de proporcionalidade xeométrica entre segmentos e figuras 
planas utilizando o teorema de Tales e os criterios de semellanza. Utilizar adecuadamente as 
escalas, numéricas e gráficas, para coñecer realmente as dimensións de figuras representadas 
en mapas ou planos. 

10 Representar e interpretar puntos e gráficas cartesianas de relacións funcionais sinxelas, 
baseadas na proporcionalidade directa, que veñan dadas a través de táboas de valores e 
intercambiar información entre esas táboas e as gráficas. 

11 Descubri-la información práctica de gráficas sinxelas (de trazo continuo) nun contexto de 
resolución de problemas relacionados con fenómenos naturais e da vida cotiá. 

12 Obter e interpreta-las táboas de frecuencias, diagramas, así como as medidas de centralización 
dunha distribución discreta. 

13 Distinguir sucesos aleatorios dos que non o son e calcular as súas probabilidades en casos moi 
sinxelos. 
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DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

1. Números enteiros (3 semanas) 
1 Números naturais 
2 Operacións con números enteiros 
3 Múltiplos e divisores de números enteiros 
4 Factorización dun número enteiro 
5 Máximo común divisor e mínimo común múltiplo 

2. Fraccións (3 semanas) 
1 Fraccións 
2 Fraccións equivalentes 
3 Comparación de fraccións 
4 Operacións con fraccións 
5 Operacións combinadas con fraccións 

3. Potencias e raíz cadrada (3 semanas) 
1 Potencias de números enteiros 
2 Potencias de fraccións 
3 Operacións con potencias 
4 Raíz cadrada de números enteiros 
5 Raíz cadrada de fraccións 

4. Números decimais (3 semanas) 
1 Números decimais 
2 Aproximación e estimación 
3 Fraccións e números decimais 
4 Operacións con números decimais 
5 Raíz cadrada. Aproximación decimal 
6 Notación científica 

5. Expresións alxébricas (2 semanas) 
1 Expresións alxébricas 
2 Monomios 
3 Operacións con monomios 
4 Polinomios 
5 Operacións con polinomios 
6 Igualdades notables 

6. Ecuacións de primeiro e segundo grao (2 
semanas) 

1 Igualdades alxébricas 
2 Elementos dunha ecuación 
3 Ecuacións de primeiro grao 
4 Ecuacións de segundo grao 
5 Resolución de problemas mediante ecuacións 

7. Sistemas de ecuacións (2 semanas) 
1 Ecuacións lineais 
2 Sistemas de ecuacións lineais 
3 Resolución de sistemas de ecuacións 
4 Métodos de resolución de sistemas 
5 Resolución de problemas mediante sistemas de 
ecuacións 

8. Proporcionalidade numérica (2 semanas) 
1 Razón e proporción 
2 Propiedades da proporcionalidade 
3 Magnitudes directamente proporcionais 
4 Magnitudes inversamente proporcionais 
5 Repartos proporcionais 
6 Porcentaxes 

7 Aumentos e disminucións proporcionais 

9. Proporcionalidade xeométrica (2 semanas) 
1 Segmentos proporcionais 
2 Teorema de Tales 
3 Semellanza de triángulos 
4 Criterios de semellanza de triángulos 
5 Polígonos semellantes 
6 Escalas 

10. Figuras planas. Áreas (2 semanas) 
1 Teorema de Pitágoras 
2 Aplicacións do teorema de Pitágoras 
3 Área de polígonos 
4 Ángulos nos polígonos 
5 Lonxitude dunha circunferencia 
6 Área do círculo e figuras circulares 
7 Ángulos na circunferencia 

11. Corpos xeométricos. Áreas (2 semanas) 
1 Rectas e planos no espazo 
2 Poliedros 
3 Poliedros regulares 
4 Prismas 
5 Pirámides 
6 Área de prismas e pirámides 
7 Corpos de revolución 
8 Área de corpos de revolución 

12. VOLUME DE CORPOS XEOMÉTRICOS (2 
semanas) 

1 Volume dun corpo 
2 Relación entre as unidades de volume, 
capacidade e masa 
3 Volume de corpos xeométricos 

13. Funcións (2 semanas) 
1 Coordenadas cartesianas 
2 Concepto de función 
3 Formas de expresar unha función  
4 Estudio dunha función 
5 Funcións de proporcionalidade directa 
6 Funcións lineais 

14. Estatística e probabilidade (2 semanas) 
1 Estudios estatísticos. Variables estatísticas 
2 Frecuencias 
3 Gráficos estatísticos 
4 Medidas estatísticas 
5 Experimentos aleatorios 
6 Sucesos 
7 Probabilidade dun suceso
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4º ESO 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas. 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

f 

h 

1.1 Planificación do proceso de resolución de 
problemas. 

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

1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión 
axeitados. 

Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun 
problema, co rigor e a precisión axeitada. 

CCL 

CMCCT 

e 

f 

h 

1.2 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. 

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

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

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

Razoa  e  comprende  a situación 
plantexada no enunciado dos problemas, 
e  responde  as preguntas  que  se lle 
formulan establecendo relacións  entre 
os datos e o contexto do problema.  

CMCCT 

1.2.2 Valora a información dun enunciado e a relaciona co 
número de solucións do problema. 

Interpreta a información dun enunciado e 
establece  relacións coas  solucións  do 
problema.  

CMCCT 

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

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

CMCCT 

1.2.4 Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas reflexionando sobre o proceso 
de resolución de problemas. 

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 

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

1.4 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. 

1.3. 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. 

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

Analiza situacións en contextos 
matemáticos, identifica patróns e leis 
matemáticas, valora a súa utilidade, e se 
apoia en eles para resolver próbemas e 
exercicios.  

CMCCT 

1.3.2. Utiliza as leis matemáticas encontradas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, 
valorando a súa eficacia e idoneidade. 

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 

1.3 Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación 

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

1.4.1. Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando o 
proceso de resolución e os pasos e ideas importantes, 

Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución, e os 
pasos e as ideas importantes, analizando 

CMCCT 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas. 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
Competencias 

clave 

f das solucións no contexto da situación, busca 
doutras formas de resolución, etc. 

analizando a coherencia da solución ou buscando outras 
formas de resolución. 

a coherencia da solución ou procurando 
outras formas de resolución.  

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

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 

1.4 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. 

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

1.5.1 Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: 
alxébrica, gráfica, xeométrica, estatístico-probabilística. 

Emprega distintas linguaxes, resolve 
exercicios e expón os resultados de 
forma concreta e simplificada.  

CCL 

CMCCT 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

1.5 Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipos. 

1.6. 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. 

1.6.1 Identifica situacións problemáticas da realidade, 
susceptibles de conter problemas de interese. 

Identifica e comprende a situación 
plantexada no enunciado dos problemas, 
desenvolvendo procesos matemáticos 
no contexto da vida cotiá.  

CMCCT 

CSC 

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

Relaciona un problema do mundo real co 
mundo matemático, establecendo unha 
relación entre eles, e resolvendo a 
situación real mediante o plantexamiento 
e solución de problemas matemáticos.  

CMCCT 

CSIEE 

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

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

CMCCT 

1.6.4 Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 

Desenvolve procesos no contexto da 
realidade para resolver problemas e 
interpreta a solución matemática dos 
mesmos.  

CMCCT 

1.6.5 Realiza simulacións e predicións, no contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, 
propoñendo melloras que aumenten a súa eficacia. 

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 

1.5 Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 

1.7. Valorar a modelización matemática como 
recurso para resolver problemas da 

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

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

CMCCT 

CAA 

CSC 
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clave 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipos. 

realidade, avaliando a eficacia e limitacións 
dos modelos utiliza- dos ou construídos. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

j 

k 

l 

1.5 Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipos. 

1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

1.8.1 Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada. 

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

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

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

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

CMCCT 

1.8.3 Distingue entre problemas e exercicios e adopta a 
actitude axeitada para cada caso. 

Coñece a diferencia entre problemas e 
exercicios, os resolve en funcións das 
súas características.  

CMCCT 

1.8.4 Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto 
con hábitos de formular/se preguntas e buscar respostas 
adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na 
resolución de problemas. 

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 

1.8.5 Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 

Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo.  

CSC 

CSIEE 
b 

g 

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

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

1.9.1 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. 

Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de 
matematización ou modelización, 
valorando as consecu-encias destas e a 
súa conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade.  

CMCCT 

CSIEE 

b 

g 

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

1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
aprendendo diso para situacións similares 
futuras. 

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

Analiza problemas resoltos e procesos 
desenvoltos, valora as ideas clave, 
reflexiona sobre eles e os emprega en 
situacións similares como pautas ou 
guías de aprendizaxe.  

CMCCT 

CAA 

b 

e 

f 

g 

1.7 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  

 A recollida ordenada e a organización de datos; 

1.11. 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 

1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e as 
utiliza para a realización de cálculos numéricos, alxébricos 
ou estatísticos cando a dificultade destes impide ou non 
aconsella facelos manual- mente. 

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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 A elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos; 

 Facilitar la comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico; 

 O deseño de simulacións e a elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas; 

 A elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos; 

 Consultar, comunicar e compartir, en ámbitos 
apropiados, a información e as ideas 
matemáticas. 

sentido crítico situacións diversas que 
axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 

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

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para mostrar, analizar 
e comprender propiedades xeométricas. 

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

a 

b 

f 

g 

e 

1.7 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  

 A recollida ordenada e a organización de datos; 

 A elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos; 

 Facilitar la comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico; 

 O deseño de simulacións e a elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas; 

 A elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos; 

 Consultar, comunicar e compartir, en ámbitos 
apropiados, a información e as ideas 
matemáticas. 

 

 

1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de modo habitual no proceso 
de aprendizaxe, buscando, analizando e 
seleccionando información relevante en 
Internet ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións dos mesmos e compartindo 
estes en ámbitos apropiados para facilitar a 
interacción. 

1.12.1 Elabora documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do 
proceso de busca, análise e selección de información 
relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e os 
comparte para a súa discusión ou difusión. 

Elabora documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son,…) e os 
comparte para a súa discusión ou 
difusión. 

CCL 

CD 

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

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

CCL 

1.12.3 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 académico e 
establecendo pautas de mellora. 

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 

1.12.4 Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
arquivos e tarefas. 

Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir arquivos e tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 
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clave 

Bloque 2. Números e álxebra 

f 

j 

2.1 Recoñecemento de números que non poden 
expresarse en forma de fracción. Números 
irracionais. 

2.2 Representación de números na recta real. 
Intervalos. 

2.1. Coñecer os distintos tipos de números e 
interpretar o significado dalgunhas das súas 
propiedades máis características: 
divisibilidade, paridade, infinitude, 
proximidade, etc. 

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

Identifica, ordena, clasifica e representa 
distintos tipos de números. 

CMCCT 

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

Utiliza a notación científica para simplificar 
cálculos e representar números moi 
grandes ou moi pequenos. 

CMCCT 

b 

f 

2.2 Representación de números na recta real. 
Intervalos. 

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

2.4 Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e 
radicais sinxelos. Relación entre potencias e 
radicais. 

2.5 Operacións e propiedades das potencias e dos 
radicais. 

2.6 Xerarquía de operacións. 

2.7 Cálculo con porcentaxes. Interese simple e 
composto. 

2.8 Logaritmos. Definición e propiedades. 

2.9 Manipulación de expresións alxébricas. 
Utilización de igualdades notables. 

 

 

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

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

Emprega a calculadora e utiliza a notación 
máis axeitada na resolución de 
problemas. 

CMCCT 

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

Aproxima por exceso e por defecto 
utilizando o redondeo e o truncamento e 
calcula os erros de aproximación. 

CMCCT 

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

Opera con potencias de expoñente enteiro e 
fraccionario. 

Realiza operacións con radicais. 

Racionaliza fraccións cun solo radical ou 
cun binomio no denominador. 

CMCCT 

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

Calcula porcentaxes para resolver os 
problemas que se lle formulan. 

CMCCT 

2.2.5 Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou 
mediante a aplicación das súas propiedades e resolve 
problemas sinxelos. 

Identifica os logaritmos, recoñece as súas 
propiedades e aplícaas para resolver os 
exercicios e problemas sinxelos. 

CMCCT 

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

Ordena, clasifica e representa distintos tipos 
de números sobre a recta numérica. 

CMCCT 

2.2.7 Resolve problemas que requiran conceptos e 
propiedades específicas dos números. 

Resolve problemas a través das operacións 
con potencias e raíces cadradas. 

CMCCT 

b 

f 

2.10 Polinomios. Raíces e factorización. 

2.11 Ecuacións de grao superior a dous. 

2.12 Fraccións alxébricas. Simplificación e 
operacións. 

2.3. Construír e interpretar expresións 
alxébricas, utilizando con destreza a 
linguaxe alxébrica, as súas operacións e 
propiedades. 

2.3.1 Exprésase de maneira eficaz facendo uso da linguaxe 
alxébrica. 

Le e escribe expresións alxébricas, 
compáraas e ordena; comprende a súa 
utilización en situacións da vida cotiá. 

CMCCT 

2.3.2 Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a 
regra de Ruffini ou outro método máis axeitado. 

Obtén as raíces de polinomios e factoriza 
polinomios utilizando o método máis 
axeitado. 

CMCCT 
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clave 

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

Resolve problemas e exercicios con 
polinomios, igualdades notables e 
fraccións alxébricas. 

CMCCT 

2.3.4 Fai uso da descomposición factorial para a resolución de 
ecuacións de grao superior a dous. 

Resolve ecuacións bicadradas, racionais, 
con radicais e mediante factorización. 

CMCCT 

f 

g 

2.13 Resolución de problemas cotiáns y doutras 
áreas de coñecemento mediante ecuacións e 
sistemas. 

2.14 Inecuacións de primeiro e segundo grao. 
Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

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

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

Identifica as ecuacións e resolve ecuacións 
de primeiro e segundo grao utilizando o 
método máis axeitado. 

Identifica os sistemas de ecuacións lineais e 
non lineais e resólveos utilizando o 
método máis axeitado. 

Resolve inecuacións de primeiro e segundo 
grao. 

Interpreta, formula e resolve problemas 
relacionados cos seus intereses e coa 
vida cotiá mediante sistemas de 
ecuacións e inecuacións. 

CMCCT 

Bloque 3. Xeometría 

f 

j 

3.1. Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e 
en radiáns. 

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

3.1. Utilizar as unidades angulares do sistema 
métrico sesaxesimal e internacional e as 
relacións e razóns da trigonometría 
elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reais. 

3.1.1 Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica 
para resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, 
se fose preciso, para realizar os cálculos. 

Emprega os conceptos da trigonometría 
básica e as súas unidades de medida. 

CMCCT 

b 

e 

f 

3.3. Aplicación dos coñecementos xeométricos á 
resolución de problemas métricos no mundo 
físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes. 

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

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

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

Calcula ángulos, lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos e figuras xeométricas 
do modo máis axeitado. 

CMCCT 

CD 

3.2.2 Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas 
e as súas relacións 

Resolve exercicios e problemas de 
trigonometría. 

CMCCT 

3.2.3 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. 

Recoñece a semellanza de polígonos e 
corpos xeométricos e calcula a razón de 
semellanza en áreas e volumes. 

Resolve problemas con áreas e volumes. 

CMCCT 

e 

f 

3.4. Iniciación á xeometría analítica no plano: 
Coordenadas. Vectores. Ecuacións da recta. 
Paralelismo, perpendicularidade. 

3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e 
procedementos básicos da xeometría 
analítica plana para representar, describir e 

3.3.1 Establece correspondencias analíticas entre as 
coordenadas de puntos e vectores. 

Identifica os vectores e calcula as súas 
coordenadas. 

Recoñece os vectores paralelos e 
perpendiculares. 

CMCCT 
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clave 

3..5 Aplicacións informáticas de xeometría dinámica 
que facilite a comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas. 

analizar formas e configuracións 
xeométricas sinxelas. 

3.3.2 Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun 
vector. 

Calcula o módulo dun vector do modo máis 
axeitado. 

CMCCT 

3.3.3 Coñece o significado de pendente dunha recta e 
diferentes formas de calculala. 

Acha a ecuación punto-pendente da recta. CMCCT 

3.3.4 Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en 
función dos datos coñecidos 

Realiza diversas operacións con vectores e 
obtén o vector de posición dun punto. 

CMCCT 

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

Opera coas distintas ecuacións da recta 
(vectorial, paramétricas, continua, punto-
pendente, explícita e xeral) e coa 
posición relativa de dúas rectas no plano. 

CMCCT 

3.3.6 Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear 
figuras xeométricas e observar as súas propiedades e 
características. 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas 
(GeoGebra, ...) para crear figuras e 
observar as propiedades. 

CMCCT 

CD 

Bloque 4. Funcións 

a 

f 

g 

4.1 Interpretación dun fenómeno descrito mediante 
un enunciado, táboa, gráfica ou expresión 
analítica. Análise de resultados. 

4.2 Funcións elementais: lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial e 
logarítmica e definidas en anacos. Características 
e parámetros. 

4.3 A taxa de variación media como medida da 
variación dunha función nun intervalo. 

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

4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha 
situación, determinar o tipo de función que 
pode represen- talas, e aproximar e 
interpretar a taxa de variación media a partir 
dunha gráfica, de datos numéricos ou 
mediante o estudo dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

4.1.1 Identifica e explica relacións entre magnitudes que 
poden ser descritas mediante unha relación funcional e 
asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións 
alxébricas. 

Identifica as funcións e represéntaas nas 
súas distintas formas de acordo co que 
se indica no enunciado dos exercicios. 

CMCCT 

4.1.2 Explica e representa gráficamente o modelo de relación 
entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, 
cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e 
logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, se é 
preciso. 

Identifica e representa funcións polinómicas 
de primeiro e segundo grao. 

CMCCT 

4.1.3 Identifica, estima ou calcula parámetros característicos 
de funcións elementais. 

Identifica, estima ou calcula o dominio, o 
percorrido, a continuidade, os puntos de 
cortes cos eixes, a simetría e a 
periodicidade de funcións. 

CMCCT 

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

Resolve problemas relacionados con 
funcións polinómicas e racionais. 

CMCCT 

4.1.5 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. 

Estuda o crecemento e o decrecemento 
dunha función e analiza os seus gráficos. 

CMCCT 

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

Representa e acha funcións sinxelas.. CMCCT 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas. 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
Competencias 

clave 

a 

f 

g 

4.3 Recoñecemento doutros modelos funcionais: 
aplicacións a contextos e situacións reais. 

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

4.2. Analizar información proporcionada a partir 
de táboas e gráficas que representen 
relacións funcionais asociadas a situacións 
reais obtendo información sobre o seu 
comportamento, evolución e posibles 
resultados finais. 

4.2.1 Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre 
diversas situacións reais. 

Interpreta datos de táboas e gráficos sobre 
diversas situacións reais. 

CMCCT 

4.2.2 Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando 
eixes e unidades axeitadas. 

Representa funcións a partir de táboas e 
gráficos utilizando eixes e unidades 
axeitadas. 

CMCCT 

4.2.3 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. 

Identifica as características máis 
importantes dunha gráfica, presentada 
en papel ou cun medio tecnolóxico.  

CMCCT 

4.2.4 Relaciona distintas táboas de valores e as súas gráficas 
correspondentes. 

Relaciona táboas de valores coas gráficas 
correspondentes. 

CMCCT 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

b 

f 

g 

5.1 Introdución á combinatoria: combinacións, 
variacións e permutacións. 

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

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

5.1.1 Aplica en problemas contextualizados os conceptos de 
variación, permutación e combinación. 

Calcula e aplica variacións, permutacións e 
combinacións na resolución de 
exercicios e problemas. 

CMCCT 

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

Identifica e describe experimentos 
aleatorios. 

CMCCT 

5.1.3 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na 
resolución de diferentes situacións e problemas da vida 
cotiá. 

Calcula probabilidades, utilizando diversas 
técnicas, na resolución de problemas da 
vida cotiá. 

CMCCT 

5.1.4 Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de 
experimentos aleatorios e simulacións. 

Deduce combinacións e posibilidades sobre 
determinados experimentos. 

CMCCT 

5.1.6 Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións 
concretas próximas ao alumno. 

Recoñece as mostras e variables 
estatísticas e interpreta estudios 
estatísticos. 

CCEC 

b 

e 

f 

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

5.3 Probabilidade simple e composta. Sucesos 
dependentes e independentes. 

5.4 Experiencias aleatorias compostas. Utilización 
de táboas de continxencia e diagramas de árbore 
para a asignación de probabilidades. 

5.5 Probabilidade condicionada. 

5.2. Calcular probabilidades simples ou 
compostas aplicando a regra de Laplace, os 
diagramas de árbore, as táboas de 
continxencia ou outras técnicas 
combinatorias. 

5.2.1 Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto 
sinxelas e técnicas combinatorias. 

Aplica a regra de Laplace para o cálculo de 
probabilidades. 

CMCCT 

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

Utiliza diagramas de árbore e outros 
métodos de conteo para solucionar 
problemas de probabilidade. 

CMCCT 

5.2.3 Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade 
condicionada. 

Resolve problemas sinxelos asociados á 
probabilidade condicionada. 

CMCCT 

5.2.4 Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, 
comprendendo as súas regras e calculando as 
probabilidades axeitadas. 

Analiza xogos nos que intervén o azar e 
calcula as probabilidades axeitadas. 

CMCCT 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas. 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
Competencias 

clave 

5.3.1 Utiliza un vocabulario axeitado para describir, cuantificar 
e analizar situacións relacionadas co azar. 

Describe cun vocabulario axeitado 
situacións relacionadas co azar. 

CCL 

e 

f 

g 

h 

5.6 Utilización do vocabulario adecuado para 
describir e cuantificar situacións relacionadas co 
azar e a estatística. 

5.3 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...) 

5.4.1 Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
estatísticos. 

Interpreta os datos estatísticos de táboas e 
gráficos para representalos, elaborar 
táboas de frecuencias, achar medidas de 
distribución e calcular medidas de 
posición e dispersión ou indicar o tipo de 
correlación. 

CSIEE 

b 

e 

f 

5.7 Identificación das fases e tarefas dun estudo 
estatístico. 

5.8 . Gráficas estatísticas: Distintos tipos de gráficas. 
Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas 
nos medios de comunicación e fontes públicas 
oficiais (IGE, INE...). Detección de falacias. 

5.9 Medidas de centralización e dispersión: 
interpretación, análise e utilización. 

5.10 Comparación de distribucións mediante o uso 
conxunto de medidas de posición e dispersión. 

5.11 Construción e interpretación de diagramas de 
dispersión. Introdución á correlación. 

5.12. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos. 

5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos 
estatísticos, así como os parámetros 
estatísticos máis usuais, en distribucións 
unidimensionais e bidimensionais, utilizando 
os medios máis axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou ordenador), e valorando 
cualitativamente a representatividade das 
mostras utiliza- das. 

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

Elabora táboas e gráficos a partir de datos 
estatísticos. 

CMCCT 

5.4.3 Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha 
distribución de datos utilizando os medios máis axeitados 
(lapis e papel, calculadora ou ordenador). 

Calcula frecuencias relativas, medidas de 
centralización, de posición e de 
dispersión a partir de datos estatísticos. 

CMCCT 

5.4.4 Selecciona unha mostra aleatoria. Valora a 
representatividade de mostras pequenas. 

Escolle unha mostra aleatoria e valora a súa 
representatividade. 

CMCCT 

5.4.5 Representa diagramas de dispersión e interpreta a 
relación existente entre as variables. 

Analiza e representa gráficos de dispersión 
a partir de datos estatísticos. 

CMCCT 
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OBXECTIVOS  

1 Planificación e utilización de estratexias de resolución de problemas, tales como a emisión e 
xustificación de hipóteses ou a xeneralización. 

2 Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e procedementos de 
resolución de problemas coa precisión e rigor adecuados á situación. 

3 Interpretación de mensaxes que conteñan argumentacións ou informacións de carácter 
cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais. 

4 Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

5 Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das atopadas. 

6 Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 
mantendo actitudes favorables de participación e diálogo. 

7 Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades matemáticas. 

8 Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos persoas relacionadas coas 
matemáticas ao longo da historia. 

9 Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionais. Números reais. 

10 Representación de números na recta real. Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes 
formas de expresar un intervalo. Valor absoluto. 

11 Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación e 
aproximación adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo. 

12 Expresión de raíces en forma de potencia. Radicais equivalentes. Comparación e simplificación 
de radicais. 

13 Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos con potencias de 
expoñente enteiro e fraccionario e radicais sinxelos. 

14 Realización de operacións con calquera tipo de expresión numérica, utilizando a calculadora 
cando a situación o requira. Cálculos aproximados. Recoñecemento de situacións que requiran 
a expresión de resultados en forma exacta (radical ou fraccionaria). 

15 Logaritmo dun número real. Propiedades. 

16 Expresións literais: obtención e interpretación a partir de diferentes situacións, cálculo de 
valores numéricos e realización de operacións. Utilización de igualdades notables e das 
propiedades das operacións. 

17 Resolución gráfica e alxébrica. dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas, utilizando, 
cando se considere necesario, medios informáticos. Resolución de problemas cotiáns e doutras 
áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 

18 Resolución por métodos alxébricos, gráficos ou por ensaio-erro sistemático de diferentes tipos 
de ecuacións (bicadradas, con radicais, exponenciais, ...), utilizando medios tecnolóxicos, se é 
o caso. 

19 Resolución de inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas. Interpretación gráfica. Formulación 
e resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuacións. 

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

21 Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e de razóns trigonométricas. 
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22 Resolución de triángulos. Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas 
métricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. 

23 Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

24 Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión 
analítica. Análise de resultados. 

25 A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. Análise de 
distintas formas de crecemento a partir de táboas, gráficas e enunciados verbais. 

26 Funcións definidas a anacos. Procura e interpretación en situacións reais. 

27 Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cadrática, de proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica. Aplicacións a contextos e situacións reais. Representación, 
simulación e análise gráfica, empregando as tecnoloxías da información. 

28 Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

29 Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico. 

30 Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 

31 Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. Análise crítica de táboas e gráficas 
estadísticas nos medios de comunicación. Detección de falacias. 

32 Condicións en que unha distribución pode ser descrita pola súa media e pola súa desviación 
típica. Descentralizacións, nesgo e valores atípicos. Utilización conxunta das medidas de 
centralización e dispersión para realizar comparacións e valoracións. Coeficiente de variación. 

33 Organización de datos, cálculo de parámetros e representacións gráficas utilizando axudas 
tecnolóxicas. 

34 Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de 
comunicación e dos ámbitos físico e social. 

35 Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace. 

36 Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o 
reconto de casos e a asignación de probabilidades. Probabilidade condicionada. 

37 Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN  

⚫ Valoración das relacións e procedementos como recursos que facilitan e melloran a capacidade 
de cálculo e como ferramentas para a resolución de problemas. 

⚫ Valoración dos números como soportes para a información relativa ao mundo que nos rodea. 

⚫ Curiosidade e actitude investigadora cara ás propiedades e relacións numéricas. 

⚫ Interese pola exposición clara de informacións e cálculos numéricos, así como polos recursos 
que o facilitan. 

⚫ Interese pola elaboración de estratexias persoais de cálculo mental e escrito. 

⚫ Tenacidade e constancia na resolución de problemas. Confianza nos propios recursos. 

⚫ Curiosidade e actitude investigadora cara ás propiedades e relacións entre os números e as 
figuras xeométricas. 

⚫ Valoración da linguaxe matemática como recurso que facilita o cálculo. 

⚫ Interese pola elaboración de estratexias persoais de cálculo mental e escrito. 

⚫ Valoración e actitude crítica ante a calculadora como ferramenta para a operativa rápida.  



Programación didáctica de Matemáticas         48 

IES Concepción Arenal(Ferrol) 

⚫ Interese pola exposición clara de procesos e resultados nos cálculos con expresións aritméticas 
e na resolución de problemas. 

⚫ Actitude aberta ante novas solucións ou procesos diferentes dos propios. 

⚫ Valoración crítica das informacións probabilísticas que aparecen nos medios de comunicación. 

⚫ Cautela e sentido crítico ante as crenzas populares sobre os fenómenos de azar. 

⚫ Valoración do traballo en equipo para a planificación, desenvolvemento e avaliación dos 
experimentos aleatorios. 

CRITERIOS DE AVALIACI ÓN  

1 Utilizar os distintos tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información e resolver problemas de tipo social, económico, 
científico e tecnolóxico. 
Neste nivel adquire especial importancia observar a capacidade dos alumnos para adecuar a 
solución á precisión esixida no problema, particularmente cando se traballa con 
potencias,radicais e fraccións 
O alumno deberá entender que en certos casos as solucións de certos problemas non se poden 
expresar unicamente con números racionais. 

2 Representar e analizar situacións provenientes tanto da vida cotiá como doutras áreas de 
coñecemento, utilizando símbolos e métodos alxébricos para resolver problemas. 

Tamén se pretende a resolución de problemas mediante inecuacións, ecuacións e sistemas. 

3 Medida de ángulos. Trigonometría .aplicacións en triángulos rectángulos. 

4 Recoñecer relacións cuantitativas nunha situación e 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 estudio dos coeficientes da expresión alxébrica. 

5 Elaborar táboas e gráficos estatísticos e calcular os parámetros estatísticos mais usuais en 
distribucións unidimensionais. Interpretar e valorar a representatividade das mostras utilizadas. 

6 Aplicar os conceptos e técnicas de cálculo de probabilidades para resolver problemas. 

Preténdese que o alumno sexa quen de describir o espazo mostral en experiencias simples e 
en experimentos compostos sinxelos.Lei de Laplace. 

7 Planificar e utilizar, individualmente e en grupo, estratexias de resolución de problemas, tales 
como a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización. 

8 Expresar con precisión e rigor razoamentos, relacións cuantitativas e informacións que 
incorporen elementos matemáticos, valorando a utilidade e simplicidade da linguaxe 
matemática para iso. 
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DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS .  

1. Números reais. Porcentaxes (3 semanas) 
1 Números racionais 
2 Números Irracionais 
3 Números reais 
4 Aproximación de números reais 
5 Erros de aproximación 
6 Intervalos 
7 Porcentaxes 
8 Interese simple 
9 Interese composto 

2. Potencias e radicais. Logaritmos (3 
semanas) 
1 Potencias de expoñente enteiro 
2 Radicais 
3 Potencias de expoñente fraccionario 
4 Operacións con radicais 
5 Racionalización 
6 Notación científica 
7 Logaritmos 
8 Propiedades dos logaritmos 

3. Polinomios e fraccións alxébricas (3 
semanas) 
1 Polinomios 
2 Potencia dun polinomio 
3 Igualdades notables 
4 División de polinomios 
5 Teorema do resto 
6 Raíces dun polinomio 
7 Factorización de polinomios 
8 Fraccións alxébricas 

4. Ecuacións e inecuacións (3 semanas) 
1 Ecuacións 
2 Ecuacións de primeiro e segundo grao 
3 Outros tipos de ecuacións 
4 Inecuacións 

5. Sistemas de ecuacións e inecuacións (2 
semanas) 
1 Sistemas de ecuacións lineais 
2 Resolución de sistemas de ecuacións 
3 Sistemas de ecuacións non lineais 
4 Sistemas de inecuacións cunha incógnita 
5 Sistemas de inecuacións con dúas incógnitas 

6. Áreas e volumes. Semellanza (2 semanas) 
1 Perímetro e área de figuras planas 
2 Área de corpos xeométricos 
3 Volume de corpos xeométricos 
4 Semellanza 
5 Semellanza en áreas e volumes 

7. Trigonometría (2 semanas) 
1 Medidas dun ángulo agudo 
2 Razóns trigonométricas dun ángulo agudo. 
Relacións entre as razóns trigonométricas 
3 Razóns trigonométricas de 30º, 45º e 60º 
4 Razóns trigonométricas dun ángulo calquera 

5 Signo das razóns trigonométricas 
6 Relacións entre as razóns trigonométricas de 
certos ángulos 
7 Resolución de triángulos rectángulos 

8. Vectores e rectas (2 semanas) 
1 Vectores  
2 Operacións con vectores 
3 Ecuación vectorial da recta 
4 Ecuacións paramétricas da recta 
5 Ecuación continua da recta 
6 Ecuación punto-pendente e explícita da recta 
7 Ecuación xeral da recta 
8 Posición relativa de dúas rectas no plano 

9. Funcións (2 semanas) 
1 Concepto de función  
2 Dominio e percorrido dunha función  
3 Continuidade e puntos de corte cos eixos  
4 Crecemento e decrecemento 
5 Simetría e periodicidade 
6 Funcións definidas a anacos 

10. Funcións polinómicas e racionais (2 
semanas) 
1 Funcións polinómicas de primeiro grao 
2 Funcións polinómicas de segundo grao 
3 Función de proporcionalidade inversa 
4 Funcións racionais 

11. Funcións exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas (2 semanas) 
1 Funcións exponenciais 
2 Funcións logarítmicas 
3 Funcións trigonométricas 

12. Estatística (2 semanas) 
1 Mostras e variables estatísticas 
2 Táboas de frecuencias 
3 Gráficos estatísticos 
4 Medidas de centralización 
5 Medidas de posición 
6 Medidas de dispersión 
7 Diagramas de dispersión 
8 Correlación 

13. Combinatoria (2 semanas) 
1 Métodos de conteo 
2 Números combinatorios 
3 Variacións 
4 Permutacións 
5 Combinacións 

14. Probabilidade (2 semanas) 
1 Experimentos aleatorios. Sucesos 
2 Operacións con sucesos 
3 Frecuencia e probabilidade 
4 Probabilidade dun suceso 
5 Regra de Laplace 
6 Propiedades da probabilidade 
7 Probabilidade condicionada 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas. 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
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 forma razoada 
o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión 
axeitada. 

Expresa verbalmente, de forma razoada, 
o proceso seguido na resolución dun 
problema, co rigor e a precisión 
axeitada. 

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, busca 
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, contexto do problema). 

Razoa  e  comprende  a situación 
plantexada no enunciado dos 
problemas, e  responde  as preguntas  
que  se lle formulan establecendo 
relacións  entre os datos e o contexto 
do problema.  

CCL 

CMCCT 

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema. 

Interpreta a información dun enunciado e 
establece  relacións coas  solucións  do 
problema.  

CMCCT 

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas a resolver, valorando a súa utilidade 
e eficacia. 

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

CMCCT 

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

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, resolver subproblemas, reconto 
exhaustivo, empezar por casos particulares 
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc. 

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeo- métricos, 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. 

MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas 
en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

Analiza situacións en contextos 
matemáticos, identifica patróns e leis 
matemáticas, valora a súa utilidade, e 
se apoia en eles para resolver 
próbemas e exercicios.  

CMCCT 

MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas encontradas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resulta- dos esperables, 
valorando a súa eficacia e idoneidade. 

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 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación 

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

MAPB1.4.1. Afonda nos problemas unha vez resoltos: revisando 
o proceso de resolución e os pasos e ideas importantes, 

Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución, e 
os pasos e as ideas importantes, 

CMCCT 
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clave 

f das solucións no contexto da situación, busca 
doutras formas de re- solución, etc. 

analizando a coherencia da solución ou buscando outras 
formas de resolución. 

analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de 
resolución.  

MAPB1.4.2. Formúlanse novos problemas, a partir dun resolto: 
variando os datos, propoñendo novas preguntas, resolvendo 
outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou 
máis xerais de interese, establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

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, 
xeo- métricos, 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 defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes: alxébrico, gráfico, xeométrico e estatístico-
probabilístico. 

Emprega distintas linguaxes, resolve 
exercicios e expón os resultados de 
forma concreta e simplificada.  

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. 

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade, 
susceptibles de conter problemas de interese. 

Identifica e comprende a situación 
plantexada no enunciado dos 
problemas, desenvolvendo procesos 
matemáticos no contexto da vida cotiá.  

CMCCT 

CSC 

MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema ou 
problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

Relaciona un problema do mundo real co 
mundo matemático, establecendo 
unha relación entre eles, e resolvendo 
a situación real mediante o 
plantexamiento e solución de 
problemas matemáticos.  

CMCCT 

CSIEE 

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

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. 

Desenvolve procesos no contexto da 
realidade para resolver problemas e 
interpreta a solución matemática dos 
mesmos.  

CMCCT 

MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, no contexto real, 
para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, 
propoñendo melloras que aumenten a súa eficacia. 

Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a 
adecuación e as limitacións dos 

CMCCT 
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clave 

modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia.  

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 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre 
el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

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 

j 

k 

l 

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. 

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación 
da crítica razoada. 

Desenvolve actitudes adecuadas 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 axeitados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

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

CMCCT 

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

Coñece a diferencia entre problemas e 
exercicios, os resolve en funcións das 
súas características.  

CMCCT 

MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular/se preguntas e buscar respostas 
axeitadas, tanto no estudo dos conceptos coma na resolución 
de problemas. 

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 

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

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, valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

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, aprendendo diso para situacións 
similares futuras. 

MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das 
ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares. 

Analiza problemas resoltos e procesos 
desenvoltos, valora as ideas clave, 
reflexiona sobre eles e os emprega en 
situacións similares como pautas ou 
guías de aprendizaxe.  

CMCCT 

CAA 
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clave 

b 

e 

f 

g 

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

A recollida ordenada e a organización de datos; 

A elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos; 

Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico; 

O deseño de simulacións e a elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas; 

A elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos; 

Consultar, comunicar e compartir, en ámbitos 
apropiados, a información e as ideas 
matemáticas. 

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

MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos 
ou estatísticos cando a dificultade destes impide ou non 
aconsella facelos manualmente. 

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 

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

Emprega Internet e 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. 

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 mostrar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interac-
tivas para amosar, analizar e com-
prender propiedades xeométricas.  

CMCCT 

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

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

CMCCT 

a 

b 

e 

f 

g 

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

A recollida ordenada e a organización de datos; 

A elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos; 

Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico; 

O deseño de simulacións e a elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas; 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e 
a comunicación de modo habitual no 
proceso de aprendizaxe, buscando, 
analizando e seleccionando información 
relevante en Internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes e 
compartindo estes en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son,…), como resultado do 
proceso de busca, análise e selección de información 
relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 

Elabora documentos dixitais propios 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son,…) e os comparte 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. 

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

CCL 

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 académico e establecendo pautas de 
mellora. 

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

CD 

CAA 
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clave 

A elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos; 

– Consultar, comunicar e compartir, en ámbitos 
apropiados, a información e as ideas 
matemáticas. 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ideas e tarefas. 

Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir arquivos 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. As porcentaxes na economía. Aumentos e 
diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 
Interese simple e composto. 

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

MAPB2.1.1 Recoñece os distintos 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. 

Identifica, ordena, clasifica e representa 
distintos tipos de números. 

CMCCT 

MAPB2.1.2 Realiza os cálculos con eficacia, ben 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. 

Resolve problemas utilizando operacións 
con fraccións, potencias e números en 
notación científica. 

CMCCT 

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

Aproxima por exceso e por defecto 
utilizando o redondeo e o truncamento 
e calcula os erros de aproximación. 

CMCCT 

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

Identifica e expresa números en notación 
científica e realiza operacións con 
números en notación científica. 

CMCCT 

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

Ordena, clasifica e representa distintos 
tipos de números sobre a recta 
numérica. 

CMCCT 

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

Aplica porcentaxes simples e sucesivas á 
resolución de problemas e calcula 
aumentos e diminucións porcentuais. 

CMCCT 

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

Resolve problemas nos que interveñen 
magnitudes directa e inversamente 
proporcionais aplicando a regra de tres 
directa ou inversa segundo 
corresponda. 

CMCCT 

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

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

MAPB2.2.1 Exprésase de xeito eficaz facendo uso da linguaxe 
alxébrica. 

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

CMCCT 
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clave 

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

Opera con monomios e polinomios e 
resolve os exercicios e problemas que 
se lle formulan. 

Extrae o factor común dos polinomios e 
utiliza identidades notables. 

CMCCT 

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

Divide polinomios utilizando a regra de 
Ruffini e factoriza polinomios utilizando 
o método máis axeitado. 

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 sistemas de 
dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e 
interpreta o resultado obtido. 

Resolve exercicios e problemas mediante 
ecuacións de primeiro e segundo grao 
e sistemas de ecuacións utilizando o 
método máis axeitado. 

CMCCT 

Bloque 3. Xeometría 

e 

f 

g 

h 

B.3.1. Figuras semellantes. 

B.3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da 
semellanza para a obtención indirecta de 
medidas. 

B.3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de 
figuras e corpos semellantes. 

B.3.4. 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, técnicas ou fórmulas máis 
axeitadas, e aplicando, así mesmo, a 
unidade de medida máis acorde coa 
situación descrita. 

MAPB3.1.1 Utiliza os instrumentos apropiados, fórmulas e 
técnicas apropiadas para medir ángulos, lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos e figuras xeométricas, interpretando as 
escalas de medidas. 

Acha os ángulos e as lonxitudes de 
diversas figuras utilizando as unidades 
correctas. 

CMCCT 

MAPB3.1.2 Emprega as propiedades das figuras e corpos 
(simetrías, descomposición en figuras máis coñecidas, etc.) e 
aplica o teorema de Tales, para estimar ou calcular medidas 
indirectas. 

Emprega o teorema de Tales para poden 
dividir segmentos en partes iguais ou 
proporcionais. 

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. 

Calcula perímetros, áreas e volumes de 
polígonos, triángulos, figuras 
circulares, poliedros, corpos de 
revolución e figuras compostas e 
aplícaos para resolver problemas 
xeométricos. 

CMCCT 

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

Aplica o teorema de Pitágoras para 
determinar se un triángulo é 
rectángulo, achar unha lonxitude 
descoñecida dun triángulo ou calcular 
elementos dos polígonos. 

CMCCT 

e 

f 

B.3.4. Resolución de problemas xeométricos no 
mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, 
áreas e volumes de diferentes corpos. 

B.3.5. 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. 

Representa, describe e analiza formas e 
figuras xeométricas. 

CMCCT 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas. 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
Competencias 

clave 

Bloque 4. Funcións 

b 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito 
mediante un enunciado, táboa, gráfica ou 
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. A 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 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 el estudo dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

MAPB4.1.1 Identifica e explica relacións entre magnitudes que 
poden ser descritas mediante unha relación funcional, 
asociando as gráficas coas súas correspondentes expresións 
alxébricas. 

Identifica e estuda as funcións e 
represéntaas nas súas distintas formas 
de acordo co que se indica no 
enunciado dos exercicios. 

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. 

Explica e representa graficamente o 
modelo de relación entre dúas 
magnitudes para os casos de relación 
lineal, 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). 

Identifica, estima ou calcula o dominio, o 
percorrido, os puntos de corte, a taxa 
de variación, a continuidade e a 
periodicidade de funcións. 

CMCCT 

MAPB4.1.4 Expresa razoadamente conclusións sobre un 
fenómeno, a partir da análise da gráfica que o describe ou 
dunha táboa de valores. 

Resolve problemas relacionados con 
funcións polinómicas, de 
proporcionalidade e exponencial. 

CMCCT 

MAPB4.1.5 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. 

Estuda o crecemento e decrecemento e 
os máximos e mínimos das funcións e 
analiza os seus gráficos. 

CMCCT 

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

Resolve problemas mediante funcións 
lineais, cuadrático, de 
proporcionalidade directa e inversa e 
exponenciais. 

CMCCT 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito 
mediante un enunciado, táboa, gráfica ou 
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. A taxa de variación media como medida da 
variación dunha función nun intervalo. 

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, evolución e posibles 
resultados finais. 

MAPB4.2.1 Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais. 

Interpreta datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais. 

CMCCT 

MAPB4.2.2 Representa datos mediante táboas e gráficos 
utilizando eixes e unidades axeitadas. 

Representa funcións a partir de táboas e 
gráficos utilizando eixes e unidades 
axeitadas. 

CMCCT 

MAPB4.2.3 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 coma medios informáticos. 

Identifica as características máis 
importantes dunha gráfica, presentada 
en papel ou cun medio tecnolóxico.  

CMCCT 

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

Relaciona táboas de valores coas gráficas 
correspondentes. 

CMCCT 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas. 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
Competencias 

clave 

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

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

Debuxa gráficas de funcións utilizando 
software específico. 

CMCCT 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

a 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

k 

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

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...) 

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

Emprega o vocabulario estatístico 
axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas co azar e a 
estatística e a probabilidade. 

CCL 

CMCCT 

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

Deduce combinacións e posibilidades 
sobre determinados experimentos. 

CMCCT 

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

Emprega o vocabulario axeitado para 
interpretar táboas de datos, gráficos 
estatísticos e parámetros estatísticos. 

CMCCT 

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

Recoñece as mostras e variables 
estatísticas e interpreta estudios 
estatísticos. 

CMCCT 

b 

e 

g 

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

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. 

B5.2. 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. 

Identifica o tipo de variable 
correspondente a un estudo estatístico. 

CMCCT 

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

Organiza os datos obtidos dun estudo 
estatístico en táboas de variables 
discretas e continuas e calcula as 
frecuencias absolutas e relativas. 

CMCCT 

MAPB5.2.3 Calcula os parámetros estatísticos (media aritmética, 
percorrido, desviación típica, cuartiles,…), 

Calcula frecuencias relativas, medidas de 
centralización, de posición e de 
dispersión, varianzas, desviacións 
típicas, etc., a partir de datos 
estatísticos. 

CMCCT 

MAPB5.2.4 Representa gráficamente datos estatísticos recollidos 
en tabóas de frecuencias, mediante diagramas de barras e 
histogramas.  

Analiza e representa gráficos a partir de 
datos estatísticos. 

CMCCT 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas. 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 
Competencias 

clave 

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.  

Aplica a regra de Laplace para o cálculo de 
probabilidades e utiliza diagramas de 
árbore ou táboas de continxencia segundo 
corresponda. 

CMCCT 

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

Calcula probabilidades, utilizando 
diversas técnicas, na resolución de 
problemas da vida cotiá. 

CMCCT 
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OBXECTIVOS  

1 Planificación e utilización de procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
tales como a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización. 

2 Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e procedementos de 
resolución de problemas coa precisión e rigor adecuados á situación. 

3 Interpretación de mensaxes que conteñan argumentacións ou informacións de carácter 
cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais. 

4 Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

5 Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das atopadas. 

6 Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 
mantendo actitudes favorables de participación e diálogo. 

7 Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades matemáticas. 

8 Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas relacionadas coas 
matemáticas ao longo da historia. 

9 Números con expresión decimal infinita non periódica. Os números reais. 

10 Interpretación e utilización dos números e as operacións en diferentes contextos, elixindo a 
notación e precisión máis adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo. 

11 Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá. 

12 As porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 
Interese simple e composto. 

13 Organización de cálculos asociados á resolución de problemas cotiáns e financeiros, usando a 
folla de cálculo, a calculadora ou outras ferramentas informáticas. 

14 Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. Valor 
absoluto. 

15 Representación de números na recta numérica. 

16 Problemas aritméticos: móbiles, mesturas, velocidades, proporcionalidade, financeiros. 

17 Obtención e interpretación de expresións alxébricas a partir de diferentes situacións. Cálculo de 
valores concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos. Traballo con polinomios. 

18 Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao. 

19 Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas. Resolución de 
problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 

20 Resolución de diferentes tipos de ecuacións mediante ensaio-erro ou a partir de métodos 
gráficos con axuda dos medios tecnolóxicos. 

21 Aplicación da semellanza de triángulos e do teorema de Pitágoras para a obtención indirecta de 
medidas. Resolución de problemas xeométricos frecuentes na vida cotiá. 

22 Operacións con vectores no plano. Punto medio dun segmento. Distancia entre dous puntos. 

23 Ecuacións da recta no plano. Paralelismo e perpendicularidade. 

24 Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión 
analítica. Análise de resultados. 

25 Análise de distintas formas de crecemento a partir de táboas, gráficas e enunciados verbais. 
Continuidade. Tendencias e periodicidade. 
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26 Estudo das funcións lineais. 

27 Estudo e utilización doutros modelos funcionais non lineais: parábola e funcións cadráticas, 
proporcionalidade inversa, exponencial, radical e funcións dadas a anacos. Utilización de 
tecnoloxías da información para a súa análise. 

28 Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

29 Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico (organización de datos, representación 
gráfica, cálculo de parámetros, interpretación de resultados) a partir de situacións concretas 
próximas ao alumnado, utilizando axudas tecnolóxicas, se é o caso. 

30 Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. Uso da folla de cálculo. 

31 Utilización das medidas de centralización e dispersión para realizar comparacións e valoracións. 

32 Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de 
comunicación e dos ámbitos físico e social. 

33 Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace. 

34 Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o 
reconto de casos e a asignación de probabilidades. 

35 Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

36 Composición de experiencias dependentes e independentes. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN  

⚫ Valoración das relacións e procedementos como recursos que facilitan e melloran a capacidade 
de cálculo e como ferramentas para a resolución de problemas. 

⚫ Valoración dos números como soportes para a información relativa ao mundo que nos rodea. 

⚫ Curiosidade e actitude investigadora cara ás propiedades e relacións numéricas. 

⚫ Interese pola exposición clara de informacións e cálculos numéricos, así como polos recursos 
que o facilitan. 

⚫ Interese pola elaboración de estratexias persoais de cálculo mental e escrito. 

⚫ Tenacidade e constancia na resolución de problemas. Confianza nos propios recursos. 

⚫ Curiosidade e actitude investigadora cara ás propiedades e relacións entre os números e as 
figuras xeométricas. 

⚫ Valoración da linguaxe matemática como recurso que facilita o cálculo. 

⚫ Interese pola elaboración de estratexias persoais de cálculo mental e escrito. 

⚫ Valoración e actitude crítica ante a calculadora como ferramenta para a operativa rápida.  

⚫ Interese pola exposición clara de procesos e resultados nos cálculos con expresións aritméticas 
e na resolución de problemas. 

⚫ Actitude aberta ante novas solucións ou procesos diferentes dos propios. 

⚫ Valoración crítica das informacións probabilistas que aparecen nos medios de comunicación. 

⚫ Cautela e sentido crítico ante as crenzas populares sobre os fenómenos de azar. 

⚫ Valoración do traballo en equipo para a planificación, desenvolvemento e avaliación dos 
experimentos aleatorios. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1 Identificar e utiliza-los distintos tipos de números reais, elixindo para un determinado tipo de 
problema o método de cálculo adecuado (mental, manual ou con calculadora), dando 
significado ás operacións, procedementos e resultados obtidos, de acordo co enunciado. 

2 Estimar, calcular e simplificar expresións numéricas racionais e irracionais sinxelas baseadas 
nas operacións elementais, aplicando correctamente as regras de prioridade e as técnicas de 
aproximación e valorando os erros cometidos. 

3 Construír expresións alxébricas e ecuacións descritivas de táboas, enunciados, propiedades, 
xeneralidades, códigos, recontos, etc. e interpreta-las relacións numéricas que se dan nunha 
fórmula coñecida ou nunha ecuación. 

4 Utiliza-las técnicas e procedementos básicos do cálculo alxébrico para simplificar expresións 
alxébricas formadas por sumas, restas e multiplicacións de polinomios con un, dous ou tres 
termos que leven, como máximo, dúas operacións encadeadas, para factorizar polinomios 
sinxelos de segundo grao con coeficientes e raíces enteiras e para resolver ecuacións de 
primeiro e segundo grao e sistemas sinxelos de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

5 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. 

6 Representar graficamente e interpreta-las funcións constantes, lineais, afíns ou cuadráticas a 
través dos seus elementos característicos (vector director, pendente da recta, puntos de corte 
con eixes, vértice e eixe de simetría da parábola) e as funcións exponenciais e de 
proporcionalidade inversa accesibles a través de táboas de valores significativas. 

7 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. 

8 Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos máis 
usuais, correspondentes a distribucións discretas e continuas. 

9 Determinar e interpretar o espacio 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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DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

1. Números racionais e irracionais (4 semans)  
1 Fraccións 
2 Operacións con fraccións 
3 Expresión decimal dunha fracción  
4 Números irracionais 
5 Aproximacións e estimacións  
6 Erros 
7 Potencias de números racionais 
8 Operacións con potencias 
9 Notación científica  
10 Operacións con números en notación científica  
11 Números reais. A recta real 
12 Intervalos 

2. Proporcionalidade numérica (4 semanas)   
1 Razón e proporción  
2 Proporcionalidade directa 
3 Regra de tres directa 
4 Proporcionalidade inversa  
5 Regra de tres inversa 
6 Porcentaxes 
7 Aumentos e diminucións porcentuais 
8 Porcentaxes sucesivos 
9 Interese simple 
10 Interese composto  

3. Polinomios (4 semanas)  
1 Monomios 
2 Operacións con monomios  
3 Polinomios 
4 Suma e resta de polinomios 
5 Multiplicación de polinomios 
6 División de polinomios 
7 Regra de Ruffini 
8 Igualdades notables 
9 Sacar factor común 
10 Factorización de polinomios 

4. Ecuacións e sistemas (3 semanas)  
1 Ecuacións de primeiro grao  
2 Ecuacións equivalentes. Transposición de termos 
3 Resolución de ecuacións de primeiro grao  
4 Resolución de problemas mediante ecuacións de 
primeiro grao 
5 Ecuacións de segundo grao  
6 Resolución de ecuacións de segundo grao 
7 Resolución de problemas mediante ecuacións de 
segundo grao 
8 Sistemas de ecuacións 
9 Resolución de sistemas. Método de substitución 
10 Resolución de sistemas. Método de igualación 
11 Resolución de sistemas. Método de redución 
12 Resolución de problemas mediante sistemas de 
ecuacións 

5. Perímetros, áreas e volumes (4 semanas)  
1 Polígonos 
2 Tipos de polígonos 
3 Triángulos  
4 Teorema de Pitágoras 

5 Figuras circulares 
6 Perímetros de polígonos 
7 Perímetros de figuras circulares 
8 Áreas de polígonos 
9 Áreas de figuras circulares 
10 Poliedros e corpos de revolución 
11 Áreas de corpos xeométricos 
12 Volumes de poliedros 
13 Volumes de corpos de revolución 
14 Áreas e volumes de figuras compostas 

6. Semellanza. Aplicacións (3 semanas)  
1 Teorema de Tales 
2 Aplicacións do Teorema de Tales 
3 Triángulos semellantes 
4 Criterios de semellanza de triángulos 
5 Polígonos semellantes 
6 Perímetro e área de figuras semellantes 
7 Aplicacións da semellanza 
8 Escalas 

7. Funcións (4 semanas)  
1 Concepto de función 
2 Formas de expresar unha función  
3 Representación gráfica dunha función  
4 Dominio e percorrido 
5 Puntos de corte 
6 Taxa de variación media 
7 Crecemento e decrecemento 
8 Máximos e mínimos 
9 Funcións continuas e periódicas 
10 Estudo dunha función  

8. Gráfica dunha función (3 semanas)  
1 Función de proporcionalidade directa  
2 Gráfica da función de proporcionalidade directa  
3 Función lineal 
4 Gráfica da función lineal 
5 Función cadrática 
6 Gráfica da función cadrática 
7 Función de proporcionalidade inversa  
8 Gráfica da función de proporcionalidade inversa  
9 Función exponencial 
10 Gráfica da función exponencial  

9. Estatística e probabilidade (3 semanas)  
1 Poboación e mostra. Variables estatísticas 
2 Ordenar e agrupar datos 
3 Representacións gráficas 
4 Media, mediana e moda 
5 Varianza e desviación típica 
6 Diagramas de dispersión 
7 Correlación 
8 Experimentos aleatorios 
9 Sucesos. Tipos de sucesos 
10 Probabilidade 
11 Propiedades da probabilidade  
12 Diagramas de árbore. Táboas de continxencia 
13 Sucesos dependentes e independentes 
14 Probabilidade de experimentos compostos.
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6. PROGRAMACIÓN DE BACHARELATO 

2º de bacharelato. Matemáticas II 

Matemáticas 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 forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

▪ MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso se-
guido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecua-
dos. 

▪ 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 su-
posición 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 particulariza-
cións interesantes. 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, razoa-
mentos, 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 nú-
mero de solucións do problema. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os re-
sultados dos problemas que cómpre a resolver, e valora a súa utili-
dade 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, razoa-
mentos, 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 

▪ B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas 
relativos a contidos alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos. 

▪ MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función 
do contexto matemático. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, 
método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 

▪ CMCCT 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

representación de argumentos. 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de represen-
tación 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 demostra-
ción dun resultado matemático. 

 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendi-
zaxe 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 xeo-
métricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo nu-
mérico, alxébrico ou estatístico. 

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

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo, e os resultados e as conclusións que se obte-
ñen. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-
dos, da información e as ideas matemáticas. 

▪ B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar 
as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema ou nu-
nha 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 razo-
amentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao 
tipo de problema, á situación que cumpra resolver ou á propiedade 
ou o teorema que haxa que demostrar, tanto na procura de resulta-
dos 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 investi-
gación formulado. 

▪ MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha 
investigación matemática: problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclu-
sións, 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 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando 
novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, razoa-
mentos, 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 represen-
tación de argumentos. 

 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.6. Practicar estratexias para a xeración de investigacións mate-
máticas, a partir da resolución dun problema e o afondamento pos-
terior, da xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e do 
afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, concre-
tando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, fun-
cionais, estatísticos ou probabilísticos. 

▪ MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos ma-
temáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísti-
cos ou probabilísticos. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.6.2. Busca conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, cien-
cias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, etc.) 
e entre contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, xeomé-
tricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos e conti-
nuos, finitos e infinitos, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de represen-
tación 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 investiga-
ción desenvolvido, utilizando as ferramentas e os medios tecnoló-
xicos 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 pro-
blema 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 razo-
amentos 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 

▪ CMCCT 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

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 so-
bre a experiencia 

▪ 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 re-
alidade 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 sus-
ceptibles 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 mate-
máticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeita-
dos que permitan a resolución do problema ou dos problemas den-
tro do campo das matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no con-
texto da realidade. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón mello-
ras que aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ 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 re-
solver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limita-
cións 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 

▪ 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 ma-
temáticas (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 ▪ CMCCT 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

▪ MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar 
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados achados; 
etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e tra-
ballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver ac-
titudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo 
científico. 

▪ B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situa-
cións descoñecidas. 

▪ MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de proble-
mas, de investigación e de matematización ou de modelización, e 
valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxe-
leza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver ac-
titudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 
científico. 

▪ B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa efi-
cacia e aprendendo delas para situacións similares futuras. 

▪ MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, to-
mando conciencia das súas estruturas; valorando a potencia, a sin-
xeleza 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 aprendi-
zaxe 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 xeo-
métricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 

▪ B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas asecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísti-
cos, facendo representacións gráficas, recreando situacións mate-
máticas mediante simulacións ou analizando con sentido crítico si-
tuacións diversas que axuden á comprensión de conceptos mate-
máticos ou á resolución de problemas. 

▪ MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilí-
zaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou esta-
tísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representa-
cións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

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

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo, e os resultados e as conclusións que se obte-
ñen. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-
dos, da información e as ideas matemáticas. 

▪ MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o pro-
ceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferra-
mentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e compren-
der propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de da-
tos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclu-
sións. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendi-
zaxe 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 xeo-
métricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo nu-
mérico, alxébrico ou estatístico. 

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

 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos le-
vados a cabo, e os resultados e as conclusións que se obte-
ñen. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropia-
dos, da información e as ideas matemáticas. 

▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de 
xeito habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumenta-
cións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar 
a interacción. 

▪ MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presen-
tación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de pro-
cura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difu-
sión. 

▪ 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 es-
truturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a in-
formación das actividades, analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ideas e tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra 

▪ g ▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para manexar e ope-
rar con datos estruturados en táboas e grafos. Clasificación de 

▪ B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para 
describir e interpretar datos e relacións na resolución de problemas 

▪ MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos faci-
litados mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de 

▪ CMCCT 
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IES Concepción Arenal (Ferrol) 

Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ i matrices. Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das súas propie-
dades na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

diversos. ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios 
tecnolóxicos axeitados. 

▪ MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propieda-
des 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 ope-
rar con datos estruturados en táboas e grafos. Clasificación de 
matrices. Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das súas propie-
dades 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 resolu-
ción 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 lin-
guaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determi-
nadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e inter-
pretar 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 in-
versa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representa-
dos 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 li-
neais formulado, resólveo nos casos en que sexa posible (empre-
gando 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 Bolzano. 

 

 

▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor medio. A 
regra de L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización. 

▪ B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun inter-
valo, aplicando os resultados que se derivan diso. 

▪ MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e re-
presenta a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 

▪ CMCCT 

▪ 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. Re-
gra de L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de límites. 

▪ B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa 
interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de 

▪ MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indetermina-
cións no cálculo de límites. 

▪ CMCCT 
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IES Concepción Arenal(Ferrol) 

Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización. fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de pro-
blemas xeométricos, de cálculo de límites e de optimización. 

▪ MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa 
xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e in-
terpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B3.4. Primitiva dunha función. Integral indefinida. Propiedades. 
Técnicas elementais para o cálculo de primitivas (integrais inme-
diatas 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 do-
adamente 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 represen-
tar e resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións 
coñecidas. 

▪ CMCCT 

Bloque 4. Xeometría 

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, de-
pendencia e independencia lineal. Produto escalar, vectorial e 
mixto. Significado xeométrico. 

▪ B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vecto-
res. 

▪ MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, mane-
xando correctamente os conceptos de base e de dependencia e in-
dependencia lineal, e define e manexa as operacións básicas con 
vectores no espazo, utilizando a interpretación xeométrica das ope-
racións con vectores para resolver problemas xeométricos. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos 
elementos característicos. 

▪ B4.3. Posicións relativas (incidencia, paralelismo e perpendicula-
ridade entre rectas e planos). 

▪ B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicu-
laridade 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 es-
pazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 

▪ CMCCT 
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IES Concepción Arenal (Ferrol) 

Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes 
situacións. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, de-
pendencia 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, dis-
tancias, 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 signifi-
cado xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utili-
zando os produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada 
caso á resolución de problemas xeométricos. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáti-
cos específicos para seleccionar e estudar situacións novas da xe-
ometría relativas a obxectos como a esfera. 

▪ CMCCT 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

▪ i ▪ B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. Asignación de probabi-
lidades a sucesos mediante a regra de Laplace e a partir da súa 
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

▪ B5.2. Aplicación da combinatoria ao cálculo de probabilidades. 

▪ B5.3. Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicio-
nada. Dependencia e independencia de sucesos. 

▪ B5.4. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. Probabilidades 
iniciais e finais e verosimilitude dun suceso. 

▪ 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 di-
ferentes técnicas de reconto. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que cons-
titúen unha partición do espazo mostral. 

▪ CMCCT 

▪ 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 den-
sidade e función de distribución). 

▪ 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 

▪ 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 



Programación didáctica de Matemáticas         72 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ 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 dis-
tribución binomial pola normal. 

asociados. ▪ MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución 
binomial a partir da súa función de probabilidade, da táboa da dis-
tribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferra-
menta tecnolóxica. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribu-
ción normal e valora a súa importancia no mundo científico. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenó-
menos que poden modelizarse mediante a distribución normal a 
partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cál-
culo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

▪ CMCCT 

▪ MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenó-
menos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a 
partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan as con-
dicións 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 manipula-
cións. 

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións 
relacionadas co azar e a estatística, analizando un conxunto de da-
tos ou interpretando de forma crítica informacións estatísticas pre-
sentes nos medios de comunicación, en especial os relacionados 
coas ciencias e outros ámbitos, detectando posibles erros e mani-
pulacións 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 re-
lacionados coa probabilidade e/ou a estatística aparecidos en me-
dios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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OBXECTIVOS XERAIS  

      O desenvolvemento desta materia debe de contribuír a que o alumnado adquira as seguintes 
capacidades: 

o  Comprender e aplicar os conceptos, procedementos e estratexias matemáticas que lles permitan 

avanzar nas propias matemáticas e desenvolver estudios posteriores máis específicos de 
ciencias, técnicas e adquirir unha formación científica xeral. 

o  Comprender a forma de organizar os coñecementos propios das matemáticas: establecemento 

de definicións precisas, demostración lóxico dedutiva de propiedades, enunciación de teoremas 
e xustificación de procedementos, técnicas e fórmulas. 

o Relacionar as matemáticas coa realidade, recoñecendo aspectos que podan ser tratados 

mediante modelos teóricos e utilizar seus coñecementos matemáticos para a interpretación de 
situacións diversas dentro das ciencias, a tecnoloxía e das actividades cotiáns. 

o Analizar e valorar a información proveniente de diferentes fontes, utilizando ferramentas 

matemáticas para formarse unha opinión propia que lles permita expresarse criticamente sobre 
problemas actuais. 

o  Comprender e utilizar as técnicas de expresión orais, escritas e gráficas apropiadas para analizar 

e comunicar información susceptible de ser tratada en termos matemáticos. 

o Utilizar a bagaxe matemática que lles permita abordar problemas, aplicando diferentes 

estratexias de resolución de problemas, con autonomía, constancia, eficacia e creatividade. 

o Valorar as vantaxes que comporta o uso de recursos tecnolóxicos como a calculadora e o 

ordenador á hora de resolver problemas, realizar investigacións e executar cálculos. 

o Incorporar o vocabulario específico das matemáticas de forma natural, pero coa precisión 

necesaria que posibiliten unha interpretación fiable e faciliten o proceso de comunicación de 
ideas. 

o  Adquirir e utilizar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales 

como a formulación de hipóteses e conxecturas, a construción de exemplos e contraexemplos, 
a xustificación das afirmacións que se realizan, a comprobación da verosimilitude dos resultados 
que se obtén, a exposición de problemas, a valoración da precisión, a posta en dúbida das 
apreciacións intuitivas e a apertura a novas ideas. 

o  Abordar con mentalidade aberta os problemas que a continua evolución científica e tecnolóxica 

suscita na sociedade, dominando a linguaxe matemática necesaria. 

o Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, 

intimamente relacionado con outras áreas do saber e o valor formativo das propias matemáticas 
mostrando unha actitude flexible e aberta ante as opinións dos demais. 

o Valorar o traballo en grupo como elemento base da interacción persoal en o proceso de 
ensinanza-aprendizaxe das matemáticas, comprendendo a importancia das ideas e opinións 
diversas, das estratexias e métodos persoais da exposición e resolución alleos, etc., como fonte 
de mellora e enriquecemento do pensamento propio.  
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CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN  

Utilizar os números racionais e irracionais, seleccionando a notación máis conveniente, acoutar o erro 
cometido segundo a precisión desexada en cada situación, para presentar e intercambiar información, 
resolver problemas e interpretar e modelizar situacións extraídas da realidade social e da natureza. 

1.  Utilizar as operacións con distintos tipos de números para afrontar ecuacións e sistemas de 
ecuacións con solucións de diferentes campos numéricos e resolver problemas xurdidos de elas, 
elixindo a forma apropiada de cálculo e interpretar os resultados obtidos. 

2.  Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices e determinantes, como instrumento para 
representar e interpretar datos, relacións e ecuacións, resolver problemas xeométricos e, en xeral, 
para resolver situacións diversas. 

3.  Elaborar e aplicar estratexias, xerais e particulares, para a resolución de problemas concretos, 
expresalos en linguaxe alxébrico, e utilizar, razoadamente, determinadas técnicas alxébricas para a 
súa resolución, axudándose da calculadora e do ordenador cando sexa preciso. 

4.  Identificar e transcribir situacións das ciencias da natureza, da tecnoloxía e da xeometría a unha 
linguaxe vectorial, aplicando os procedementos, operacións e cálculos adecuados e interpretar os 
resultados. 

5.  Transcribir unha situación real problemática como unha esquematización xeométrica e aplicar as 
diferentes técnicas de medida de ángulos e lonxitudes e resolución de triángulos para encontrar as 
posibles solucións, valorándoas e interpretándoas non seu contexto real. 

6.  Utilizar coordenadas e vectores como ferramentas para, respectivamente, localizar puntos e describir 
transformacións xeométricas. 

7.  Representar e identificar analiticamente elementos xeométricos e resolver problemas de posicións 
relativas e métricos non plano. 

8.  Relacionar e interpretar o significado de expresións analíticas correspondentes a curvas e superficies 
sinxelas, con as súas gráficas ou construcións xeométricas, sinalando as súas propiedades. 

9.  Identificar as formas correspondentes a algúns lugares xeométricos, analizar as súas propiedades 
métricas para construílas a partir de elas e ver ademais a súa aplicación a outras áreas da ciencia e 
da tecnoloxía. 

10. Recoñecer as familias de funcións elementais (polinómicas, exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas), relacionar as súas gráficas e fórmulas alxébricas con fenómenos que se axustan a 
elas e valorar a importancia da selección dos eixes, unidades, dominio e escalas. 

11. Utilizar os conceptos de límites e derivadas, así como seu cálculo, para sinalar, analizar e interpretar, 
xustificadamente, as características máis destacadas de funcións expresadas en forma explícita. 

12. Interpretar informacións e elaborar informes sobre situacións reais, susceptibles de ser 
representadas en forma de gráficas que esixan ter en conta intervalos de crecemento e 
decrecemento, máximos e mínimos, tendencias de evolución e continuidade. 

13. Aplicar o cálculo de límites, derivadas e integrais ao estudio de fenómenos naturais e tecnolóxicos, 
así como a resolución de problemas de optimización e medida. 

14. Valorar o grao de utilización do razoamento lóxico-deductivo para comunicar ideas, resultados, 
procesos, xustificación de hipóteses ou construír demostracións, para contrastalas e comprobar a 
súa validez. 

15. Organizar e codificar informacións, utilizar as ferramentas matemáticas adquiridas, seleccionar 
estratexias, comparándoas e valorándoas, para enfrontarse a situacións novas con eficacia. 

16. Mostrar actitudes propias da actividade matemática, tales como a confianza nas súas propias 
capacidades, a tenacidade e constancia ante as dificultades da materia, o recoñecemento do valor 
das matemáticas e do traballo en grupo. 
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OBXECTIVOS  

A ensinanza de Matemáticas II no bacharelato contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as 
seguintes capacidades: 

1 Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que 
permitan avanzar no estudio das propias matemáticas e doutras ciencias, así como na 
resolución razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos de 
saber. 

2 Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as 
que se basea o avance da ciencia e a tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible, aberta e 
crítica ante outros xuízos e razoamentos. 

3 Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das 
matemáticas (formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da 
indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación 
dos resultados obtidos) para realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos 
novos. 

4 Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con 
abundantes conexións internas e intimamente relacionado co doutras áreas do saber. 

5 Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, 
facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como 
ferramenta na resolución de problemas. 

6 Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar 
procedementos, encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e 
precisión, detectar incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor científico. 

7 Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a 
visión crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese polo traballo 
cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamiento das apreciacións intuitivas e 
a apertura a novas ideas. 

8 Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas 
matematicamente, comprendendo e manexando representacións matemáticas. 

 

ACTITUDES,  VALORES E NORMAS  

➔ Valoración da precisión das distintas linguaxes matemáticas para representar, expresar e 
resolver distintas situacións problemáticas relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía. 

➔ Confianza e tenacidade para abordar problemas e deseñar estratexias destinadas á busca de 
solucións. 

➔ Disposición favorable a comprobación e revisión dos resultados obtidos calquera que sexa o 
problema resolto. 

➔ Curiosidade e interese polas diferentes formas e relacións, valorando os variados recursos que 
proporcionan as matemáticas para a súa análise. 

➔ Sensibilidade e gusto polo rigor tanto nas argumentacións como na realización dos cálculos. 
➔ Valoración crítica do uso dos medios tecnolóxicos como recursos auxiliares de traballo. 
➔ Interese e valoración crítica diante das informacións e mensaxes de natureza numérica, gráfica 

ou estatística, recibidas desde distintos ámbitos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1 Utiliza-la linguaxe alxébrica e vectorial para transcribir, resolver e interpreta-las solucións de 
diversas situacións problemáticas derivadas da xeometría, física e demais ciencias no ámbito 
científico-tecnolóxico. 

2 Utiliza-la linguaxe matricial e as operacións con matrices e determinantes como instrumento 
para representar e interpretar datos e relacións, e resolver ecuacións que se presentan 
habitualmente en problemas relacionados coa organización de datos e a xeometría analítica. 
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3 Identificar, calcular e interpreta-las distintas ecuacións da recta e do plano no espazo, para 
resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. Calcular ángulos, 
distancias, áreas e volumes, utilizando os distintos produtos entre vectores dados en bases 
ortonormais. 

4 Aplica-lo cálculo de límites, derivadas e integrais ó estudio de fenómenos xeométricos, naturais 
e tecnolóxicos. 

5 Utiliza-lo concepto e o cálculo de límites e derivadas, para analiza-las propiedades globais e 
locais (dominio, percorrido, continuidade, simetrías, periodicidade, puntos de corte, asíntotas, 
intervalos de monotonía) dunha función expresada en forma explícita e representala 
graficamente. 

6 Resolver problemas de optimización e medida de áreas de rexións limitadas por rectas e curvas 
sinxelas que sexan facilmente representables, interpretando os resultados. 

7 Caracteriza-los sucesos dun experimento estocástico, fixando as probabilidades, tanto en 
situacións simples coma compostas, dependentes ou independentes, usando técnicas simples 
de reconto, diagramas de árbore..., así como os resultados teóricos máis elementais. 

8 Asignación aos resultados dun experimento dos posibles valores da variable aleatoria que se 
quere estudar, identificando esta como discreta ou continua. Determinación da función de 
probabilidade da devandita variable. 

9 Elección e aplicación de xeito conveniente do modelo de distribución que permita resolver un 
problema estatístico formulado. Recoñecemento e estudio dos casos nos que unha distribución 
sexa susceptible de ser tratada como distribución normal. 

10 Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e noutros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na presentación de determinados datos. 

11 Utilizar tanto as ferramentas como os modos de argumentación propios das matemáticas na 
resolución de problemas e para enfrontarse a situacións novas manifestando unha actitude 
crítica, sen prexuízos, analítica e aberta en todas as situacións. 

 
ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS  

As propostas metodolóxicas para o desenvolvemento desta materia son as seguintes: 

◆ Utilizar situacións próximas ao alumnado que posibiliten a identificación e comprensión dos 
problemas e posteriores solucións. 

◆ Resolución de problemas en situacións e contextos distintos aos propostos previamente. 
◆ Uso de materiais e procedementos de resolución variados. 
◆ Uso das tecnoloxías da información e comunicación, ferramentas de cálculo, simulación, 

contraste, aproximación e estimación ou calquera outra que favoreza o proceso de abstracción. 
◆ Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como as solucións 

estéticas e creativas. 
◆ Fomentar o traballo en equipo promovendo a disertación e a análise rigorosa. 
◆ Propoñer situacións diversas que posibiliten a investigación. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS .  

1. Matrices (2 semanas) 
1 Matrices 
2 Matriz trasposta 
3 Operacións con matrices 
4 Rango dunha matriz 
5 Matriz inversa 
6 Ecuacións matriciais 

2. Determinantes (2 semanas) 
1 Determinantes 
2 Propiedades dos determinantes 
3 Menor complementario e adxunto 
4 Desenrolo dun determinante polos seus adxuntos 

5 Cálculo do rango dunha matriz 
6 Cálculo da inversa dunha matriz 

3. Sistemas de ecuacións (2 semanas) 
1 Sistemas de ecuacións lineais 
2 Expresión matricial dun sistema de ecuacións 
3 Método de Gauss para resolver sistemas 
4 Teorema de Rouché-Fröbenius 
5 Regra de Cramer 
6 Xeneralización da regra de Cramer 
7 Sistemas homoxéneos 
8 Sistemas de ecuacións con parámetros 
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4. Vectores no espazo (2 semanas) 
1 Vectores no espazo 
2 Combinación lineal de vectores 
3 Coordenadas dun vector no espazo 
4 Operacións en coordenadas 
5 Aplicacións dos vectores 
6 Produto escalar 
7 Aplicacións do produto escalar 
8 Produto vectorial 
9 Aplicacións do produto vectorial 
10 Produto mixto 
11 Aplicacións do produto mixto 

5. Rectas e planos no espazo (2 semanas) 
1 Ecuacións da recta no espazo 
2 Ecuacións do plano no espazo 
3 Puntos alineados e coplanarios 
4 Vector perpendicular a un plano 
5 Posicións relativas de recta e plano 
6 Posicións relativas de dous planos 
7 Posicións relativas de tres planos 
8 Posicións relativas de dous planos 
9 Perpendicularidade entre recta e plano 
10 Haces de planos 

6. Ángulos e distancias (2 semanas) 
1 Ángulos no espazo 
2 Proxeccións ortogonais 
3 Puntos simétricos 
4 Distancias a puntos e a planos 
5 Distancia dun punto a unha recta 
6 Distancia entre rectas 
7 Lugares xeométricos. A esfera 

7. Límites e continuidade (2 semanas) 
1 Límite dunha función no infinito 
2 Operacións con límites 
3 Cálculo de límites 
4 Resolución dalgunhas indeterminacións 
5 Límite dunha función nun punto 
6 Continuidade dunha funcións7 Teorema de 
Bolzano 
8 Teorema de Weierstrass 

8. Derivadas (2 semanas) 
1 Definición de derivada 
2 Interpretación xeométrica da derivada  
3 Derivadas laterais 
4 Derivabilidade e continuidade 
5 Función derivada. Derivadas sucesivas 
6 Operacións con derivadas 
7 Derivada das funcións elementais 
8 Técnicas de derivación 

9. Aplicacións da derivada (1,5 semanas) 
1 Crecemento e decrecemento 
2 Máximos e mínimos relativos 
3 Concavidade e convexidade 

4 Puntos de inflexión 
5 Optimización de funcións 
6 Teorema de Rolle 
7 Teorema do valor medio 
8 Teorema do valor medio xeneralizado 
9 Regra de L’Hôpital 

10. Representación de funcións (1,5 semanas) 
1 Dominio e percorrido 
2 Puntos de corte e signo dunha función 
3 Simetrías e periodicidade 
4 Ramas infinitas. Asíntotas 
5 Monotonía dunha función 
6 Curvatura dunha función  
7 Funcións polinómicas 
8 Funcións racionais 
9 Funcións con radicais 
10 Funcións exponenciais 
11 Funcións logarítmicas 
12 Funcións definidas a anacos 

11. Integrais indefinidas (2 semanas) 
1 Función primitiva dunha función 
2 Integral dunha función  
3 Integrais de funcións elementais 
4 Integrais por partes 
5 Integrais de funcións racionais 
6 Integración por cambio de variable 

12. Integrais definidas (2 semanas) 
1 Área baixo unha curva  
2 Integral definida  
3 Teorema do valor medio para a integral  
4 Teorema fundamental do cálculo integral  
5 Regra de Barrow 
6 Área encirrada por unha curva  
7 Área comprendida entre dúas curvas 

13. Probabilidade (2 semanas) 
1 Experimentos aleatorios 
2 Sucesos. Operacións con sucesos 
3 Frecuencia e probabilidade  
4 Propiedades da probabilidade  
5 Regra de Laplace 
6 Probabilidade condicionada  
7 Táboas de continxencia 
8 Dependencia e independencia de sucesos 
9 Teorema da probabilidade total 
10 Teorema de Bayes 

14. Distribucións binomial e normal (2 
semanas) 

1 Variables aleatorias 
2 Distribucións discretas 
3 Distribución binomial 
4 Distribucións continuas 
5 Distribución normal 
6 Aproximación da binomial 
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2º de bacharelato. Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

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. 

▪ Utiliza a linguaxe matemática axeitada 
á hora de explicar o proceso seguido 
para resolver problemas. 

▪ 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 cumpra 
resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

▪ Comprende o enunciado dos 
problemas.  

▪ 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. 

▪ Realiza demostracións sinxelas, 
aplicando diversos procedementos. 

▪ Extrae información dun enunciado para 
obter a expresión dunha función a 
anacos ou non.  

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso seguido. 

▪ Realiza cambios de variable para 
facilitar os cálculos. 

▪ Comproba a validez das solucións 
dunha ecuación e dun sistema.. 

▪ Realiza táboas para obter valores e 
facer aproximacións. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ Utiliza a notación axeitada ao contexto 
para resolver problemas expresando os 
resultados coa aproximación oportuna. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións 
e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ 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. 

▪ Utiliza programas de representación 
gráfica para debuxar funcións.  

▪ CMCCT 

▪ CD 
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

Competencias 
clave 

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

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

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

▪ MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática (problema de 
investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, 
metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 

▪ Investiga sobre aplicacións concretas 
das matemáticas en situacións reais. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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.) 

▪ Relaciona o mundo real co mundo 
matemático. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ Usa a linguaxe alxébrica axeitada ao 
contexto do problema de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións 
e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos. 

▪ 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. 

▪ Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de 
investigación, para resolvelo e mellorar 
a eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

Competencias 
clave 

▪ MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

▪ Domina o tema de investigación e 
transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ 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 
expón 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. 

▪ Relaciona os problemas que xorden no 
mundo real e as matemáticas. 

▪ 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. 

▪ Desenvolve procesos matemáticos, 
asociados a contextos da vida cotiá, a 
partir da identificación de problemas en 
situacións problemáticas da realidade. 

▪ 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. 

▪ Elabora modelos matemáticos para 
resolver problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática o problema no 
contexto da realidade. 

▪ Extrae conclusións a partir das 
solucións dun problema. 

▪ 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. 

▪ Elabora simulacións e predicións para 
problemas reais. 

▪ 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. 

▪ MACS2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., e valorando outras 
opinións. 

▪ Reflexiona e obtén conclusións sobre o 
proceso e valora outras opinións. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 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.). 

▪ Mostra as actitudes necesarias para as 
matemáticas nos seus traballos tanto 
orais como escritos. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

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

▪ CMCCT 
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro 

Competencias 
clave 

▪ 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. 

▪ MACS2B1.9.3. 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

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

▪ Utiliza follas de cálculo para ordenar 
datos e realizar cálculos.  

▪ 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. 

▪ 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 

▪ Utiliza o programa GeoGebra para 
realizar cálculos e simulacións.  

▪ CMCCT 

▪ MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

▪ Utiliza o programa GeoGebra para 
realizar cálculos e simulacións.  

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

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento 
de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións. 

▪ Utiliza follas de cálculo para ordenar 
datos, realizar cálculos, elabora 
gráficas estatísticas e elabora 
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. 

▪ Elabora documentos dixitais para dar a 
coñecer e compartir o seu traballo. 

▪ CD 

▪ MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

▪ Utiliza os documentos dixitais como 
apoio na súa exposición oral. 

▪ 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. 

▪ Utiliza os medios tecnolóxicos no seu 
proceso de aprendizaxe e 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 devandi- ta información. 

▪ MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información 
procedente do ámbito social para poder resolver problemas 
con maior eficacia. 

▪ Resolve problemas dispoñendo a 
información en forma de matriz. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 
datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas 
de ecuacións lineais. 

▪ Utiliza a linguaxe matricial axeitada 
para representar datos e para explicar 
o proceso seguido para resolver 
problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito 
manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

▪ Realiza operacións con matrices. 

▪ Opera con determinantes e as súas 
propiedades e resolve os exercicios 
que se lle formulan. 

▪ Opera con sistemas de ecuacións e 
resolve os exercicios que se lle 

▪ CMCCT 
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formulan aplicando o método máis 
axeitado. 

▪ 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. 

▪ Resolve ecuacións con determinantes. 

▪ Resolve problemas con ecuacións e 
sistemas de ecuacións aplicando o 
método máis axeitado. 

▪ Resolve inecuacións, inecuacións 
lineais e sistemas de inecuacións 
cunha e con dúas incógnitas. 

▪ 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. 

▪ Utiliza a programación lineal para 
resolver problemas aplicando o método 
de resolución máis axeitado. 

▪ . Obtén a rexión factible, os seus 
vértices e a solución óptima dos  
problemas de programación lineal. 

▪ 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. 

▪ Resolve mediante funcións os 
problemas formulados nas ciencias 
sociais. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas 
racionais, exponenciais e logarítmicas. 

▪ Calcula as asíntotas de funcións 
racionais, exponenciais e logarítmicas 
sinxelas. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función 
elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de límite. 

▪ Identifica os límites das funcións no 
infinito, analiza as súas gráficas e 
realiza operacións con elas. 

▪ Estuda e calcula os límites das funcións 
e resolve indeterminacións tendo en 
conta a súa continuidade ou 
descontinuidade segundo corresponda. 

▪ Calcula o crecemento e decrecemento, 
os máximos e mínimos, a concavidade 
e convexidade e os puntos de inflexión 
das funcións mediante derivadas 
segundo corresponda. 

▪ Identifica, estima e calcula o dominio, o 
percorrido, os puntos de cortes, o signo, 

▪ CMCCT 
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a simetría, a periodicidade, a 
monotonía e a curvatura das funcións. 

▪ 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 fun- 
cións 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. 

▪ Identifica derivadas e a súa 
interpretación xeométrica e calcula 
derivadas laterais e sucesivas tendo en 
conta a continuidade e derivabilidad 
das funcións e utilizando as distintas 
técnicas de  derivación. 

▪ Representa funcións polinómicas, 
racionais, radicais, exponenciais, 
logarítmicas, definidas a anacos. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

▪ Resolve problemas de optimización de 
funcións con aplicacións das derivadas. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B3.5. Concepto de primitiva. Integral indefinida. 
Cálculo de primitivas: propiedades básicas. 
Integrais inmediatas. 

▪ B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra de 
Barrow. 

▪ B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida 
de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan 
doadamente repre- sentables, utilizando 
técnicas de integración inmediata. 

▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de 
integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 

▪ Identifica a función primitiva dunha 
función e calcula integrais de funcións 
elementais segundo corresponda. 

▪ Calcula integrais definidas mediante a 
regra de Barrow. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para 
calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou 
dúas curvas. 

▪ Identifica e calcula integrais definidas e 
calcula a área de espazos  limitados por 
curvas. 

▪ CMCCT 

Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.1. Afondamento na teoría da p robabilidade. 
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. 

▪ Utiliza a regra de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de 
conteo tendo en conta as propiedades 
da probabilidade. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos 
sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 

▪ Calcula probabilidades e opera con 
sucesos tendo en conta os sucesos do 
espazo mostral. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ Aplica o teorema de Bayes ou o 
teorema da probabilidade total para 
calcular probabilidades. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma 
de decisións en condicións de incerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións. 

▪ Resolve problemas relacionados coa 
probabilidade e a probabilidade 
condicionada. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B4.2. Describir procedementos estatísticos 
que permiten estimar parámetros 

▪ MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a 
partir do seu proceso de selección. 

▪ Recoñece os elementos da estatística e 
os distintos tipos de mostraxe. 

▪ CMCCT 
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▪ l ▪ B4.4. Poboación e mostra. Métodos de selección 
dunha mostra. Tamaño e representatividade dunha 
mostra. 

▪ B4.5. Estatística paramétrica. Parámetros dunha 
poboación e estatísticos obtidos a partir dunha 
mostra. Estimación puntual. 

▪ B4.6. Media e desviación típica da media mostral 
e da proporción mostral. Distribución da media 
mostral nunha poboación normal. Distribución da 
media mostral e da proporción mostral no caso de 
mostras grandes. 

▪ B4.7. Estimación por intervalos de confianza. 
Relación entre confianza, erro e tamaño mostral. 

▪ B4.8. Intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución normal con 
desviación típica coñecida. 

▪ B4.9. Intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución de modelo 
descoñecido e para a proporción no caso de 
mostras grandes. 

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. 

▪ MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, 
varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e 
aplícao a problemas reais. 

▪ Identifica as variables aleatorias, as 
distribucións discretas e continuas e 
calcúlaas. 

▪ 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. 

▪ Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución 
binomial ou normal. 

▪ Determina distribucións da media, da 
proporción e da diferenza de medias 
segundo corresponda. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional dunha distribución normal 
con desviación típica coñecida. 

▪ Constrúe intervalos de confianza. ▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional e para a proporción no 
caso de mostras grandes. 

▪ Constrúe intervalos de confianza para a 
media, para a proporción e para a 
diferenza de medias. 

▪ CMCCT 

▪ MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo 
de confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes tres 
elementos, coñeci- dos os outros dous, e aplícao en 
situacións reais. 

▪ Relaciona o erro e a confianza co 
cálculo dos intervalos de confianza. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ Recompila, organiza e analiza 
información estatística relevante de 
diversas fontes sobre o tema para 
completar os seus traballos, responder 
cuestións e expoñer a devandita 
información oralmente e/ou por escrito. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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OBXECTIVOS  

A ensinanza das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1 Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar,  interpretar e valorar 
fenómenos sociais, co obxecto de comprender os  retos que formula a sociedade actual.  

2 Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de 
verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións 
intuitivas como un argumento a contrastar e a apertura a novas ideas como un reto. 

3 Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando 
tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con 
precisión e rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecemento. 

4 Formular hipótese, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de 
problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en 
si mesmo e creatividade. 

5 Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar 
procedementos, encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e 
detectar inconsistencias lóxicas. 

6 Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da 
información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou 
doutra  índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese 
tratamento. 

7 Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. 
Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser 
tratadas matematicamente. 

8 Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo 
relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu 
lugar, actual e histórico, como parte da nosa cultura. 
 

ACTITUDES,  VALORES E NORMAS  

➔ Recoñecemento da necesidade da incorporación da linguaxe alxébrica e dos seus mecanismos 
ante as necesidades presentadas polas ciencias sociais, incidindo na súa precisión e 
simplicidade para o estudio de fenómenos diversos. 

➔ Valoración da utilidade das matrices como instrumento para representar conxuntos de datos 
estruturados, e outras ferramentas que proporciona a álxebra linear para comunicar e resolver 
distintas situacións e problemas das ciencias sociais. 

➔ Interese pola investigación de relacións entre magnitudes, valorando a utilización dos recursos 
proporcionados polo cálculo infinitesimal. 

➔ Estimación pola utilidade das funcións e gráficas para representar e resolver problemas dos 
ámbitos económico social, sabendo facer previsións e comparando con fenómenos 
semellantes. 

➔ Valoración da estadística e da probabilidade como instrumentos que permiten interpretar, 
describir e predicir situacións incertas. 

➔ Interese na interpretación, análise e valoración dos datos estadísticos utilizados nos medios de 
comunicación. 

➔ Valoración da incidencia dos medios tecnolóxicos nos distintos campos así como da súa 
utilidade. Utilización axeitada dos mesmos en tódolos campos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1 Utiliza-las matrices para organizar e codificar informacións; operar con matrices e interpreta-los 
resultados obtidos. 

2 Emprega-lo método de Gauss para calcula-las inversas de matrices cadradas (ordes dúas e 
tres) e para discutir e resolver, se procede, sistemas lineais con dúas e tres incógnitas. 

3 Expresar en linguaxe alxébrica problemas de ámbito cotián (sobre todo de tipo económico e 
social) coa axuda dos instrumentos alxébricos (matrices, sistemas lineais, programación lineal 
no plano...). 

4 Desenvolve-los procedementos máis comúns para o cálculo de límites e derivadas, co emprego 
das ideas básicas e a terminoloxía que proporciona a análise matemática. 

5 Utiliza-las técnicas matemáticas máis usuais para estudia-las propiedades locais e globais das 
funcións sinxelas (polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas...) extraídas de 
fenómenos aplicados ás ciencias sociais, con especial importancia no epígrafe de derivación, e 
estraer información que posibilite a análise do problema do que se derive. 

6 Resolver problemas de optimización extraídos de contextos socioeconómicos coa axuda do 
cálculo diferencial. 

7 INTEGRACIÓN 
8 Caracteriza-los sucesos dun experimento estocástico, fixando as probabilidades, tanto en 

situacións simples coma compostas, dependentes ou independentes, usando técnicas simples 
de reconto, diagramas de árbore..., así como os resultados teóricos máis elementais. 

9 Estimar parámetros poboacionais a través das técnicas de mostraxe simple, determinando 
intervalos de confianza para a media e discutindo os erros e tamaños das mostras, analizando 
de forma crítica os resultados obtidos. 

10 Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e noutros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na presentación de determinados datos. 

 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS  

As propostas metodolóxicas para o desenvolvemento desta materia son as seguintes: 

◆ Utilizar situacións próximas ao alumnado que posibiliten a identificación e comprensión dos 
problemas e posteriores solucións. 

◆ Resolución de problemas en situacións e contextos distintos aos propostos previamente. 
◆ Uso de materiais e procedementos de resolución variados. 
◆ Uso das tecnoloxías da información e comunicación, ferramentas de cálculo, simulación, 

contraste, aproximación e estimación ou calquera outra que favoreza o proceso de abstracción. 
◆ Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como as solucións 

estéticas e creativas. 
◆ Fomentar o traballo en equipo promovendo a discusión e a análise rigorosa. 
◆ Propoñer situacións diversas que posibiliten a investigación e a elaboración posterior de 

documentos que a presenten de forma clara e coherente. 
  



Programación didáctica de Matemáticas         88 

IES Concepción Arenal(Ferrol) 

DISTRIBUCIÓN DE CONTID OS EN UNIDADES DIDÁCTICAS .  

1. Matrices (2 semanas) 
1 Matrices 
3 Operacions con matrices 
4 Rango dunha matriz 
5 Matriz inversa 
6 Ecuacións matriciais 

2. Determinantes (2 semanas) 
1 Determinantes 
2 Propiedades dos determinantes 
3 Menor complementario e adxunto 
4 Desenrolo dun determinante polos seus adxuntos 
5 Cálculo do rango dunha matriz  
6 Cálcula da inversa dunha matriz 

3. Sistemas de ecuacións (3 semanas) 
1 Sistemas de ecuacións lineais 
2 Expresión matricial dun sistema de ecuacións 
3 Método de Gauss para resolver sistemas 
4 Teorema de Rouché-Fröbenius 
5 Regra de Cramer 
6 Sistemas homoxéneos 
7 Sistemas de ecuacións con parámetros 
8 Resolución de problemas con sistemas 

4. Programación lineal (2 semanas) 
1 Inecuacións 
2 Inecuacións lineais con dúas incógnitas 
3 Sistemas de inecuacións con dúas incógnitas 
4 Programación lineal 
5 Métodos de resolución  
6 Tipos de solucións 
7 Problema da producción 
8 Problema da dieta  
9 Problema do transporte 

5. Límites e continuidade (2 semanas) 
1 Límite dunha función no infinito  
2 Operacións con límites 
3 Cálculo de límites 
4 Resolución dalgunhas indeterminacións 
5 Límite dunha función nun punto  
6 Continuidade dunha función  

6. Derivadas (2 semanas) 
1 Taxa de variación media 
2 Derivada dunha función nun punto 
3 Derivadas laterais 
4 Derivabilidade e continuidade 
5 Función derivada. Derivadas sucesivas 
6 Operacións con derivadas 
7 Cálculo de mderivadas 
8 Regra da cadea 
9 Derivada das funcións elementais 

7. Aplicacións da derivada (2 semanas)  
1 Interpretación xeométrica da derivada  
2 Crecemento e decrecemento 
3 Máximos e mínimos relativos 
4 Concavidade e convexidade 

5 Puntos de inflexión 
6 Optimización de funcións 

8. Representación de funcións (2 semanas) 
1 Dominio e percorrido  
2 Puntos de corte e signo dunha función  
3 Simetrías e periodicidade 
4 Ramas infinitas. Asíntotas 
5 Monotonía dunha función  
6 Curvatura dunha función  
7 Funcións polinómicas 
8 Funcións racionais 
9 Funcións con radicais 
10 Funcións exponenciais 
11 Funcións logarítmicas 
12 Funcións definidas a anacos 

9. Integrais (3 semanas) 
1 Función primitiva dunha función  
2 Integral dunha función  
3 Integrais de funcións elementais 
4 Integral definida 
5 Regra de Barrow 
6 Área encirrada por unha curva  
7 Área comprendida entre dúas curvas 

10. Probabilidade (2 semanas) 
1 Métodos de conteo 
2 Espacio mostral. Sucesos 
3 Operacións con sucesos 
4 Regra de Laplace 
5 Propiedades da probabilidade  
6 Experimentos compostos 
7 Probabilidade condicionada  
8 Teorema da probabilidade total 
9 Teorema de Bayes 

11. Distribucións binomial e normal (2 
semanas) 

1 Poboación e mostra 
2 Mostreo 
3 Tipos de mostreo aleatorio  
4 Variables aleatorias 
5 Distribución binomial 
6 Distribución normal  
7 Intervalos característicos  
8 Aproximación da binomial 

12. Inferencia estatística. Estimación (3 
semanas) 

1 Teorema central do límite  
2 Distribución da media 
3 Distribución da proporción  
4 Distribución da diferencia de medias 
5 Estimación de parámetros  
6 Intervalos de confianza  
7 Intervalos de confianza para a media 
8 Intervalos de confianza para a proporción  
9 Intervalos de confianza para a diferencia de 
medias
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Métodos Estatísticos e Numéricos  
Introdución  

As matemáticas proporcionan ferramentas para a creación de modelos no estudo de diferentes 
fenómenos. En ocasións é posible definir relacións funcionais entre as magnitudes implicadas, 
obténdose modelos deterministas, pero moitos fenómenos son tan complexos no seu comportamento 
e interveñen neles tantas magnitudes que precisan modelos estocásticos para un mellor estudo. Faise 
necesario, xa que logo, complementar a formación científica xeral que o alumnado de bacharelato 
alcanza a partir doutras materias cunha educación neste pensamento estatístico e probabilístico. 

A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe 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 exixen 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 estra- texias de resolución de problemas e axudar na 
toma de decisións adecuadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

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; e 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 forma comprensiva os enunciados e comunicar 
os resultados obtidos; a de aprender a aprender, ao desenvolver a capacidade de abstraer e 
simplificar; a de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en 
revisión e modificación continua, á medida 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, a 
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 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 na 
resolución de problemas faise imprescindible para desenvolver capacidades como a comprensión e o 
emprego de diferentes linguaxes matemáticas, a análise de datos, a formulación, a comprobación e 
a aceptación ou o rexeitamento de hipóteses, o deseño, o emprego e o contraste de estratexias, a 
toma de decisións, etc. Ademais, é resolvendo problemas que traten situacións reais onde os 
conceptos e os métodos estatísticos e numéricos empregados amosan tanto a súa potencia como a 
súa relevancia. 

Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos estatísticos e numéricos 
apóianse nos estudados na educación secundaria obrigatoria e nas matemáticas do bacharelato, 
ampliándoos nalgúns casos. Así sucede coas series temporais, coa mostraxe e a estatística 
inferencial e coa probabilidade condicionada, que ademais proporcionan bases para modelar e 
resolver unha gama máis ampla de problemas. Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan 
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modos de resolución de problemas, que non poderían abordarse de maneira simbólica e para cuxa 
realización se precisan a calculadora ou programas informáticos. O emprego destas ferramentas 
tecnolóxicas non só libera tempo de tarefas repetitivas para outras como a reflexión, o razoamento, a 
toma de decisións e a interpretación dos resultados, etc., senón que é tamén unha axuda no ensino 
de conceptos e propiedades. 

Os contidos están estruturados en seis bloques: «Mostraxe», «Estatística inferencial», «Probabilidade 
condicionada», «Series temporais», «Programación lineal» e «Métodos nu- méricos». O coñecemento 
dos contidos que se propoñen e dalgunhas das múltiples aplicacións que a estatística ten no mundo 
biolóxico, físico, económico, histórico, xeográfico, social ou político proporciónalles aos/ás estudantes 
as bases para abordar estudos posteriores. Así mesmo, cos coñecementos adquiridos a través desta 
materia pódense analizar diversas situacións cotiás ou as informacións que, revestidas dun formalismo 
estatístico, aparecen nos medios, contribuíndo á formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns 
e cidadás con autonomía e criterio propio, e achegándoos/as ás técnicas necesarias para alcanzar un 
coñecemento máis profundo da complexidade do mundo.  

 
 



Programación didáctica de Matemáticas                        91 

IES Concepción Arenal(Ferrol) 

 

Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Mostraxe 

h 
i 
l 
m 

B1.1. Fundamentos probabilísticos. Distribucións de 
probabilidade. 

B1.1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante 
as distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando 
os seus parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos 
correspondentes e tomando decisións ante situacións que se 
axusten a unha distribución binomial ou normal, por medio da 
asignación de probabilidades aos sucesos correspondentes. 

MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que 
poden modelizarse mediante unha distribución binomial ou normal, e 
manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles 
probabilidades aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis 
conveniente. 

▪ CMCCT 

i 
l 

B1.2. Poboación e mostra. 

B1.3. Mostraxe: tipos. 

B1.4. Parámetros poboacionais e estatísticos dunha mostra. 

B1.5. Distribucións dunha mostra. 

B1.2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da 
elaboración de enquisas, selección da mostra e estudo 
estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas 
características da poboación estudada para inferir conclusións, 
asignándolles unha confianza medible. 

MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu 
proceso de selección. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter 
datos estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre aspectos 
determinantes da poboación de partida. 

▪ CMCCT 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

o 

p 

B1.6. Identificación das fases e 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. 

B1.3. Presentar e describir ordenadamente información estatística 
utilizando vocabulario e representacións adecuados, e analizar 
de forma crítica e argumentada informes estatísticos presentes 
nos medios de comunicación, publicidade e outros ámbitos, 
prestando especial atención á súa ficha técnica e detectando 
posibles erros e manipulacións na súa presentación e 
conclusións e analizando, de forma crítica, informes 
estatísticos presentes nos medios de comunicación e noutros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na 
presentación de determinados datos. 

MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e argumentada información estatística 
presente nos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá, 
valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e 
representación gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas 
fontes.  

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 2. Estatística inferencial 

I 

l 

B2.1. Estimación puntual e por intervalos. B2.1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha 
fiabilidade ou un erro prefixados. 

MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros 
poboacionais e os intervalos de confianza de parámetros poboacionais 
en problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais 
correspondentes. 

▪ CMCCT 
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Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
B2.2. Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas. Contraste de 

hipóteses. Cálculo das rexións de aceptación e rexeitamento, e 
formulación da regra de decisión. 

B2.3. Erros de tipo I e II. Nivel de significación. Potencia dun 
contraste. Relacións entre σ, μ e o tamaño da mostra. 

MENB2.1.2. Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, 
formula as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros 
de tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do 
contraste. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Bloque 3. Probabilidade condicionada 

i 

l 

B3.1. Experimentos simples e compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

B3.2. Regra do produto. Regra das probabilidades totais. Regra 
de Bayes. 

B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos. 

MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra 
de Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos. 

▪ CMCCT 

i 

l 

B3.3. Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas 
absorbentes. 

B3.4. Clasificación, identificación e cálculo das probabilidades dos 
estados en cadeas de Markov. 

B3.2. Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, 
tecnolóxico, económico e social, utilizando as cadeas de 
Markov para estudar a súa evolución, asignándolles 
probabilidades aos diferentes estados. 

MENB3.2.1. Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante 
cadeas de Markov, distingue os seus estados, represéntaos e calcula as 
probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con matrices 
ou outros métodos. 

▪ CMCCT 

Bloque 4. Series temporais 

I 

l 

B4.1. Series de tempo: compoñentes. 

B4.2. Curva de tendencia. Determinación de curvas de tendencia 
por diversos métodos como o axuste por mínimos cadrados. 

B4.3. Índice estacional. Índices cíclicos. Variación irregular. 

B4.1. Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series 
cronolóxicas mediante o estudo das compoñentes que 
aparecen nelas. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Bloque 5. Programación lineal 

i 

l 

k 

B5.1. Desigualdades. Inecuacións lineais. Problema estándar de 
programación lineal. Función obxectivo. Solución factible. 

B5.2. Problema dual. 

B5.3. Formulación e resolución de problemas de programación 
lineal con dúas variables por métodos gráficos e interpretación 
das solucións obtidas. 

B5.1. Resolver problemas de optimización extraídos de situacións 
reais de carácter científico, tecnolóxico, económico e social 
enunciados na linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe 
alxébrica e utilizando as técnicas de programación lineal, e 
interpretar as solucións obtidas. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

Bloque 6. Métodos numéricos 

i 

l 

B6.1. Díxitos significativos. Truncamento e arrendondamento. Erro 
acumulado. Erros absoluto e relativo. 

B6.2. Converxencia. 

B6.3. Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita. 

B6.4. Métodos de resolución de sistemas lineais. 

B6.5. Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de 
superficies. 

B6.1. Utilizar as técnicas de cálculo numérico na resolución de 
problemas contextualizados dos campos científico, tecnolóxico 
ou económico, traducíndoos á linguaxe alxébrica adecuada e 
estudando as relacións funcionais que interveñen neles. 

MENB6.1.1. Analiza os problemas e determina o método de cálculo da 
solución apropiado a cada caso, empregando números aproximados e 
acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de 
partida. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos. ▪ CMCCT 
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Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

i 

l 

B6.6. Interpolación polinómica. B6.2. Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de 
situacións empíricas, axustándoas a unha función, e obter os 
seus parámetros para adquirir información suplementaria, 
empregando os métodos de interpolación e extrapolación 
adecuados. 

MENB6.2.1. Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a 
unha función e obtén valores descoñecidos, utilizando técnicas de 
interpolación e extrapolación. 

▪ CMCCT 

MENB6.2.2. Analiza relacións entre variables que non se axusten a 
ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza no manexo de datos 
numéricos. 

▪ CMCCT 
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OBXECTIVOS  

1 Comprende-los conceptos, procedementos e métodos estadísticos e numéricos que permitan a 
análise e o modelado de situacións, para adquirir unha formación científica xeral. 

2 Relaciona-la estatística e a probabilidade coas outras áreas do saber, especialmente cos 
mundos biolóxico, físico, tecnolóxico, apreciando que o seu carácter interdisciplinar é unha fonte 
necesaria para o seu desenvolvemento. 

3 Utiliza-la estadística na toma de decisións, confrontando os puntos de vista deterministas cos 
estocásticos cunha base racional e obxectiva. 

4 Levar a cabo investigacións que requiran a elaboración de series de datos e a transcrición a 
táboas, diagramas e gráficas como un modo de organizalos e de interpretalos, identificando 
posibles modelos ós que se axusten e formulando novas cuestións. 

5 Emprega-los coñecementos estadísticos adquiridos para analiza-los datos e informacións que 
aparecen nos medios de comunicación e noutros ámbitos, sendo sensibles ante a súa 
utilización incorrecta. 

6 Utiliza-la linguaxe estatística para interpretar e comunica-la información que poida ser tratada 
polos seus métodos, valorando a estatística coma unha tecnoloxía de transformación de datos 
en información significativa. 

7 Aprecia-la importancia dos métodos estatísticos no intento do home de coñece-lo mundo, 
valorando as actitudes asociadas a eles como a análise crítica das afirmacións, o 
cuestionamento das ideas intuitivas, a necesidade de verificación ou a busca dunha medida da 
incerteza.  

8 Utiliza-los métodos numéricos na resolución de problemas contextualizados, tendo en conta a 
precisión requirida de acordo coa situación formulada e valorando a necesidade de verificación 
e de interpretación de resultados. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN  

⚫ Valorar a estatística e probabilidade como o máis útil para representar situacións da vida cotiá. 

⚫ Coñecer os algoritmos de resolución de ecuacións. 

⚫ Ser capaz de extraer información numérica dun texto dado. 

⚫ Expresar ideas e conclusións, que conteñan información numérica, con claridade. 

⚫ Usar de internet como ferramenta para atopar información estadística. 

⚫ Comprender a aproximación indeterminista fronte a determinista.  

⚫ Recoñecer o valor da estadística na nosa sociedade. 

⚫ Reflexionar sobre os coñecementos adquiridos para poder avanzar na súa aprendizaxe. 

⚫ Analizar procesos matemáticos relacionados con cálculos numéricos e concluír razoamentos 
inacabados. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1 Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, económico e social, 
utilizando as cadeas de Markov para estuda-la súa evolución asignándolles probabilidades ós 
diferentes estados. 

2 Tomar decisións ante situacións que se axusten a unha distribución binomial ou normal,por 
medio da asignación de probabilidades ós sucesos correspondentes. 
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3 Planificar e realizar estudios concretos partindo da elaboración de enquisas, selección da 
mostra e estudio estadístico dos datos obtidos acerca de determinadas características da 
poboación estudada para inferir conclusións, asignándolles unha confianza medible. 

4 Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e neutros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na presentación de determinados datos. 

5 Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series cronolóxicas mediante o estudio das 
compoñentes que aparecen nelas. 

6 Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter científico, 
tecnolóxico, económico e social enunciados na linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe 
alxébrica, utilizando as técnicas de programación linear e interpretando as solucións obtidas no 
contexto de que se trate. 

7 Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudio de situacións empíricas, axustándoas 
a unha función, e obte-los seus parámetros para adquirir información suplementaria, 
empregando os métodos de interpolación e extrapolación adecuados. 

8 Utiliza-las técnicas de cálculo numérico na resolución de problemas contextualizados dos 
campos científico, tecnolóxico ou económico, traducíndoos á linguaxe alxébrica adecuada e 
estudando as relacións funcionais que interveñen neles. 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS .  

1. Probabilidade condicionada 
1  Probabilidade condicionada 
2  Cadeas de Markov. Distribucións 

estacionarias. Cadeas absorbentes 

2. Distribucións de probabilidade 
1  Distribucións de probabilidade de variable 

discreta discreta 
2  Distribución binomial 
3  Distribucións de probabilidade de variable 

continua 
4  Distribución normal 
5  Aproximación da distribución binomial pola 

distribución normal 

3. Programación lineal 
1  Desigualdades. Inecuacións lineares 
2  Problema estándar de programación lineal. 

Función obxectivo. Solución factible 
3  Problema dual 

4. Métodos numéricos  
1  Díxitos significativos. Truncamento e 

redondeo. Erro acumulado. Erros absoluto e 
relativo 

2  Converxencia 
3  Métodos de resolución de ecuacións cunha 

incógnita 

4  Métodos de resolución de sistemas lineares 
5  Métodos de cálculo de integrais definidas 
6  Interpolación polinómica 

5. Mostraxe 
1  Fundamentos probabilisticos. Distribución de 

probabilidade 
2  Poboación e mostra. Parámetros 

poboacionais e estadísticos mostrais 
3  Mostraxe. Tipos 
4  Distribucións mostrais 

6. Estatística inferencial 
1  Estimación puntual e por intervalos 
2  Decisións estatísticas. Hipóteses 

estatísticas. Contraste de hipóteses 
3  Errores de tipo I e II. Nivel de significación. 

Potencia dun contraste. Relacións entre µ, σ 
e o tamaño da mostra 

7. Series temporais 
1  Series de tempo: compoñentes 
2  Curva de tendencia. Determinación de 

curvas de tendencia por diversos métodos 
como o axuste por mínimos cadrados 

3  Índice estacional. Índices cíclicos. Variación 
irregular
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6. TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Matemáticas 2º ESO  

        1º Avaliación: Temas 1, 2, 3, 4 e 5.  

       2º Avaliación: Temas 6, 7, 8, 9 e 13.  

        3º Avaliación: Temas 10, 11, 12 e 14. 

Matemáticas Académicas 4º ESO 

       1º Avaliación: Temas 1, 2, 3, 4 e 5.  

       2º Avaliación: Temas 6, 7, 8, 9 e 10. 

       3º Avaliación: Temas 11, 12, 13, e 14. 

 Matemáticas Aplicadas 4º ESO 

       1º Avaliación: Temas 1, 2 e 3.  

       2º Avaliación: Temas 4, 5 e 6.  

       3º Avaliación: Temas 7, 8 e 9. 

Matemáticas II (2º BAC. CCNN) Diurno 

       1º Avaliación: Cálculo Diferencial e comezar Cálculo Integral. 

       2º Avaliación: Rematar Cálculo Integral e Álxebra. 

       3º Avaliación: Xeometría, Probabilidade e Estatística. 

Matemáticas II (2º BAC. CCNN) Adultos 

       1º Avaliación: Álxebra. 

       2º Avaliación: Xeometría. 

       3º Avaliación: Cálculo Diferencial e Cálculo Integral. 

 Matemáticas II (2º BAC. CCSS) 
1º Avaliación: Temas 1, 2, 3 e 4 (Álxebra)  

        2º Avaliación: Temas 5, 6, 7 e 8 (Análise) 

       3º Avaliación: Temas 9, 10, 11 e 12 (Estatística e Probabilidade) 

Métodos Estatísticos e Numéricos 2º BAC.  
1º Avaliación: Bloque I:Probabilidade, Distribucións de probabilidade e Cadeas de 

Markov. 

       2º Avaliación: Bloque II: Inferencia e Bloque IV: Programación lineal. 

       3º Avaliación: Bloque V: Métodos numéricos. 
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Textos de referencia:   
  Matemáticas 2º de ESO. Serie Resuelve. Editorial SANTILLANA 

  Matemáticas II: A Casa do Saber. Editorial SANTILLANA 

  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II: A Casa do Saber. Editorial SANTILLANA 

En Métodos Estatísticos e Numéricos non hai libro de texto de referencia e as unidades 
refírense as que figuran no apartado de contidos. 
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7. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

MATEMÁTICAS 2º ESO 
1 Identificar, relacionar e empregar os números enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes.  

2 Elixir a forma de cálculo adecuada para realizar operacións con distintos tipos de números 
recoñecendo o seu significado e propiedades, expresando as operacións en forma correcta, 
respectando a xerarquía das mesmas e as regras de uso das parénteses e presentando os 
resultados na forma máis simple posible.  

3 Realizar operacións con potencias de base común e expoñente enteiro (produtos, cocientes e 
potencias).  

4 Identificar se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade directa ou inversa e 
obter a constante de proporcionalidade. Completar táboas relativas a dúas magnitudes 
proporcionais. 

5 Calcular o termo descoñecido dunha proporción. Realizar repartos directa ou indirectamente 
proporcionais. 

6 Resolver problemas de proporcionalidade por reducción á unidade. Resolver problemas de 
porcentaxes. Resolver problemas de engranaxes, móbiles, de enchido e baleirado. 

7 Recoñecer figuras semellantes, obter a razón de semellanza entre algún dos seus elementos. 
Utilizar escalas para debuxar unha figura semellante a outra.  

8 Utilizar a linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades sinxelas e simbolizar relacións. 

9 Realizar operacións de suma, resta e produto con expresións alxébricas dunha variable e 
coeficientes racionais. Desenrolar os produtos notables. Sumar, restar, multiplicar , dividir e 
simplificar fracciones alxébricas sinxelas. 

10 Calcular valores numéricos de expresións alxébricas e fórmulas que se utilizan noutras 
materias. 

11 Diferenciar unha identidade dunha ecuación. Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao 
sinxelas con paréntese ou denominadores, por métodos alxébricos. Resolver problemas 
utilizando ecuacións. 

12 Resolver sistemas de ecuacións lineais. Resolver problemas utilizando sistemas de ecuacións. 
Expresar enunciados mediante ecuacións con dúas incógnitas. 

13 Comprender e diferenciar os conceptos de lonxitude, superficie e volume así como as unidades 
asociadas a cada unha das magnitudes.  

14 Calcular, mediante fórmulas, lonxitudes, áreas e volumes en polígonos, poliedros e figuras de 
revolución.  

15 Aplicar os teoremas de Pitágoras e de Tales á resolución de problemas xeométricos, facer 
representacións e interpretar planos.  

16 Analizar a relación entre dúas variables a partir dunha gráfica, indicando crecemento e 
decrecemento, continuidade e descontinuidade, cortes cos eixos e máximos e mínimos e 
relacionar o resultado desa análise co significado das variables representadas.  

17 A partir dunha gráfica de proporcionalidade directa ou inversa, obter unha táboa, identificar a 
constante de proporcionalidade, e expresar verbal e alxebricamente a relación entre as 
variables. 

18 Obter a gráfica a partir dunha táboa, dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela.  

19 Resolver, mediante táboas, gráficas e relacións alxébricas sinxelas problemas involucrando a 
dependencia entre dúas magnitudes. 
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20 Interpretar a información facilitada sobre unha poboación por medio de táboas de frecuencias 
e gráficos (diagramas de barras, de sectores ou pictogramas).  

21 Recoller a información necesaria para realizar un estudo estatístico sinxelo e organizala en 
táboas e gráficas, diagrama de barras, de sectores ou histograma. 

22 Achar valores relevantes a partir dunha serie de datos (media, moda, mediana, valores máximo 
e mínimo, rango), recoñecer e expresar o seu significado, utilizándoos para resolver problemas 
e establecer conclusións. 

23 Calcular probabilidades mediante a regla de Laplace e diagramas de árbore. 

24 Utilizar ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos e para comprobar os resultados 
obtidos na resolución dos problemas. 

25 Ler comprensivamente o enunciado dun problema que pode estar expresado mediante gráficas, 
táboas ou texto identificando os aspectos mais relevantes. Realizar unha táboa, gráfico ou 
esquema cando o problema requírao. Resolver o problema presentando a/as solucións da 
forma máis adecuada comprobando a súa validez. 

26 Verbalizar a estratexia de resolución seguida cunha linguaxe adecuada; mostrar actitude 
positiva de respecto cara ás ideas e estratexias de traballo dos compañeiros. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 
1 Interpretar e transmitir información, identificando e empregando os distintos tipos de números 

reais. 

2 Representar números na recta real. Representar , recoñecer e utilizar as diferentes notacións 
para os intervalos. 

3 Realizar operacións cos números reais incluídas potencias e radicais sinxelos, valorando a 
conveniencia de  expresar estes en forma de potencia e respectando a xerarquía das 
operacións. 

4 Utilizar ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos e para comprobar os resultados 
obtidos na resolución dos problemas.  

5 Resolver problemas de porcentaxes, interese simple e composto. 

6 Realizar operacións combinadas con radicais. Simplificar radicais e potencias de exponente 
fraccionario. Resolver ecuacións logarítmicas. Operar en notación científica. Resolver 
problemas de interese composto utilizando logaritmos. 

7 Realizar con soltura operacións con expresións alxébricas usuais como as igualdades notables, 
operacións con fraccións alxébricas, factorización de polinomios ou expresións irracionais 
sinxelas.  

8 Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais ou non lineais (funcións cadráticas ou irracionais) 
e interpretar xeometricamente os casos sinxelos. 

9 Resolver, gráfica e alxebricamente, inecuacións cunha incógnita. Resolver sistemas de 
inecuacións cunha incógnita. Resolver sistemas de inecuacións con dúas incógnitas.  

10 Calcular medidas non coñecidas en situacións problemáticas reais, utilizando a semellanza de 
triángulos, as razóns trigonométricas e as relacións entre elas. Resolver triángulos en casos 
sinxelos. Resolver problemas mediante trigonometría. 

11 Manexar as fórmulas de cálculo de perímetros, áreas e volumes e aplicalas en situacións 
diversas, valorando os resultados e expresándoos de forma precisa nas unidades máis 
adecuadas.  

12 Calcular as distintas ecuacións dunha recta. Calcular o punto medio dun segmento. Estudar a 
posición relativa de dúas rectas e calcular o punto de intersección. 
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13 Asociar unha gráfica ou un fenómeno determinado coa función correspondente (funcións lineais, 
cadráticas, hiperbólicas, logarítmicas ou exponenciais). 

14 Estudar a continuidade, os extremos relativos e a monotonía dunha función dada pola súa 
gráfica, unha táboa ou a súa expresión analítica. 

15 Calcular e interpretar a taxa de variación dunha función a partir de datos gráficos, numéricos ou 
da expresión alxébrica, relacionándoa coa monotonía.  

16 Representar graficamente funcións lineais, cadráticas, a anacos, exponenciais e logarítmicas. 

17 Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos adecuados a cada situación; calcular os 
parámetros estatísticos máis usuais (centralización e dispersión) e elixir aqueles máis 
representativos segundo os casos.   

18 Valorar e comparar poboacións por medio das medidas de centralización e de dispersión. 

19 Identificar o espazo mostral en experiencias simples sinxelas que se correspondan con 
situacións cotiás.  

20 Calcular probabilidades aplicando a Lei de Laplace. 

21 Utilizar os diagramas de árbore e as táboas de continxencia para o cálculo de probabilidades. 
Calcular probabilidades de algúns sucesos non equiprobables. 

22 Utilizar e valorar a precisión e simplicidade da linguaxe matemática para expresar co rigor 
adecuado calquera tipo de información que conteña cantidades, medidas, relacións numéricas 
e espaciais así como o camiño seguido na resolución dos problemas. 

23 Ler comprensivamente o enunciado dun problema que pode estar expresado mediante gráficas, 
táboas ou texto identificando os aspectos mais relevantes. Realizar unha táboa, gráfico ou 
esquema cando o problema requírao. Resolver o problema presentando a/as solucións da 
forma máis adecuada comprobando a súa validez. 

24 Verbalizar a estratexia de resolución seguida cunha linguaxe adecuada; mostrar actitude 
positiva de respecto cara ás ideas e estratexias de traballo dos compañeiros. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO 
1 Interpretar e transmitir información, identificando e empregando os distintos tipos de números 

reais.  

2 Representar , recoñecer e utilizar as diferentes notacións para os intervalos. 

3 Expresar unha fracción en decimal. Operar con fraccións. 

4 Facer aproximacións e estimacións controlando o erro cometido. 

5 Realizar operacións e simplificar potencias de expoñente enteiro.   

6 Utilizar a notación científica e operar con números en notación científica. 

7 Utilizar ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos e para comprobar os resultados 
obtidos na resolución dos problemas.  

8 Identificar se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade directa ou inversa e 
obter a constante de proporcionalidade. Completar táboas relativas a dúas magnitudes 
proporcionais. 

9 Calcular o termo descoñecido dunha proporción. Realizar repartos directa ou indirectamente 
proporcionais. 

10 Resolver problemas de proporcionalidade por regra de tres e reducción á unidade. Resolver 
problemas de porcentaxes. Resolver problemas de interese simple e composto. 

11 Operar con polinomios. Factorizar polinomios mediante a extracción de factor común, utilizando 
as identidades notables e utilizando a regra de Ruffini. 

12 Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 
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13 Resolver analítica e graficamente sistemas de ecuacións lineais. Resolución de problemas 
mediante ecuacións e sistemas de ecuacións. 

14 Comprender e diferenciar os conceptos de lonxitude, superficie e volume así como as unidades 
asociadas a cada unha das magnitudes.  

15 Calcular, mediante fórmulas, lonxitudes, áreas e volumes en polígonos, poliedros e figuras de 
revolución.  

16 Aplicar o teoremas de Pitágoras á resolución de problemas xeométricos.  

17 Recoñecer figuras semellantes, obter a razón de semellanza entre algún dos seus elementos. 
Utilizar escalas para debuxar unha figura semellante a outra.  

18 Aplicar a semellanza de triángulos para calcular algún de seus elementos descoñecidos. Aplicar 
o teorema de Tales para resolver problemas xeométricos. 

19 Distinguir distintos tipos de funcións lineais, a forma de representación gráfica de cada unha 
delas, a súa pendente e a súa expresión analítica. 

20 Estudar as características máis relevantes dunha función (dominio, percorrido, monotonía, 
máximos e mínimos, crecemento, continuidade). 

21 Representar funcións de proporcionalidade directa e inversa, lineais, cadráticas e exponenciais 
a partir da súa expresión analítica.  

22 Interpretar e elaborar informacións estatísticas mediante táboas e gráficas, utilizando un 
proceso estruturado e poñendo de relevo a importancia da adecuación das representacións 
gráficas. 

23 Achar os parámetros estatísticos de centralización e dispersión a partir de unha táboa de 
frecuencias. Representar graficamente as variables estatísticas. 

24 Calcular probabilidades mediante a regla de Laplace, diagramas de árbore e táboas de 
continxencia. 

25 Identificar sucesos dependentes e independentes. Calcular probabilidades de experimentos 
compostos. 

26 Utilizar e valorar a precisión e simplicidade da linguaxe matemática para expresar co rigor 
adecuado calquera tipo de información que conteña cantidades, medidas, relacións numéricas 
e espaciais así como o camiño seguido na resolución dos problemas. 

27 Ler comprensivamente o enunciado dun problema que pode estar expresado mediante gráficas, 
táboas ou texto identificando os aspectos mais relevantes. Realizar unha táboa, gráfico ou 
esquema cando o problema requírao. Resolver o problema presentando a/as solucións da 
forma máis adecuada comprobando a súa validez. 

28 Verbalizar a estratexia de resolución seguida cunha linguaxe adecuada; mostrar actitude 
positiva de respecto cara ás ideas e estratexias de traballo dos compañeiros.  

MATEMÁTICAS II 
1 Operar con matrices. Recoñecer as matrices invertibles e achar a matriz inversa.  

2 Calcular determinantes de calquera orde aplicando as propiedades dos mesmos.  

3 Calcular o rango dunha matriz a partir dos seus menores e polo método de Gauss. 

4 Discutir e resolver sistemas de ecuacións lineais pola regra de Cramer e polo método de Gauss 
(ata cun parámetro). 

5 Calcular produtos escalares, vectoriais e mixtos de vectores. Aplicar ao cálculo de áreas e 
volumes.  

6 Achar as distintas ecuacións de rectas e planos no espazo. Estudar as posicións relativas de 
rectas e planos no espazo.  
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7 Interpretar xeometricamente sistemas de ecuacións lineais e as súas solución. 

8 Calcular ángulos e distancias entre puntos, rectas e planos e resolver problemas que usen estes 
conceptos.  

9 Analizar a continuidade dunha función identificando os tipos de descontinuidade. 

10 Coñecer o enunciado e a interpretación xeométrica dos teoremas de Bolzano e de Weierstrass 
e utilizalos para resolver problemas.  

11 Achar a función derivada dunha función utilizando a derivación logarítmica e a implícita se fose 
necesario.  

12 Debuxar a gráfica dunha función polinómica, racional, trigonométrica, logarítmica, con radicais, 
exponencial ou combinacións delas determinando previamente o seu dominio, simetrías, puntos 
de corte cos eixos, continuidade, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e 
mínimos, curvatura, puntos de inflexión e asíntotas.  

13 Achar límites utilizando a regra de L´Hôpital.  

14 Plantexar e resolver problemas de optimización.  

15 Coñecer o enunciado e a interpretación xeométrica dos teoremas de Rolle e do Valor Medio do 
Cálculo Diferencial e utilizalos para resolver problemas. 

16 Calcular primitivas utilizando o método de integración por partes, o cambio de variable (se fose 
necesario) e de racionais sinxelas (con raíces reais no denominador e con denominadores do 

tipo x
2
+a

2

).  

17 Coñecer o enunciado e a interpretación xeométrica dos teoremas do Valor Medio do Cálculo 
Integral e do Teorema Fundamental do Cálculo Integral.  

18 Coñecer o enunciado da Regra de Barrow e utilizala para o cálculo de áreas limitadas por 
funcións. 

19 Construír o espazo da mostra correspondente a un experimento aleatorio. Facer operacións con 
suscesos (unión, intersección, diferenza, suceso contrario, leis de De Morgan). Describir e 
interpretar sucesos. 

20 Asignar probabilidades a través das frecuencias. Aplicar a regra de Laplace. Utilizar métodos 
de contabilización, diagramas de árbore e táboas de continxencia. 

21 Calcular probabilidades de sucesos condicionados e de sucesos compostos. 

22 Distinguir adecuadamente sucesos dependentes e independentes. 

23 Aplicar o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes na resolución de exercicios. 

24 Identificar se unha variable aleatoria é discreta ou continua. Calcular a función de probabilidade 
e a función de distribución dunha variable aleatoria discreta. 

25 Calcular a función de densidade dunha variable aleatoria continua e achar a súa función de 
distribución. 

26 Determinar se unha variable aleatoria segue unha distribución binomial e achar a súa función 
de probabilidade. 

27 Calcular probabilidades e puntos en variables aleatorias binomiais por medio de táboas. 

28 Calcular probabilidades e puntos en variables aleatorias normais por medio de táboas. 

29 Resolver problemas aplicando a aproximación da distribución binomial á normal. 

30 Calcular os parámetros, media e desviación típica, dunha variable aleatoria coñecendo as 
probabilidades. 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 
1 Utilizar as matrices para organizar e codificar informacións. Operar con matrices. 
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2 Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo dúas ecuacións). 

3 Empregar o método de Gauss para discutir e resolver, se procede, sistemas lineais. 

4 Identificar as matrices que teñen inversa. Cálculo de matrices inversas de matrices cadradas 
(máximo orde tres). 

5 Discutir e resolver sistemas de ecuacións cun máximo de tres incógnitas (non se considerarán 
sistemas dependentes dun parámetro). 

6 Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e a economía que poidan 
resolverse mediante a formulación de sistemas de ecuacións lineais con dúas ou tres 
incógnitas, interpretando as solucións nos termos do enunciado. 

7 Interpretación e resolución gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais con dúas 
incógnitas. 

8 Transcribir problemas de Programación Lineal bidimensional expresados na linguaxe usual, e 
ligados a situacións reais, á linguaxe alxébrica e xeométrica. 

9 Resolver problemas de Programación Lineal bidimensional que poidan ser tratados por métodos 
gráficos e/ou analíticos, analizando e interpretando as posibles solucións. 

10 Asociar certas formas de gráficas coa correspondente fórmula (lineais, afíns, cadráticos, 
exponenciais e logarítmicas). Sacar conclusións, a partir da gráfica, sobre o comportamento da 
magnitude representada. 

11 Determinar para unha función o dominio, percorrido, descontinuidades, límites, asíntotas, ... 

12 Calcular límites das funcións antes citadas. Resolver indeterminacións de funcións racionais e 
irracionais cadráticas sinxelas. 

13 Estudar a continuidade das funcións habituais. 

14 Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretar o significado daquelas. 

15 Determinar nunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analítica, os puntos onde 
é ou non derivable a devandita función. 

16 Derivación de funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas. Regras de derivación (suma, 
produto e cociente). Composición de funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas (regra 
da cadea). 

17 Aplicacións da derivada: cálculo da taxa de variación instantánea (ritmo de crecemento, custo 
marxinal, ...), obtención da recta tanxente a unha curva nun punto e estudo local dunha función 
(crecemento, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión). 

18 Representar graficamente funcións polinómicas, racionais e definidas a anacos, a partir das 
súas propiedades locais e globais.  

19 Formular e resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais relacionadas coas 
ciencias sociais e a economía, coa axuda do cálculo diferencial. 

20 Calcular a primitiva dunha función. Resolver integrais sinxelas. 

21 Calcular unha integral definida aplicando a regra de Barrow. 

22 Calcular áreas de recintos delimitados por unha curva e os eixos ou comprendidos entre dúas 
curvas. 

23 Construír o espazo da mostra correspondente a un experimento aleatorio. Facer operacións con 
sucesos (unión, intersección, diferenza, suceso contrario, leis de De Morgan). Describir e 
interpretar sucesos. 

24 Asignar probabilidades a través das frecuencias. Aplicar a regra de Laplace. Utilizar métodos 
de contabilización, diagramas de árbore e táboas de continxencia. 

25 Calcular probabilidades de sucesos condicionados e de sucesos compostos. 
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26 Distinguir adecuadamente sucesos dependentes e independentes. 

27 Aplicar o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes na resolución de exercicios. 

28 Identificar se unha variable aleatoria é discreta ou continua. Calcular a función de probabilidade 
e a función de distribución dunha variable aleatoria discreta. 

29 Calcular a función de densidade dunha variable aleatoria continua e achar a súa función de 
distribución. 

30 Determinar se unha variable aleatoria segue unha distribución binomial e achar a súa función 
de probabilidade. 

31 Calcular probabilidades e puntos en variables aleatorias binomiais por medio de táboas. 

32 Calcular probabilidades e puntos en variables aleatorias normais por medio de táboas. 

33 Resolver problemas aplicando a aproximación da distribución binomial á normal. 

34 Calcular os parámetros, media e desviación típica, dunha variable aleatoria coñecendo as 
probabilidades.  

35 Calcular media e varianza mostral da media mostral. 

36 Estimar parámetros da poboación a través das técnicas de mostraxe simple, determinando 
intervalos de confianza (para a media, a proporción e a diferenza de medias) discutindo os erros 
e tamaños das mostras, 

37 Analizar de forma crítica os resultados obtidos na resolución dos problemas. 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
1 Ser capaz de resolver problemas de probabilidade condicionada ou non, e aqueloutros nos que 

se utiliza o teorema de Bayes. 

2 Construír cadeas de Markov que modelen situacións que admiten varios estados e que 
evolucionan aleatoriamente co tempo. 

3 Saber facer un estudo estatístico completo: elección da mostra, toma de datos, cálculo de 
estatísticos mostrais e inferencia de parámetros da poboación.  

4 Resolver problemas que se axustan á distribución binomial. 

5 Saber manexa-las táboas da distribución normal, calcular probabilidades, tipifica-la e resolver 
problemas sobre poboacións que se distribúen normalmente. 

6  Analizar cuantitativa e cualitativamente os compoñentes básicos dunha serie temporal.  

7  Traducir calquera problema de programación lineal con 2 variables á linguaxe alxébrica, e 
resolvelo axeitadamente.  

8  Identificar erros de truncamento e redondeo, erros absoluto e relativo. Manexar as cifras 
significativas.  

9  Calcular a superficie limitada por unha curva e o eixe de abscisas, ou por dúas curvas, no 
intervalo e coa precisión requirida.  

10 Aplicar os métodos numéricos sinalados para o cálculo de superficies baixo a gráfica de diversas 
funcións (loxicamente serán funcións que non teñan integral indefinida calculable). 

11 Resolver numericamente ecuacións de todo tipo, que non se poidan resolver de xeito ordinario, 
extraídas de contextos das Ciencias da Naturaleza ou da Física.  

12 Axustar unha función polinómica a unha serie de datos. Interpolar valores. Extrapolar valores.  
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8. METODOLOXÍA 

ESO 

Utilizarase unha metodoloxía mixta: indutiva e dedutiva. A indutiva serve para motivar a participación 
dous alumnos mediante ou uso de: 

• Pequenos debates nos que se intentará detectar as ideas previas, preconcepcións ou 
esquemas alternativos do alumno como produto da súa experiencia diaria e persoal. 

• Elaboración de informes individuais das actividades analizadas co uso de táboas de datos, 
gráficas, debuxos de montaxes e conclusións nos que interesa máis o aspecto cualitativo que 
o cuantitativo. 

O método dedutivo e o uso das estratexias expositivo-receptivas favorecen a actividade mental como 
complemento ao proceso de aprendizaxe indutiva. Para iso presentarase cada idea, concepto ou feito 
cunha experiencia, o máis sinxela posible. 

O profesor guía e gradúa este proceso formulando actividades nas que é necesario consultar diversas 
fontes de información, recoller información no exterior da aula, e, ademais, debe fomentar o rigor no 
uso da linguaxe. En todas as actividades é conveniente reflexionar sobre o realizado, recompilar o que 
se aprendeu, analizar o avance en relación coas ideas previas (punto de partida) e facilitar ao alumno 
a reflexión sobre habilidades de coñecemento, procesos cognitivos, control e planificación da propia 
actuación, a toma de decisións e a comprobación de resultados. 

A intervención do profesorado vai encamiñada a que o alumnado constrúa criterios sobre as propias 
habilidades e competencias en campos específicos do coñecemento e do seu quefacer como 
estudante.  

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente activa e participativa, favorecendo o traballo individual 
e cooperativo do alumnado así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo 
que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos eles e mais unha atención personalizada 
en función das necesidades de cada un. Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en práctica 
tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe poderán ser tanto organizativos coma 
curriculares. 

Prestarase unha atención especial á adquisición e o desenvolvemento das competencias e 
fomentarase a correcta expresión oral e escrita e o uso das matemáticas. 

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de 
especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de comprensión, utilización e avaliación 
crítica de diferentes formas de información, de todo tipo de textos e imaxes, en todo tipo de soportes 
e formatos. Coa finalidade de promover a comprensión lectora e de uso da información, dedicarase 
un tempo a lectura na práctica docente de todas as materias. 

Promoverase a integración e uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaranse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados 
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 
posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e 
actividades da biblioteca escolar. 

BACHARELATO 

As metodoloxías terán en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas 
características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado 
acade o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo ditas metodoloxías deberán 
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favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover 
o traballo en equipo e para aplicar métodos de investigación apropiados. 

A metodoloxía que se utilice favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, 
crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación nos distintos campos do saber, así 
como a transferencia e aplicación do aprendido. 

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a 
aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior, como pola súa utilidade e 
relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

A programación didáctica do departamento de Matemáticas basease nos seguintes principios 
metodolóxicos: 

• A metodoloxía aplicada na presentación da materia non debe esquecer a súa vertente 
integradora como propósito básico: coñecer, analizar, explicar a realidade e predicir o seu 
comportamento. 

• Por isto os problemas da realidade deben ser os que constitúan o punto de partida e a meta das 
matemáticas que se fagan. 

• O enfoque comprensivo das matemáticas é o que debe prevalecer. A lóxica e o razoamento 
deben estar presentes á hora de aplicar os coñecementos teóricos. 

• Os diferentes contidos estudados así como as formas de argumentar sobre eles deben 
relacionarse case exclusivamente cos aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para a 
resolución de problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. Pero tampouco poden 
esquecerse os aspectos relacionados con outras disciplinas ás que deben servir de soporte. 

• Para lograr unha aprendizaxe significativa é preciso conectar os novos contidos co que xa saben 
os alumnos: o profesorado debe saber cal é o grao de coñecemento do alumnado, a partir do 
cal pode deseñar actividades que favorezan a construción de novas aprendizaxes. 

• Propoñer situacións próximas á realidade dos alumnos e das alumnas. As actividades que teñan 
que realizar estes alumnos procurarase que estean conectadas a contextos do mundo real ou 
que sexan significativos para eles, tendo sempre en conta a súa situación con respecto ó que 
se pretenda ensinar. 

• Facilitar a información necesaria para a realización das actividades de tal xeito que o alumnado 
progrese activamente, aplicando os procedementos e conceptos xa asimilados a situacións 
novas. 

• Promover o traballo en equipo e a reflexión individual e colectiva sobre a tarefa realizada, para 
que o alumno e a alumna vaia estruturando e ordenando o seu propio pensamento dun modo 
lóxico. 

• Favorecer a motivación do alumnado propoñendo, sempre que se poida, actividades de carácter 
manipulativo, experimental e lúdico, que, ao mesmo tempo que cumpren os obxectivos 
didácticos, sexan atraentes e motivadoras. 

• Conseguir a funcionalidade das aprendizaxes, posibilitando a súa utilización en distintos 
contextos e situacións, a partir de actividades diversificadas e da interrelación dos distintos tipos 
de contidos. 

• O profesorado deberá elixir diferentes espazos e recursos segundo o aspecto que se estea 
tratando. Para a adquisición do sentido numérico, ademais de efectuar operacións con lapis e 
papel, realizarase cálculo estimativo e empregaranse calculadoras e outros medios 
tecnolóxicos, así como tamén se contrastará o resultado obtido coa situación que xerou o 
cálculo. Para que o alumnado aprenda a xustificar oralmente e por escrito o seu pensamento e 
a realizar conxecturas, propiciaranse situacións nas que se invite á especulación, como as que 
proporciona a resolución de problemas. 



Programación didáctica de Matemáticas         107 

IES Concepción Arenal(Ferrol) 

• Os contidos están divididos en bloques, pero nas clases trataranse de amosar as múltiples 
conexións que existen entre eles tendo sempre presentes os obxectivos xerais da etapa. 

• Aceptar a diversidade dos alumnos e das alumnas que forman a clase, posibilitando a resolución 
das distintas necesidades que aparecerán. 

• Dar un tratamento helicoidal aos temas, traballando ao largo das etapas os contidos dun mesmo 
tipo, reconsiderándoos e ampliándoos, prestando atención ao ritmo de evolución e madurez do 
alumnado. 

• Tomar en consideración o carácter de materia instrumental das matemáticas, permitindo un 
tratamento interdisciplinario dalgúns contidos. 

• Partir do que os alumnos e alumnas xa saben, pois consideramos que o coñecemento 
constrúese sobre bases xa existentes. 

• Outorgar unha grande importancia ao dominio da técnica. En consecuencia, expresaranse as 
técnicas básicas (os procedementos) a fin de que o alumnado chegue a dominalas de tal xeito 
que sexa capaz de manipular pequenas variacións e integralas en estratexias de resolución de 
problemas. Só así poderá acceder a unha actividade creativa. 

• Tomarase en consideración a atención á diversidade en cada curso. Na estrutura de cada 
unidade débese distinguir entre un nivel mínimo común e un nivel de ampliación. 

En resumo: 

• O profesorado deste departamento, procurará que o aprendizaxe sexa significativo e que estea 
baseado nos coñecementos previos do alumno, ademais de ter en conta que os coñecementos 
adquiridos con anterioridade non deben darse por consolidados en moitos casos. Por iso é 
importante a realización de actividades iniciais co fin de detectar dificultades e facilita-la 
comprensión de conceptos. 

• A metodoloxía deberá de ser activa, estimularase a participación do alumno para que sexa este 
quen vaia construíndo o seu propio aprendizaxe, guiado polo profesor ou profesora, que será o 
que lle indique as actividades que debe realizar para conseguir os obxectivos, tendo en conta 
a individualidade de cada alumno. 

• Volveremos a traballar contidos de cursos anteriores para afondar ou para utilizalos Desde outro 
punto de vista. Esta recorrencia de contidos axudará a que os alumnos vaian adquirindo os 
contidos dunha forma máis sólida, dominando moito máis os procedementos e enchendo de 
significado os conceptos. 

• En canto ao uso da calculadora, irase introducindo paulatinamente, tratando de que os alumnos 
vaian familiarizándose co seu funcionamento, sabendo distinguir entre os cálculos que convén 
facer con ela e nos que é mellor non usala. 

• Como norma xeral, fomentarase o cálculo mental. Serán propostas actividades para exercitalo 
e ademais traballarase en todo momento sempre que o cálculo a realizar o permita. 

• En canto á resolución de problemas tratarase de contextualizar, de modo que non sexan 
presentados os conceptos e as técnicas sen aportar solucións aos que podelos aplicar 
axeitadamente. 

• O profesorado fará ver que a maioría das veces existe máis dunha maneira de resolver os 
problemas, fomentando a posta en común de procedementos e recursos empregados para 
chegar ao resultado correcto. 

• Sempre que sexa factible, as actividades propostas xirarán en torno a contextos que sexan 
próximos e coñecidos polo alumno, isto favorecerá a motivación e o interese. 

• É moi importante acadar o obxectivo de que o alumnado aprenda a aprender atopando 
estratexias que lle permita sacar máis proveito do seu traballo. É necesario e imprescindible 
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que realice actividades, comprobe os erros, se os houbera, e descubra a forma de evitalos. 
Debemos animar ao alumnado para que aproveite os erros para sacar conclusións, aprender 
destes e non volver a reproducilos. 

• Consideraranse como estratexias metodolóxicas: propiciar un ambiente de traballo grato na 
aula, propoñer actividades claras e concisas, utilizar técnicas de traballo de acordo coa tarefa 
a realizar, adecuar a linguaxe docente para que poida ser comprendido, coidar en todo momento 
a motivación da clase, extrapolar a situacións da vida real a actividade matemática, mostrar con 
todo tipo de recursos a importancia do instrumento matemático nas outras áreas do 
coñecemento, propor pequenos traballos, etc. 

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Na posta en práctica dos contidos e das actividades previstas imos empregar material diverso, entre o 
que salientamos o seguinte: 

✓ Libros de texto: 

2º ESO: Matemáticas 2º . Serie Resuelve. Editorial Santillana 

4º ESO: Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º. Serie Resuelve. Editorial 
Santillana 

4º ESO: Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º. Serie Soluciona. Editorial Santillana 

2º BACH.: Matemáticas II. A casa do Saber. Editorial Santillana 

2º BACH.: Matemáticas Aplicadas ás CC. SS. II. A casa do Saber. Editorial Santillana 

Métodos Estatísticos e Numéricos: non hai libro de texto de referencia. 

✓ Recursos fotocopiables da proposta didáctica da editorial, con actividades de reforzo, de 
ampliación e de avaliación. 

✓ Libro dixital. 

✓ Material de debuxo. 

✓ Calculadoras de tipo elemental, científicas e gráficas. 

✓ Programas informáticos. 

✓ Sólidos xeométricos. 

✓ Prensa (escrita ou na versión dixital). 

✓ Páxinas web da editorial (profesorado e alumnado). 

En todos os cursos os alumnos utilizarán o libro de texto como ferramenta de consulta, e como principal 
fonte das actividades prácticas que o profesorado lles proporá; tamén se empregará como fonte de 
textos para lecturas sobre acontecementos e persoas relacionadas coas matemáticas ao longo da 
historia. O libro de texto será complementado con outras actividades dadas en fichas ou boletíns de 
exercicios elaborados ou escollidos polo profesorado segundo a ocasión o requira: reforzo da 
aprendizaxe, ampliación, diagnóstico, fomento da lectura, aplicacións das TIC, etc. 

Os libros de texto foron escollidos tendo en conta o colectivo de alumnos ós que queremos ensinar; 
con explicacións teóricas sinxelas, con gran cantidade de actividades prácticas (variadas e aplicadas a 
contextos reais) axeitadas ó nivel educativo correspondente, e que dispuxera ademais de abundante 
material complementario. O alumnado ademais, dispón có seu libro de texto dun acceso á web da 
editorial con actividades de reforzo e a versión dixital do libro de texto. 

Na medida do posible procurarase usar calculadoras e ordenadores como apoio: para a análise de 
datos, para proporcionar imaxes de conceptos matemáticos ou como axuda na tarefa de investigación 
e descubrimento. 
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O alumnado acudirá, ocasionalmente, á Aula de Informática, para realizar actividades nas que teñan 
que empregar Internet como ferramenta de axuda na investigación dalgún aspecto; ou ben para 
manexar algunha aplicación informática (programa Descartes, GeoGebra, wxMaxima, Cabri Geometre, 
Sci Word, folla de cálculo, procesador de textos, presentacións multimedia) que se pretende 
proporcionen axuda na práctica de certas actividades, e aporten imaxes de conceptos matemáticos que 
contribúan á aprendizaxe.  

Outros recursos metodolóxicos son o manexo da prensa, mencións á historia das Matemáticas, lectura 
de libros, revistas e artigos relacionados coas matemáticas, utilización de calculadoras, Internet, 
programas informáticos, etc. O uso das tecnoloxías da información e da comunicación (Internet, vídeos, 
CD-ROM, etc.), ten grandes posibilidades educativas; de aí que o seu uso, interesante en si mesmo 
polas posibilidades de obtención de información que permiten, fai que o alumno desenvolva autonomía 
e iniciativa persoal. 
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10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para ESO: 

O criterio de avaliación a seguir será tanto mellor canto mellor sexa a precisión con que se describa o 
logro de obxectivos e contidos por parte do alumno. É por isto polo que na avaliación da aprendizaxe 
dos alumnos e alumnas faremos o seguinte desenvolvemento: 

a) Avaliación inicial: 

Ten por obxecto o diagnóstico do tipo e grao de coñecemento sobre cuestións consideradas 
fundamentais para o comezo das distintas unidades didácticas. 

Esta avaliación inicial permitirá perfilar estratexias metodolóxicas para acadar os obxectivos 
propostos. 

b) Avaliación formativa: 

Ao longo do proceso de aprendizaxe avaliaranse unha diversidade de aspectos como: 
participación na clase, constancia na realización das tarefas propostas na clase, actitude positiva, 
estratexias matemáticas postas en xogo, construción de conceptos, ... 

Esta avaliación formativa cumpre a función de adecuar o tipo de axuda do profesor ás 
necesidades de cada alumno/a. Para levar isto a cabo compre ir recollendo periodicamente a 
información relativa a tales cuestións, ademais de contar con outra fonte importante de 
información como é o caderno do alumno e da alumna. 

c) Avaliación final: 

Tal avaliación debe mostrar o grao de consecución, por parte do alumno, dos obxectivos 
propostos. Para tal fin compre destacar unha escala de valoración de aprendizaxes: 

➢ Atende e mostra interese polo traballo en clase. 

➢ Leva o traballo ao día. Ten ilusión por aprender e divírtese na clase. 

➢ Valora o traballo ben feito e a utilidade do aprendido. 

➢ Traballa autonomamente, desenvolve as súas propias ideas. 

➢ Sabe traballar en equipo e contrasta as súas opinións cos demais. 

➢ Respecta aos seus compañeiros/as, así como ao/á profesor/a. 

➢ Realiza satisfactoriamente as probas escritas de carácter individual. 

Procedementos de avaliación: 

➢ Recollida de datos por análise sistemático do traballo do alumno (caderno, tarefas, 
proxectos). 

➢ Realización de probas escritas ao largo das unidades didácticas. 

➢ Valoración dos traballos e actividades programadas, participación en clase, explicación 
cualitativa do progreso do alumno (logros, problemas de aprendizaxe por medio de follas 
de rexistro individual).  

Instrumentos de avaliación: 

1. O portador de traballos: 

A partir do traballo cos desempeños competenciales, obteranse diversas evidencias de 
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para rexistralas, 
utilizaremos portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo das distintas 
unidades didácticas, se planifiquen a realización e a recollida de probas que mostren o nivel de 
consecución do estándar, así como a súa evolución ao longo do curso. 
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O portador de traballos é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste 
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; esta 
recollida pode pautarse, ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione qué evidencias 
quere mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida sobre o traballo 
realizado, as dificultades atopadas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio 
pode realizarse en papel ou en formato dixital.  

As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de: 

• Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen  explicitamente os estándares 
definidos na unidade. 

• Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 

• Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun 
contexto real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun 
obxecto con figuras xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc. 

• Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 

• Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do 
razoamento lóxico. 

• Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula (rúbricas). 

2. Outros 

Indicador (cuantificable, numérico) Evidencia (observable) 

Resultados en probas escritas:  

- Número de errores na realización das 
probas ou actividades escritas. 

- Porcentaxes de notas de ditas probas. 

- Número de sesións realizadas coas NNTT. 

- Número de traballos presentados. 

- Número de incidencias e anécdotas no 
comportamento do alumno en clase, 
incluíndo faltas de asistencia e 
puntualidade.  

Preguntas orais, participación en clase, 
presentación e interese na elaboración de 
tarefas. 

No control das tarefas diarias se debe 
observar se están ben, mal, o entende ou 
non o entende por medio da análise do 
caderno ou traballos do alumno.  
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11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Aínda que imos dedicar este apartado a cuestións relacionadas coa avaliación das aprendizaxes do 
alumnado, non debemos esquecernos doutro aspecto a ter en conta no proceso de avaliación: a 
avaliación do proceso de ensinanza, cuestión que será tratada de maneira continuada e de xeito 
prioritario no transcurso das reunións mensuais dos membros do departamento.  

No que se refire ao alumnado, deberemos ter presente cal é a evolución das súas competencias e os 
cambios na súa actitude polo que será preciso coñecer os puntos de partida para valorar o grao de 
avance producido, sendo este un proceso continuo ao longo de todo o curso.  

Como consecuencia do proceso de avaliación poderase propoñer a certos alumnos ou alumnas 
actividades de reforzo ou de ampliación, tal como se indicará na sección desta programación 
dedicada ás medidas de atención á diversidade. Nalgúns casos, a realización destas actividades 
poderán supoñer que o alumnado deba adquirir algún material complementario (cadernos de repaso 
ou ampliación, ou similar). 

 A cualificación acadada polo alumnado non procederá só das probas escritas que se realicen, deberá 
reflectir tamén as súas actitudes e o grao de participación nas actividades que desenvolvamos. 
Espérase de todos os estudantes unha actitude positiva e unha participación activa, sendo necesaria 
e imprescindible esta maneira de proceder para acadar a cualificación de sobresaliente.  

 As notas do alumnado procederán, como norma xeral, da valoración dos dous apartados seguintes:  

► Observación do profesorado 

Neste apartado englóbanse unha cantidade moi ampla de actuacións destinadas a valorar o traballo 
persoal e traballo en grupo, o esforzo e as actitudes positivas cara a materia.  

A participación activa e o traballo nas clases, o respecto ás intervencións dos outros, traer o material 
necesario, a realización dos exercicios que se propoñan tanto para abordar na aula coma os que se 
indiquen para facer fóra da aula, realización das actividades directamente relacionadas coas TIC’s, 
test ou probas escritas de carácter puntual, a participación nas actividades de carácter voluntario, 
ter un comportamento que favoreza o desenvolvemento das clases, respectar os compañeiros e 
compañeiras ..., serán parámetros a valorar dentro deste apartado.  

Queremos facer unha mención especial á valoración correspondente ás actividades que se detallan 
no plan lector do departamento. Cada membro do departamento deixará claro diante do alumnado 
correspondente cales son os parámetros que se establecen para levar a cabo estas actividades, 
facendo especial mención aos prazos que o alumnado debe cumprir e ás tarefas mínimas que os 
estudantes deben realizar.  

O profesorado do departamento, tendo en conta as características de cada grupo, poderá establecer 
como condición necesaria para acadar o aprobado nesta materia a lectura dun dos libros propostos 
como prioritarios para o nivel correspondente xunto coas tarefas que vaian asociadas a esa lectura. 
Neste caso, deberase deixar claro diante do alumnado o establecemento desta condición e, aínda 
mellor, que quede reflectido nas actas de reunión de departamento o listado dos grupos que durante 
o presente curso deberán cumprir o dito precepto.  

A maiores, na ESO valorarase o caderno de clase, as tarefas e os proxectos:  

⚫ O caderno de clase estará destinado á toma de apuntamentos, á realización de actividades e 
exercicios e ao arquivo dos materiais complementarios que entregue o profesorado.  

⚫ Cada membro do departamento indicará ao seu alumnado o tipo de caderno que se utilizará e 
daralle pautas para a súa organización e deseño.  

⚫ Para a obtención da cualificación o profesor revisará: a limpeza, se a notación é axeitada e se 
o material está completo e corrixido.  

⚫ Será imprescindible cumprir cos prazos que se establezan e entregar os cadernos, as tarefas 
ou facer a exposición dos proxectos para a súa avaliación nas datas que se indiquen.  
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► Exames e probas  

 En relación cos exames e probas quedan fixadas, con carácter xeral, as seguintes pautas:  

• Realizarase un mínimo de dúas probas escritas por avaliación, o que implica facer un mínimo de 
seis probas ao longo do curso.  

• No caso de facer máis de dúas probas escritas nalgunha avaliación, o profesor repartirá a 
porcentaxe relativa a probas escritas de maneira que, en total, sexa o 85% na ESO ou o 90% no 
bacharelato da nota da avaliación. 

• Na última proba de cada avaliación entrará toda a materia impartida nese trimestre. 

• O emprego, durante as probas, de métodos fraudulentos (uso de teléfono móbil, 
comunicacións dixitais...), así como a tenencia de calquera tipo de material de apoio 
(libros, apuntes, etc.) relacionados coa materia, esta será cualificada con cero. 

• O alumnado deberá entregar as actividades e traballos que se lle manden no tempo e forma 
esixidos polo profesor. De non seguir estas indicacións, consideraranse nulas a efectos 
de cualificación. 

• O alumnado terá dereito á realización dunha proba escrita, nunha data diferente da fixada 
para o grupo, por causa de forza maior (enfermidade, convocatorias inescusables,..), e 
sempre debidamente xustificada (ver NOF). A nova data será concertada de mutuo acordo 
co profesor. 

• É imprescindible presentarse a tódalas probas e, no seu caso, as recuperacións. Calquera proba 
non realizada, sen xustificación oficial, será cualificada con cero puntos. 

• Para obter a cualificación de cada alumno en cada avaliación procederemos así:  

◦ En 4º ESO Matemáticas Aplicadas a ponderación relativa ás probas obxectivas será o 70% 
da nota da avaliación e o 30% restante corresponderá a: 10% do traballo na aula, 5% do 
caderno de clase, 15% polo traballo individual e probas curtas. 

◦ En 2º ESO e 4º ESO, a nota das probas obxectivas será o 85% da nota total da avaliación 
que se obtén sumando o 30% da nota da primeira proba máis o 55% da nota da segunda 
proba. O 15% da nota corresponderá á observación do profesorado, no que se terá en conta 
a actitude, a participación na clase, os cadernos, as tarefas realizadas e calquera outra 
actividade que o profesor considere oportuna no desenvolvemento de clase.  

◦ Para os alumnos de ESO que teñan Reforzo/Ampliación, a nota media, referida ás probas 
obxectivas realizadas na avaliación, calcúlase sumando o 30% da nota da primeira proba 
máis o 50% da nota da segunda proba e un 5% correspondente á nota en 
Reforzo/Ampliación.  

◦ En bacharelato a ponderación relativa ás probas obxectivas será do 90% da nota da 
avaliación (distribuído polo profesor/a nas distintas probas dependendo do contido avaliado) e 
o 10% restante corresponderá á observación do traballo do alumno/a durante a avaliación. 

◦ No caso de facer máis de dúas probas escritas nalgunha avaliación, o profesor repartirá a por-
centaxe relativa a probas escritas de maneira que, en total, sexa o 85% na ESO ou o 90% no 
bacharelato da nota da avaliación. 

◦ Na materia de Métodos estatísticos e numéricos, a ponderación relativa ás probas 
obxectivas será do 80% da nota da avaliación e o 20% restante corresponderá á observación 
do traballo do alumno/a durante a avaliación. 

• Os alumnos que non superen algunha avaliación deberán presentarse a un exame de 
recuperación. Nesta data poderán presentarse os aprobados que queiran subir nota. A nota deste 
exame será sobre 10 puntos e o cálculo da nota da avaliación obterase: 
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◦ En Secundaria, sumando o 15%  da nota de observación do profesorado na aula nesa 
avaliación e o máximo entre o 85%  da nota obtida no exame de recuperación/subida de nota 
e a media dos exames desa avaliación.  

◦ En Bacharelato, a nota da avaliación obterase sumando o 10%  da nota de observación do 
profesorado na aula nesa avaliación e o máximo entre o 90%  da nota obtida no exame de 
recuperación/subida de nota e a media dos exames desa avaliación. 

• Para obter a cualificación final de cada alumno procederemos calculando a media das tres 
avaliacións ou recuperacións, tomando a nota mais alta en cada caso, redondeando ao enteiro 
mais próximo. A materia considerarase aprobada cando a media das tres avaliacións sexa 
igual ou superior a 5. 

 

3ª avaliación e final de curso en ESO: 

• Faranse os exames correspondentes á 3ª avaliación antes da data da avaliación (o 6 de xuño). 
A recuperación desta avaliación farase na recuperación final que cada profesor fixará antes da 
data da avaliación ordinaria. 

• No período que vai desde o 6 de xuño e a data da avaliación ordinaria faranse actividades de 
reforzo e ampliación para o alumnado que supere a materia na Convocatoria Ordinaria e reforzo 
e recuperación para o que teña que ir a Convocatoria Extraordinaria. 

• Para o alumnado que teña unha media das 3 avaliacións inferior a 5, avaliaranse as partes sen 
superar mediante a realización dunha proba final baseada nos contidos mínimos. 

• O alumnado que teña unha media das 3 avaliacións igual ou superior a 5 poderá subir a súa 
cualificación final coas tarefas de ampliación encomendadas ou cunha proba o mesmo día que 
a proba de recuperación para os alumnos con avaliacións non superadas.. 

• En ningún caso a nota final poderá ser inferior á media das 3 avaliacións. 
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12. AVALIACIÓN INICIAL 

Nos primeiros días do curso escolar realizarase unha proba específica sinxela para avaliar o grao de 
dominio dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas 
aprendizaxes propias da materia.  

Na ESO, antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa na clase, tamén se 
recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a (habilidades, 
estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) , así como información sobre 
o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros/as e co profesor).  

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de solicitar, en primeiro 
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a 
relativa a: 

• O número de alumnos e alumnas. 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares. 

• As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase en como se poden 
abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento 
da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciales. 

• Os desempeños competenciales prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 
cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén 
proporciónanos información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela 
poderemos: 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 
de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 
que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 
xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos 
que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 
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13. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS 

Os estudantes de 2º, 3º e 4º de ESO con Matemáticas pendentes de 1º, 2º e 3º de ESO, e os 
estudantes de 2º de Bacharelato con Matemáticas ou Matemáticas Aplicadas pendentes de 
1º de Bacharelato deberán ter en conta as seguintes instrucións: 

 Durante o curso, o Departamento de Matemáticas atenderá ao alumnado con Matemáticas 
pendentes de ESO e Bacharelato. 

 Ós alumnos que fixeron un cambio de modalidade en 2º de bacharelato e teñen as matemáticas de 
1º aprobadas no curso pasado, consideraráselles aprobada a materia de 1º coa mesma nota que 
tiñan en matemáticas I. 

 Haberá tres probas ó longo do curso, unha por avaliación. É imprescindible presentarse a tódalas 
probas e, no seu caso, as recuperacións. Calquera proba non realizada, sen xustificación 
oficial, será cualificada con cero puntos. 

 A principio de cada mes se entregará ós alumnos boletíns de exercicios para que os fagan na casa 
e os entreguen a final dese mes.  

 Nota de cada avaliación: Se entregan todos os boletíns, contarán un máximo de 1,5 puntos (sobre 
10) e a nota do exame (sobre 10) será o 85% restante da nota desa avaliación. Esta puntuación 
redondearase ó enteiro máis próximo. En caso contrario, a nota da avaliación será a nota do exame 
redondeada ó enteiro máis próximo. 

 Para obter a cualificación final de cada alumno procederemos calculando a media das tres 
avaliacións ou recuperacións, tomando a nota mais alta en cada caso, redondeando ao enteiro 
mais próximo.  

 Para superar a materia pendente haberá que superar tódalas probas. No caso de non ter superado 
algunha proba, haberá que facer unha proba para recuperarala a final de curso nunha data que 
será fixada pola xefatura de estudos. 

 Para ser admitidos a facer estas probas, os/as alumnos/as deberán vir provistos do seu 
carné escolar ou de identidade. 

 Os contidos das diferentes materias queda distribuído como segue: 

o ALUMNOS/AS PENDENTES DE MATEMÁTICAS DE 1º de ESO: 

➢  1ª Avaliación: ➢  2ª Avaliación:  ➢  3ª Avaliación: 
    Temas 1, 2, 3, 4, 5.     Temas 6, 7, 8, 9, 10.     Temas: 11, 12, 13, 14 
1. Números naturais 6. Álxebra 11. Cuadriláteros e circunferencia 
2. Divisibilidade 7. Sistema métrico decimal 12. Perímetros e áreas 
3. Números enteiros 8. Proporcionalidade e porcentaxes 13. Funcións e gráficas 
4. Fraccións 9. Recta e ángulos 14. Estatística e probabilidade 
5. Números decimais 10. Polígonos. Triángulos  

 

o ALUMNOS/AS PENDENTES DE MATEMÁTICAS DE 2º de ESO: 

➢  1ª Avaliación: ➢  2ª Avaliación:  ➢  3ª Avaliación: 
    Temas 1, 2, 3, 4.     Temas 5, 6, 7.      Temas 8, 9, 13 
1. Números enteiros 5. Expresións alxébricas 8. Proporcionalidade numérica 
2. Fraccións 6. Ecuacións de primeiro e segundo grao 9. Proporcionalidade xeométrica 
3. Potencias e raíz cadrada 7. Sistemas de ecuacións 13. Funcións 
4. Números decimais  
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o ALUMNOS/AS PENDENTES DE MATEMÁTICAS DE 3º de ESO Académicas: 

➢  1ª Avaliación: ➢  2ª Avaliación:  ➢  3ª Avaliación: 
    Temas 1, 2, 3, 4, 5.      Temas 6, 7, 8, 9.     Temas 10, 11, 12, 13 
1. Números racionais 6. Ecuacións de primeiro e segundo grao 10. Corpos xeométricos  
2. Potencias e raíces 7. Sistemas de ecuacións 11. Funcións 
4. Proporcionalidade numérica 8. Lugares xeométricos. Áreas e perímetros 12. Funcións lineais e cadráticas 
5. Polinomios 9. Movementos e semellanzas 13. Estatística 

 
 

o ALUMNOS/AS PENDENTES DE MATEMÁTICAS DE 3º de ESO Aplicadas: 

➢  1ª Avaliación: ➢  2ª Avaliación:  ➢  3ª Avaliación: 
    Temas 1, 2, 3.     Temas 4, 5, 6.     Temas 7 e 8. 
1. Números enteiros e fraccións 4. Ecuacións e sistemas 7. Corpos xeométricos 
2. Números decimais. Notación científica 5. Polígonos. Perímetro e área 8. Funcións e gráficas 
3. Polinomios. Sucesións numéricas 6. Movementos. Semellanzas  
   

o ALUMNOS/AS PENDENTES DE MATEMÁTICAS APLICADAS I: 

➢  1ª Avaliación: ➢  2ª Avaliación: ➢  3ª Avaliación: 
    Temas 1, 2, 3.     Temas 4, 6, 8.     Temas 9, 10 e 11. 
1. Números reais 4. Trigonometría 9. Límite dunha función 
2. Ecuacións e inecuacións 6. Xeometría analítica 10. Derivada dunha función 
3. Sistemas de ecuacións 8. Funcións 11. Aplicacións da derivada.  
             Representación de funcións 

o ALUMNOS/AS PENDENTES DE MATEMÁTICAS I: 

➢  1ª Avaliación: ➢  2ª Avaliación:  ➢  3ª Avaliación: 
    Temas 1, 3, 4.     Temas 5, 6, 7, 8.     Temas 9, 10, 11 
1. Números reais 5. Funcións 9. Estatística unidimensional 
3. Ecuacións 6. Límite dunha función 10. Estatística bidimensional 
4. Sistemas de ecuacións 7. Derivada dunha función 11. Probabilidade 
  8. Aplicacións da derivada.  
      Representación de funcións 

 

14. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 

De acordo co Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia:  

A superación das materias de segundo curso, Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias 
Sociais II, estará condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro curso, 
Matemáticas I e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I, por implicar continuidade. 

No caso de cambio á modalidade do bacharelato de Humanidades e ciencias sociais en 2º curso, os 
alumnos que teñan aprobada a materia de Matemáticas I, conservarán a nota obtida como nota final 
da materia pendente Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I.  

 
15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As medidas de atención á diversidade estarán orientadas a responder ás necesidades educativas 
concretas do alumnado e á consecución, no maior grado posible, das competencias básicas e dos 
obxectivos da etapa. Non poderán, en ningún caso, supor unha discriminación que impida ó alumno ou 
alumna acadar eses obxectivos e a titulación correspondente.  

Entre as medidas de atención á diversidade, atópanse as medidas de apoio ordinario, e as medidas de 
apoio específico para o alumnado con necesidades educativas especiais, para o alumnado con altas 
capacidades intelectuais, e para os alumnos que se incorporan tardiamente ó sistema educativo.  
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A. Medidas curriculares: 

➔ Reforzo educativo, 

➔ Adaptacións Curriculares. 

B. Medidas organizativas: 

➔ Programa de reforzo nas instrumentais básicas. 

➔ Agrupamentos específicos flexibles en 1º ou 2º da ESO. 

➔ Clases de recuperación e /ou reforzo para ESO e Bacharelato. 

➔ Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento en 2º/3º da ESO. 

C. Medidas externas ao centro: 

➔ Aula Intercultural. 

En tódolos niveis educativos atopámonos con alumnos/as con diferentes capacidades, intereses e 
motivacións. Desde a clase de Matemáticas prestaremos atención a esa diversidade para conseguir 
que cada alumno/a renda o máximo. 

Para iso seguimos o seguinte proceso: 

1. Valoración inicial do alumnado, baseándose nun cuestionario inicial. 

2. Cuestionario de coñecementos previos para cada unidade didáctica. 

3. Actividades iniciais do alumnado e rexistro de observacións por parte do profesorado. 

4. Actividades de reforzo dirixidas ás persoas nas que se detecten dificultades. 

5. Actividades de ampliación para as persoas nas que se detecte unha capacidade alta. 

6. Avaliación do alumnado, da unidade e do proceso de aprendizaxe. 

7. Comezo de novo do proceso indicado no segundo punto con outra unidade didáctica. 

Cando haxa alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais efectuarase unha adaptación 
curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión dos/as profesores/as de Orientación e de 
Pedagoxía Terapéutica do centro. O Departamento de Matemáticas, á vista dos informes dos 
especialistas, definirá para estes alumnos e alumnas as seguintes adaptacións curriculares: 

➔ Cambios metodolóxicos. 

➔ Prioridade nalgúns obxectivos e contidos. 

➔ Modificacións do tempo de consecución dos obxectivos. 

➔ Adecuación dos criterios de avaliación en función das dificultades específicas. 

16. TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 

Tal como se recolle nos obxectivos xerais do proxecto educativo do noso centro, o obxectivo 
fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de maduración humana, que 
estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e que fomente a integración social e a 
realización individual, tanto intelectualmente como laboral do alumnado.  

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para que 
os aplique a súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os seguintes:  

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a adquirir os 
alumnos e alumnas para poder formarse mais axeitadamente como persoas: 

   ● Responsabilidade cun mesmo ou mesma.  

   ● Responsabilidade coas tarefas a desenvolver.  
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   ● Responsabilidade no consumo.  

   ● Responsabilidade coa sociedade.  

B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre os catro ámbitos 
nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia equilibrada: 

   ● Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma.  

   ● Aprender a ser respectuoso cos/as demais.  

   ● Aprender a ser respectuoso co entorno.  

   ● Aprender a ser respectuoso coa diferenza.  

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as demais, de 
poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación 
entre as persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

   ● Sensibilidade cos/as demais.  

   ● Solidariedade e cooperación.  

   ● Amizade.  

   ● Civismo.  

D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado se 
coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as 
contrariedades cunha actitude mais positiva. Os puntos a traballar serían:  

   ● Autocoñecemento.  

   ● Autocontrol das emocións.  

   ● Aceptación das normas.  

   ● Alegría e optimismo. 

A transversalidade educativa entendémola de dúas maneiras como:  

• A relación entre os contidos de distintas áreas.  

• A aplicación dos contidos de materias que, por se mesmas, non constitúen obxecto de estudo na 
etapa.  

O currículo da ESO e do Bacharelato sinala que debemos contribuír á formación dos alumnos e das 
alumnas como cidadáns consumidores, sensibles ao medio ambiente, preocupados por manter unha 
boa saúde física e mental, educados para a paz, a igualdade de oportunidades entre os dous sexos, 
etc.  

Relación dos contidos cos temas transversais:  
 •  Educación para o consumo  

Os números, aplicados ás oscilacións dos prezos, a situacións problemáticas relativas a 
transaccións comerciais, interese bancario, pagamentos aprazados, etc.  

Os números para a planificación de presupostos.  

Formulación de ecuacións para resolver problemas de consumo.  

Tratamento estatístico da información relativa aos intereses do consumidor: consumo, evolución de 
prezos e mercados, inflación, situacións económicas de empresas ou institucións, etc.  

•  Educación para a saúde  

Estudo sobre estatísticas referentes a hábitos de hixiene. Representación gráfica.  
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Estudo estatístico sobre a incidencia de certas enfermidades comparándoa cos hábitos dos 
pacientes, cos lugares nos que viven, coas condicións hixiénicas xerais, co seu estado físico 
habitual, etc. 

•  Educación moral e cívica  

Estudo da lei electoral en vigor en España e comparación con outros procedementos de repartición 
(proporcional ao número de votantes, por exemplo).  

Estudo do comportamento cívico dun grupo de cidadáns ante certa situación, clasificándoos por 
grupos de idades, por sexo, etc. Representación gráfica.  

•  Educación para a paz  

Utilización dos números e as súas operacións para obter resultados, sacar conclusións e analizar 
de forma crítica fenómenos sociais, distribución da riqueza, etc.  

Estudo sobre o aumento de inmigrantes en certa zona e comportamento do resto dos cidadáns ante 
este feito.  

•  Educación para a igualdade de oportunidades  

Realización de estudos sociais referentes a home/muller (traballo en certa actividade, 
remuneración), e interpretación de posibles discriminacións entre sexos.  

Representación gráfica dos estudos realizados.  

•  Educación ambiental  

Busca de información sobre ecuacións que rexen o crecemento de certas especies animais.  

Determinación do aumento ou diminución da poboación das devanditas especies en certo período 
de tempo.  

Estudos estatísticos sobre desastres ecolóxicos que tivesen lugar en zonas diferentes.  

•  Educación vial  

Busca da expresión analítica do movemento dun vehículo que circula a certa velocidade.  

Estudo de posibles incidencias nese movemento e consecuencias que se poden derivar.  

Estudo estatístico sobre accidentes de tráfico, establecendo relacións coa idade do condutor do 
automóbil, época do accidente, lugar, condicións atmosféricas, etc. 

17. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LEC-

TOR 

O Departamento de Matemáticas vén coidando de forma especial o fomento das competencias básicas 
das alumnas e dos alumnos da ESO no que se refire a lectura e escritura. Para lograr esta competencia 
farase durante todo o curso ler aos alumnos a parte introductoria que o libro da materia ten para cada 
tema e os enunciados dos problemas propostos en clase co que se supera amplamente o tempo 
proposto polas directrices da Consellería no que se refire ao proxecto Lector 

Por exemplo, para traballar a lectura de textos sobre a historia das Matemáticas os profesores 
proporcionarán ós alumnos textos para realizar lecturas que poderán ter distintas procedencias, pero 
sobre todo intentarase empregar os fondos dos que dispón a Biblioteca do Centro. 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo algunhas das 
actividades seguintes: 

• Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coas Matemáticas.  

• Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia.  

• Realización dun traballo relacionado coa lectura dun libro. 
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As actuacións que se levarán a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto lingüístico serán as 
seguintes:  

➢ Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da materia.  

➢ Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso lingüístico 
educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do plurilingüismo.  

➢ Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas poida seguir 
con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten.  

➢ Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua galega.  

18. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

Para traballar a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as Tecnoloxías da Información 
e a Comunicación, o Departamento ten previsto utilizar para a docencia de forma interactiva os 
seguintes medios:  

➔ Encerado dixital. 

➔ Aula de informática. 

➔ Acceso ó texto do alumnado en formato dixital. 

➔ Vídeo/DVD 

➔ Internet. 

➔ Desenrolo de actividades interactivas. 

En 1º e 2º de ESO (o centro participa no proxecto ABALAR) tamén se procurará o uso dos 
computadores sobre todo como ferramenta de busca de información e lectura de textos sobre 
acontecementos e persoas relacionadas coas matemáticas ao longo da historia. Os alumnos de ESO 
e bacharelato ademais, dispoñen có seu libro de texto dun acceso á versión dixital con explicacións de 
conceptos e actividades de reforzo, e probas de autoavaliación. 

Utilizaranse modelos didácticos sinxelos, ao alcance de todo/a profesor/a que saiba utilizar un editor 
de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación na aula realmente facilite o seu 
traballo. Algúns dos modelos que pode utilizar o profesorado móstranse a continuación:  

➢ O/A profesor/a explica con axuda do encerado dixital e o alumnado participa con preguntas, co 
que se realiza unha avaliación formativa dalgúns/dalgunhas alumnos/as. O encerado dixital 
permite que as explicacións poidan ter un bo apoio audiovisual e mostrar todo tipo de materiais 
didácticos e webs relacionadas cos temas que se tratan.  

➢ A actualidade entra nas aulas. Proxectando as imaxes das noticias dos periódicos dixitais 
pódense comentar temas de actualidade relacionados coa materia, debater sobre conflitos, 
xulgar e explicitar valores, etc...  

➢  Videoconferencias en clase. O encerado dixital facilita que toda a clase poida ver e participar 
nas comunicacións por correo electrónico, chat ou videoconferencia con estudantes doutros 
centros, profesores/as, familiares, expertos ou outras persoas relevantes de todo o mundo.  

➢  Exercicios “a medida”. Cando se dispón de ordenadores de apoio na aula, o profesor/a pode 
encargar a algúns/algunhas alumnos/as que vaian realizando determinados exercicios; algúns 
poden ser autocorrectivos.  
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19. TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase:  

⚫ Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia escolar 
que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

⚫ Fomentar o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores inherentes ao principio 
de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social. 

⚫ Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira 
pacífica. 

⚫ Promover a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos 
da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 
igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 
respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento da 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración 
ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

⚫ Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, da aula multimedia, 
da aula de informática ou de calquera espazo que se utilice para impartir a materia.  

⚫ Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a mediación.  

⚫ Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os 
alumnos/as no centro.  

⚫ Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade.  

⚫ Promover a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 
discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

⚫ Evitar os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación 
por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da 
realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

 
20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Non hai nada previsto neste momento. Ao longo do curso o departamento comprométese a realizar 
todas as actividades extraescolares e complementarias que xurdan e sexan posibles. 
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21. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN E DA PRÁCTICA DOCENTE 

Para avaliar a programación o Departamento ten previsto facer: 

➔ Memoria final da programación anual cos obxectivos logrados, cumprimento da programación, 
modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica, propostas 
de mellora para a programación didáctica do próximo curso e análise dos resultados da 
avaliación final do alumnado. 

➔ Enquisas de cada membro do Departamento para cada materia con modelos semellantes aos 
seguintes: 

 

Enquisa 1: AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA. DATOS ESTATÍSTICOS 

CURSO ACADÉMICO  CURSO e GRUPO  

PROFESOR/A  

TOTAL ALUMNOS  APROBADOS  

INSUFICIENTE  SUFICIENTE  

BEN  NOTABLE  

SOBRESALIENTE    

NOTA MEDIA  NOTA MEDIA NIVEL  

OBSERVACIÓNS 
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Enquisa 2: AVALIACIÓN DA PROGRAMACION. OBXECTIVOS 

Traballáronse todos os obxectivos? 
 
 
 

Afondouse nalgúns especialmente? 
 
 
 

Obxectivos non alcanzados polos alumnos: 
Cales: 
1 
2 
3 
4 
Razóns: 
1 
2 
3 
4 

Grao de consecución de obxectivos: 
 
 
 
 

PROPOSTAS DE MELLORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programación didáctica de Matemáticas         125 

IES Concepción Arenal(Ferrol) 

Enquisa 3: AVALIACIÓN DA PROGRAMACION. CONCEPTOS 

Traballáronse todos os conceptos? 
 
 
 

Afondouse nalgúns especialmente? 
Cales: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Razóns: 
1 
2 
3 
4 

Grao de adquisición de conceptos: 
 
 
 
 

PROPOSTAS DE MELLORA 
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Enquisa 4: FUNCIONAMENTO DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR... A MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

Temporalización das unidades 
didácticas 

   

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da 
unidade 

   

Descriptores e desempeños 
competenciales 

   

Realización de tarefas 
   

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridade nos criterios de 
avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación 

   

Portfolio de evidencias dos 
estándares de aprendizaxe 

   

Atención á diversidade 
   

Interdisciplinariedad 
   

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 
programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 
programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% 
antedito, se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns 
de diversa índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos 
de carácter lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición 
dos contidos previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíbel claramente a unha 
falta de implicación e traballo do alumnado. 
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Práctica docente  

É práctica habitual deste departamento tratar, nas reunións mensuais, a rendibilidade da nosa práctica 
docente para que o alumnado acade os obxectivos marcados. Temos moi pouco marxe de actuación 
nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen embargo non son considerados, 
suficientemente, polos que son responsables directos dos mesmos: 

◆ apoio ao alumno no traballo diario fora de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 
tarefas, coa profundidade que requiren,  

◆ intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 
seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda 
en corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de 
secundaria e bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal 
comportamento xeneralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son 
factores determinantes na obtención de malos resultados.  

Rúbricas para a reflexión e a avaliación da práctica docente 

Ofrécense unha serie de instrumentos de axuda para reflexionar sobre catro aspectos fundamentais na 
práctica docente: 

1. Planificación. 

2. Motivación do alumnado. 

3. Desenvolvemento do ensino. 

4. Seguimento e avaliación do proceso de ensino aprendizaxe. 

 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN 
(de 0 a 5) 

PROPOSTAS DE  
MELLORA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

  

2. Programa a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os 
contidos da programación de aula tendo en conta as 
particularidades de cada un dos grupos de estudantes. 

  

4. Programa actividades e estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo flexible, preparando 
actividades e recursos axustados á programación de 
aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer o seguimento do progreso de 
aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas. 

  

7. Coordínase co profesorado doutros departamentos 
que poidan ter contidos afíns á súa materia. 
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INDICADORES 

VALORACIÓN 
(de 0 a 5) 

PROPOSTAS DE  
MELLORA 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
L

U
M

N
A

D
O

 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade. 

  

2. Formula situacións que introduzan a unidade 
(lecturas, debates, diálogos,...). 

  

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou 
coa súa funcionalidade.  

  

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as 
dificultades atopadas.  

  

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses 
do alumnado. 

  

6. Estimula a participación activa dos estudantes en 
clase. 

  

7. Promove a reflexión dos temas tratados.   
 

D
E

S
E

N
V

O
L
V

E
M

E
N

T
O

 D
O

 E
N

S
IN

O
 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 
pasar a unha nova unidade ou tema con mapas 
conceptuais, esquemas, etc. 

  

2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é 
posible, cos xa coñecidos: intercala preguntas 
aclaratorias, pon exemplos, etc. 

  

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer 
asesorías dentro e fóra das clases.  

  

4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento 
de cada unidade didáctica.  

  

5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

  

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída cos estudantes. 

  

7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos e as alumnas. 

  

8. Formula actividades que permitan a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da 
etapa educativa. 

  

9. Formula actividades grupais e individuais.   
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INDICADORES 

VALORACIÓN 
(de 0 a 5) 

PROPOSTAS DE 
 MELLORA 

S
E

G
U

IM
E

N
T

O
 E

 A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 D
O

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

N
S

IN
A

N
Z

A
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

X
E

 

1. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para 
axustar a programación ó nivel dos estudantes. 

  

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica. 

  

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na 
aula e fóra dela. 

  

4. Proporcionaa a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e como pode melloralas. 

  

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e as alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan 
de maneira equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 

  

7. Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes non foron alcanzados 
suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de maior nivel cando os 
obxectivos foron alcanzados con suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función 
dos contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

11. Emprega diferentes medios para informar dos 
resultados aos estudiantes e aos pais. 
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22. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS 

Esta programación e o seu resumo están á disposición da comunidade educativa nos espazos do 
centro dispostos pola Dirección e ublicados na páxina web do noso centro, dentro do apartado 
correspondente ao Departamento de Matemáticas:  

http://iesconcepcionarenal/ 

 
 

http://iesconcepcionarenal/

