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PROGRAMACIÓN NIVEIS LOMCE 
SECUNDARIA 

1. Normativa 
2. Introdución e contextualización 
3. Obxectivos 
4. Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave 

 
5. 1º ESO  
� Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe. 

Competencias clave.  
� Temporalizaxión. Grao mínimo de consecución para superar a materia  
� Procedementos e instrumentos de avaliación 
� Concrecións metodolóxicas 
� Materais e recursos didácticos 
� Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
� Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
� Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas  
� Medidas de atención á diversidade 
� Actividades complementarias e extraescolares 
� Contribución ao Proxecto Lector 
� Accións de contribución ao Proxecto TIC 
� Criterios para avaliar a propia programación  

 
6. 3º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS ACADÉMICAS 
� Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe. 

Competencias clave.  
� Temporalizaxión. Grao mínimo de consecución para superar a materia  

 
7. 3º ESO: MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS APLICADAS 
� Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe. 

Competencias clave.  
� Temporalizaxión. Grao mínimo de consecución para superar a materia  

 
� Procedementos e instrumentos de avaliación na materia de Matemáticas orientadas as     

Ensinanzas Académicas e Matemáticas Orientadas as Ensinanzas Aplicadas. 
� Concrecións metodolóxicas 
� Materais e recursos didácticos 
� Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
� Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
� Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes 
� Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas  
� Medidas de atención á diversidade 
� Actividades complementarias e extraescolares 
� Contribución ao Proxecto Lector 
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� Accións de contribución ao Proxecto TIC 
� Criterios para avaliar a propia programación  

 
8. 1º BACHARELATO: MATEMÁTICAS I - MATEMÁTICAS APLICADAS AS 

CIENCIAS SOCIAIS I 
Obxectivos 
 
MATEMÁTICAS I 
 

� Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe. 
Competencias clave.  

� Temporalizaxión. Grao mínimo de consecución para superar a materia  
 
MATEMÁTICAS APLICADAS AS CIENCIAS SOCIAIS I  

� Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe. 
Competencias clave.  

� Temporalizaxión. Grao mínimo de consecución para superar a materia  
 

� Procedementos e instrumentos de avaliación na materia de Matemáticas orientadas as 
Ensinanzas Académicas e Matemáticas Orientadas as Ensinanzas Aplicadas. 

� Concrecións metodolóxicas 
� Materais e recursos didácticos 
� Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
� Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
� Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas  
� Medidas de atención á diversidade 
� Actividades complementarias e extraescolares 
� Contribución ao Proxecto Lector 
� Accións de contribución ao Proxecto TIC 
� Criterios para avaliar a propia programación 

PROGRAMACIÓN NIVEIS LOE 
9. 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA 
10. 4ºEDUCACIÓN SECUNDARIA OPCIÓN B 
11. 4ºEDUCACIÓN SECUNDARIA OPCIÓN A 
12. MATEMÁTICAS II 2º BACHARELATO 
13. MATEMÄTICAS APLICADAS II 2º BACHARELATO 

 
 
Contamos no curso académico 2015/2016 con dúas seccións bilingües de 
Matemáticas en Francés: 2º ESO, 4ºESO opción B. A programación de referencia 
para as mesmas é a do nivel común: Matemáticas 2º ESO, Matemáticas 4º ESO, 
opción B 
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PROGRAMACIÓN NIVEIS LOMCE  
 
 
1. Normativa 
 
Realízase esta programación acorde coa normativa publicada no DOG. Núm 120 do Luns, 20 de xuño 
de 2015, onde se publica o DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato de Galiza. Neste decreto introdúcense as 
modificacións establecidas en distintos aspectos pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a 
mellora da calidade educativa (LOMCE) 
 

2. Introdución e contextualización 
 

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

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

O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques, todos eles de igual importancia na 
formación integral do alumnado, polo que nesta programación realizase unha distribución dos mesmos 
que garanta  que ningún dos bloques se vexa minguado por cuestións de calquera índole. 
Ademais, 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. Con este principio  deséñase a programación didáctica recollida 
nestas páxinas. 
É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, as competencias e 
os valores estean integrados, polo que os estándares de aprendizaxe se formularon tendo en conta a 
imprescindible relación entre os devanditos elementos. 

 

3. Obxectivos 
 
Obxectivos na ESO: 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e  alumnas as capacidades 
que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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. 
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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. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e 
resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 
adquirir novos coñecementos. 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 distintas disciplinas, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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 realizaron achegas 
importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 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 mellora e respectar a diversidade 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 do noso idioma como elemento fundamental para o 
mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes a 
comunidade lusófona. 

4. Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave  
 
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada 
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz 
de problemas complexos. 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

CCL_____ Comunicación lingüística. 

CMCCT__ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía . 

CD______ Competencia dixital. 

CAA ____ Aprender a aprender. 
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CSC_____ Competencias sociais e cívicas. 

CSIEE ___ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CCEC ___ Conciencia e expresións culturais. 

 

Descrición do modelo competencias 

Na descrición do modelo competencias inclúese o marco de descritores competencias, no que aparecen 
os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das 
competencias; recordemos que estas no se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para elo, 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 elo, 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 destes é aínda moi xeneral, 
o axuste do nivel de concreción esixe que ditos indicadores se dividan, a súa vez, no que se denominan 
descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao de competencias do alumnado. Por 
cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro descritores,  

 

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 
dende todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do 
alumnado sexa o máis completo posible.  

 

Por outra parte, 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 podamos vivir, e en cuxa construción colaboren. 

 

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, conduciranos 
a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas 
fortalezas para poder dar resposta as súas necesidades, se ben o elevado número de estudantes nalgúns 
grupos o fai moi complicado. 

 

Na área de Matemáticas 

Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, 
facendo fincapé nos descritores máis afíns a área. 
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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 a 
esta competencia: 

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

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

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

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

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

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

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

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

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

 

Comunicación lingüística 

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

 

Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas 
ofrece una imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e non so recibe, mensaxes a 
través das linguas con distintas finalidades. 
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Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a 
esta competencia: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

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

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

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

 

Competencia dixital  

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da 
información e a comunicación para alcanzar los obxectivos relacionados co traballo, a 
empregabilidade, 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 entorno dixital. 

 

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

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

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

•  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.  

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

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

Conciencia e expresións culturais 

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

 

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e 
creadora e ao dominio de aquelas 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 de outras comunidades. 

 

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

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

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

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competencias sociais e cívicas 

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

 

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

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

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

•  Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

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

•  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

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

•  Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo 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 largo 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 elo, que se produza nel unha percepción de autoeficacia. Dirixido todo o anterior a 
motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. 

 

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

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

•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente … 
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•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•  Planificar os recursos necesarios e os pasos 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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1º ESO 

 

5. Contidos .- Criterios de avaliación.- Estándares de aprendizaxe 
avaliables.- Competencias clave  

O bloque 1 de contidos publicado no DOG. Núm. 120 do Luns, 20 de xuño de 2015 , 
"Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", é un 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.. No desenvolvemento de ambos prestarase especial atención ao 
desenvolvemento de 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. 

Distribución das unidades correspondentes a cada bloque. 

- Bloque 2:Números e álxebra 

Unidade 1: OS NÚMEROS NATURAIS 

• Orixe e evolución dos números. Utilidade dos números: contar, estimar, aproximar, 
ordenar...O sistema de numeración decimal:un sistema posicional 

• Números grandes: millóns, millardos, billóns. Aproximación de números naturais por 
aproximación. 

• Operacións con números naturais. Propiedades. Orde en que teñen que facerse as operacións 
• Aprende a usar a túa calculadora 
• Resolución de problemas aritméticos 

Unidade 2: POTENCIAS E RAÍCES 

• Potencias de base e expoñente natural.As potencias na calculadora 
• Potencias de base dez. Descomposición polinómica dun número. Expresión abreviada de 

números grandes. 
• Operacións con potencias. 
• Raíces cadradas: raíces exactas. Cálculo da raíz cadrada por tanteo. Algoritmo para o 

cálculo da raíz cadrada. 
• Resolución de problemas 
 
Unidade 3: DIVISIBILIDADE 
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• A relación de divisibilidade.Múltiplos e divisores. 
• Criterios de divisibilidade (2, 3 e 5). 
• Números primos e compostos. 
• Descomposición dun número nos seus factores primos. 
• Múltiplos comúns a varios números.M.C.D. Cálculo 
• Divisores comúns a varios números.m.c.m. Cálculo 
• Resolución de problemas de múltiplos, divisores M.C.D. e m. c. m. 

Unidade 4: OS NÚMEROS ENTEIROS 

• Os números negativos.O conxunto dos números enteiros. Valor absoluto dun número 
enteiro. Comparación de números enteiros 

• Operacións con números enteiros: suma, resta, multiplicación e división. 
• Significado e usos das operacións con números enteiros. Utilización da xerarquía e 

propiedades das operacións e das regras de uso das parénteses en cálculos sinxelos. 
• Potencias e raíces de números enteiros. 

Unidade 5: OS NÚMEROS DECIMAIS 

• Significado das cifras decimais. 
• Os decimais na recta numérica. 
• Tipos de números decimais. 
• Operacións con números decimais (suma e resta, producto, cociente – aplicación das 

propiedades da división para eliminar as cifras decimais no divisor. Aproximación do 
cociente á orde de unidade desexada) 

• Raíces cadradas mediante o algoritmo e a calculadora de números decimais. 
• Redondeos 

Unidade 6: O SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

• As magnitudes e a súa medida. 
• O sistema métrico decimal. Orixe e significado. 
• Medida da lonxitude. 
• Medida da capacidade.Medida do peso. 
• Medida da superficie. 
• Medida do volume. 

Unidade 7: AS FRACCIÓNS 

• Os tres significados dunha fracción. 
• Fraccións equivalentes.Simplificación de fraccións. Relación entre os termos de dúas 

fraccións equivalentes. Cálculo do termo descoñecido 
• Reducción a común denominador. Comparar e ordenar fraccións 
• Operacións con fraccións: suma, resta, producto e cociente 
• Resolución de expresións con operacións combinadas e parénteses no conxunto das 

fraccións 
• Relacións entre fraccións e números decimais. 
• Problemas con fraccións (nos que se calcula a fracción dunha cantidade, nos que se coñece 

a fracción dunha cantidade e se pide o total, suma e resta de fraccións, producto e cociente 
de fraccións, nos que aparece a fracción doutra fracción) 

• Elaboración e utilización de estratexias persoais para o cálculo mental, para o cálculo 
aproximado e con calculadoras. 
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Unidade 8: PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES. 

• Relación de proporcionalidade entre magnitudes. 
• Problemas de proporcionalidade directa (método de redución á unidade, regra de tres directa 

) 
• Proporcionalidade inversa (método de redución á unidade, regra de tres inversa ). 
• Porcentaxes.( a porcentaxe como fracción, relación entre porcentaxes e números decimais, a 

porcentaxe como proporción) Concepto de tanto por cento 
• Cálculo de porcentaxes (mecanización do cálculo –distintos métodos – cálculo rápido de 

porcentaxes sinxelas, cálculo de porcentaxes coa calculadora) 
• Aumentos e diminucións porcentuais 

Unidade 9: ÁLXEBRA. 

• Letras en vez de números (exprear un número calquera, xeneralizar relacións ou 
propiedades numéricas, exprear ou manexar números descoñecidos, codificar 
matematicamente un problema e facilitar a súa resolución). 

• Expresións alxébricas.: monomios, suma, resta, producto e división de monomios, 
multiplicación dun monomio por unha suma. 

• Igualdades alxébricas: ecuacións ou identidades en fórmulas sinxelas. 
• Ecuacións : elementos, solución 
• Primeiras técnicas para a resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
• Resolución de ecuacións sinxelas de 1º grao cunha incógnita. Práctica 
• Ecuacións  moi sinxelas con denominadores. 
• Resolución de problemas con axuda das ecuacións. 

 

- Bloque 3:Xeometría: 

Unidade 10: RECTAS E ÁNGULOS 

• Instrumentos de debuxo (construción de segmentos e ángulos, trazado da mediatriz dun 
segmento, trazado da bisectriz dun ángulo). 

• Relacións angulares (ángulos de lados paralelos, ángulos que se forman ó cortar dúas rectas 
paralelas por unha secante) 

• Medida de ángulos. Expresión dun ángulo en graos e minutos. Suma, resta de ángulos. 
Producto e división dun ángulo por un número natural  

• Ángulos nos polígonos. 
• Ángulos na circunferencia. 
• Simetrías nas figuras planas 
 

Unidade 11: FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS. 

• Construcción. 

• Igualdade de triángulos. 

• Rectas e puntos notables. 

• Circunferencia inscrita e circunscrita 

• Cuadriláteros.Clasificación: paralelogramos, rectángulos, cadrados, rombos, romboides, 
trapecios e trapezoides.Características. 

• Polígonos regulares.Elementos fundamentais dun polígono regular. Eixes de simetría 

• Construción de polígonos regulares cos instrumentos de debuxo habituais. 

• Circunferencia: Posicións relativas de recta e circunferencia. Posicións relativas de dúas 
circunferencias 

• Medición e cálculo de ángulos en figuras planas 

• Teorema de Pitágoras. Aplicacións 
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• Corpos xeométricos. 

• Poliedros 

• Algúns corpos de revolución 

Unidade 12: ÁREAS E PERÍMETROS 

• Áreas e perímetros nos cuadriláteros:cadrado, rectángulo, rombo, paralelogramos 
calquera,rombo, trapecio 

• Área e perímetro no triángulo 

• Áreas de polígonos calquera (área dun polígono por triangulación, área dun polígono 
regular) 

• Medidas no círculo e figuras asociadas (perímetro e área do círculo, área do sector 
circular,área da coroa circular) 

• Cálculo de áreas e perímetros co teorema de Pitágoras 

• Resolución de problemas con cálculos de áreas. 
 

- Bloque 3:Funcións  

Unidade 13: FUNCIÓNS E GRÄFICAS  

• Táboas de valores. 

• Coordenadas cartesianas.Información mediante puntos. 

• Relación de dependencia entre dúas variables 

• Construcción e interpretación de gráficas moi sinxelas a partir de expresións verbais. 
Táboas estatísticas.Gráficas estatísticas 
 

- Bloque 4:Estatística  
• Estudo estatístico.-  Procedemento para realizar un estudo estatístico. 

• Variables estatísticas cualitativas e cuantitativas. 

• Poboación e mostra. 

• Táboas de frecuencias.-  Frecuencia absoluta, relativa e porcentual. 

• Táboas de frecuencias. Construción. Interpretación. 

• Gráficos estatísticos.-  Gráficas estatísticas. Interpretación. Construción dalgunhas moi 
sinxelas. 

•  Diagrama de barras.-  Histograma.-  Polígono de frecuencias.-  Diagrama de sectores. 

• Gráficos estatísticos.-  Parámetros estatísticos:-  Media.-  Mediana.-  Moda-  Percorrido. -  
Desviación media. 

• Interpretación e obtención en distribucións moi sinxelas. 

• Sucesos aleatorios.-  Significado. Recoñecemento.-  Cálculo de probabilidades sinxelas:-  de 
sucesos extraídos de experiencias regulares.-  de sucesos extraídos de experiencias 
irregulares mediante a experimentación: frecuencia relativa 
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-  
 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

� f 
� h 

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

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

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

� CCL 
� CMCCT 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

� e 
� f 
� h 

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

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

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

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

� CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

súa utilidade e eficacia. 

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

� CMCCT 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCEC 

� b 
� e 
� f 
� g 
� h 

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

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

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

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

� CMCCT 

� b 
� e 
� f 

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

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

� MAB1.4.1. Afonda nos 
problemas logo de 
resolvelos, revisando o 

� CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

proceso de resolución e 
os pasos e as ideas as 
importantes, analizando a 
coherencia da solución ou 
procurando outras formas 
de resolución. 

solucións no contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc. 

contextos, etc. 

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

� CMCCT 
� CAA 

� b 
� f 
� h 

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

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

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

� CCL 
� CMCCT 

� a � B1.5. Práctica dos procesos de matematización e � B1.6. Desenvolver procesos de � MAB1.6.1. Identifica � CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

situacións problemáticas 
da realidade susceptibles 
de conter problemas de 
interese. 

� CSC 

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

� CMCCT 
� CSIEE 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

� b 
� c 
� d 
� e 
� f 
� g 

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

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

� MAB1.6.5. Realiza � CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

� b 
� e 
� f 
� g 

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

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

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

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

� CMCCT 
� CSIEE 
� CSC 

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

� CMCCT 

� a 
� b 
� c 
� d 
� e 
� f 
� g 
� l 
� m 
� n 
� ñ 
� o 

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

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

� MAB1.8.3. Distingue entre � CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

problemas e exercicios, e 
adopta a actitude axeitada 
para cada caso. 

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

� CMCCT 
� CAA 
� CCEC 

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

� CMCCT 
� CSIEE 
� CSC 

�  b 
� g 

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

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

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

� CMCCT 
� CSIEE 

� b � B1.6. Confianza nas propias capacidades para � B1.10. Reflexionar sobre as decisións � MAB1.10.1. Reflexiona � CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� g desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

tomadas, e aprender diso para situacións 
similares futuras. 

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

� CAA 

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

� CMCCT 
� CD 

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

� CMCCT 

� e 
� f 
� g 

� B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e organización de datos. 

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

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

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

− Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

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

� MAB1.11.3. Deseña 
representacións gráficas 
para explicar o proceso 

� CMCCT 
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seguido na solución de 
problemas, mediante a 
utilización de medios 
tecnolóxicos. 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

� a 
� b 
� e 
� f 
� g 

� B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 
− Recollida ordenada e organización de datos. 

− Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
− Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 

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

� MAB1.12.1. Elabora 
documentos dixitais 
propios coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada (de 
texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.) 
como resultado do 
proceso de procura, 
análise e selección de 
información relevante, e 

� CD 
� CCL 
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compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

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

� CCL 

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

� CD 
� CAA 

alxébrico ou estatístico. 
− Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

− Elaboración de informes e documentos sobre 
os procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 
− Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

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

� CD 
� CSC 
� CSIEE 

  
Bloque 2. Números e álxebra 

 

� b 
� e 

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

� B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, e porcentaxes 

� MAB2.1.1. Identifica os 
tipos de números 

� CMCCT 
� CCL 
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(naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais) 
e utilízaos para 
representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente 
a información 
cuantitativa. 

� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CAA 

� f 
� g 
� h 

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

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

� B2.4. Números decimais: representación, 
ordenación e operacións. 

� B2.5. Relación entre fraccións e decimais. 
Conversión e operacións. 

� B2.6. Potencias de números enteiros e fraccionarios 
con expoñente natural: operacións. 

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

� B2.8. Xerarquía das operacións. 
� B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o 

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

sinxelas, as súas operacións e as súas 
propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 
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� MAB2.2.1. Recoñece novos 
significados e 
propiedades dos números 
en contextos de 
resolución de problemas 
sobre paridade, 
divisibilidade e 
operacións elementais. 

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CSIEE 
� CSC 
� CAA 

� e 
� f 
� g 
� h 

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

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

� B2.12. Múltiplos e divisores comúns a varios 
números. Máximo común divisor e mínimo 
común múltiplo de dous ou máis números 
naturais. 

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

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

� B2.8. Xerarquía das operacións. 
� B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o 

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

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

 

� MAB2.2.4. Realiza cálculos � CMCCT 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

27 
 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

� CD 
� CSC 
� CAA 

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

� CMCCT 
�  CCL 
� CSC 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

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

� CMCC  
� CD 
� CSC 
� CAA  

� e 
� f 

� B2.8. Xerarquía das operacións. 
� B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o 

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

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

 

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CAA 

� e 
� f 

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

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

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

 

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CAA 

� e 
� f 
� g 
� h 

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

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

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

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

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

� CMCCT 
�  CCL 
� CCEC 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

� e 
� f 
� g 
� h 

� B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica. 
� B2.19. Tradución de expresións da linguaxe cotiá, 

que representen situacións reais, á alxébrica, e 
viceversa. 

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

� B2.21. A linguaxe alxébrica para xeneralizar 

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

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

� CMCCT 
�  CCL 
� CSC 
� CAA 
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propiedades e simbolizar relacións. Obtención de 
fórmulas e termos xerais baseada na observación 
de pautas e regularidades. Valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 

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

� CMCCT  
� CCL 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA  

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

� CMCCT 
� CSC 
� CAA 

� f 
� h 

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

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

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

� CMCCT  
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

  
Bloque 3. Xeometría 

 

� f 
� h 

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

� B3.2. Ángulos e as súas relacións. 
� B3.3. Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz 

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

� MAB3.1.1. Recoñece e 
describe as propiedades 
características dos 
polígonos regulares 
(ángulos interiores, 

� CMCCT 
�  CCL 
� CSC 
� CAA 
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ángulos centrais, 
diagonais, apotema, 
simetrías, etc.). 

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

� CMCCT 
�  CCL 
� CCEC 
� CSC 
� CAA 

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

� CMCCT 
�  CCL 
� CCEC 
� CSC 
� CAA 

e bisectriz. Propiedades. 
� B3.4. Figuras planas elementais: triángulo, cadrado 

e figuras poligonais. 
� B3.5. Clasificación de triángulos e cuadriláteros. 

Propiedades e relacións. 

problemas da vida cotiá. 

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

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

� CMCCT 
�  CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

� e 
� f 

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

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

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

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

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

� CMCCT  
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
�  CCL 
� CCEC 
� CSC 
� CAA 

� e 
� f 

� B3.9. Poliedros e corpos de revolución: elementos 
característicos e clasificación. Áreas e volumes. 

� B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas) e identificar os seus 
elementos característicos (vértices, 
arestas, caras, desenvolvementos 
planos, seccións ao cortar con planos, 
corpos obtidos mediante seccións, 
simetrías, etc.). � MAB3.3.2. Constrúe 

seccións sinxelas dos 
corpos xeométricos, a 

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
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partir de cortes con 
planos, mentalmente e 
utilizando os medios 
tecnolóxicos axeitados. 

� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CSC 
� CAA 

� e 
� f 
� l 
� n 

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

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

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

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

� CMCCT 
�  CCL 
� CD 
� CCEC 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

  
Bloque 4. Funcións 

 

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

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

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CAA 

� f � B4.2. Concepto de función: variable dependente e � B4.2. Manexar as formas de presentar � MAB4.2.1. Pasa dunhas � CMCCT 
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independente. Formas de presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e fórmula).  

unha función (linguaxe habitual, táboa 
numérica, gráfica e ecuación, pasando 
dunhas formas a outras e elixindo a 
mellor delas en función do contexto). 

formas de representación 
dunha función a outras e 
elixe a máis adecuada en 
función do contexto. 

� CCL 
� CD 
� CSC 
� CAA 

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

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CAA 

� b 
� e 
� f 
� g 
� h 

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

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

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

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CAA 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

  
Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

� a 
� b 
� c 
� d 
� e 
� f 
� g 
� h 
� m 

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

� B5.2. Variables cualitativas e cuantitativas. 
� B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas. 
� B5.4. Organización en táboas de datos recollidos 

nunha experiencia. 
� B5.5. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos 

de frecuencias. 
� B5.6. Medidas de tendencia central. 

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

� MAB5.1.2. Recoñece e 
propón exemplos de 
distintos tipos de 
variables estatísticas, 

� CMCCT 
� CCL 
� CSC 
� CSIEE 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

� CAA 

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� CAA 

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CAA 
 

� e 
� f 
� h 

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

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

� B5.6. Medidas de tendencia central. 
� B5.7. Utilización de calculadoras e ferramentas 

tecnolóxicas para o tratamento de datos, creación 
e interpretación de gráficos e elaboración de 
informes. 

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

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CSC 
� CAA 

� e 
� f 
� h 

� B5.8. Fenómenos deterministas e aleatorios. 
� B5.9. Formulación de conxecturas sobre o 

comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos 
e deseño de experiencias para a súa 
comprobación. 

� B5.10. Frecuencia relativa dun suceso e a súa 
aproximación á probabilidade mediante a 
simulación ou experimentación. 

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

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CAA 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CD 
� CSC 
� CSIEE 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CSC 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CSC 
� CAA 

� b 
� f 
� h 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� MAB5.4.3. Calcula a 

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

� CMCCT 
� CD 
� CSC 
� CAA 
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Temporalización. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

BLOQUE ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN 

(Nº sesións) 

B
lo

qu
e 

1.
  

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
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, m
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od

os
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 a
ct

i
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át
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as
 

 
 - Identifica e resolve problemas en situacións 

cotiás 
- Trata de comprender o enunciado 

Expresa o problema con outras palabras. 
Representa o problema noutro formato (gráficas, 
diagramas, debuxos, con  
obxectos, etc). 

- Analiza o problema 
- Indica cal é a meta do problema. 
- Sinala onde reside a dificultade de la tarefa. 
- Separa os datos relevantes dos non relevantes. 
- Indica os datos cos que conta para resolver o  

problema. 
- Sinala que datos non presentes necesitaríamos para 

resolver o problema. 

- Busca estratexias e traballa con elas 
- Busca un problema semellante que teñamos resolto 

na clase. 

- Analiza un problema similar nun contexto máis 
próximo. 

- Analiza primeiro algúns exemplos concretos cando 
o problema sexa moi xeneral. 

- Busca situacións diferentes (escenarios, contextos, 
tarefas, etc) nos que se poida presentar ese 
problema. 

- Expón o problema de forma clara e ordenada 

- Reflexiona sobre o proceso seguido 

Ao longo de todo o curso 
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MAB2.1.1 -  Elabora e interpreta  mensaxes nos que se utilizan os 
números naturais,enteiros,decimais e fraccionarios para 
cuantificar e/ou codificar a información. 

-  Compara e ordena  números enteiros e decimais e   
representaos na recta numérica 

- Representa  fraccións sobre unha superficie dividida en 
partes iguais. 

-  Recoñece as fraccións que corresponden a unha parte 
dun total. 

- Compara e ordena dúas ou tres fraccións:  

-Pasando  a forma decimal 

-Reducindo a común denominador 

4 

MAB2.1.2 - Suma, resta, multiplica e divide números 
enteiros,decimais e fraccións. 

- Resolve  expresións sinxelas con parénteses e operacións 
combinadas 

6 
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MAB2.1.3 - Resolve  problemas cotiáns nos que aparezan operacións 
con números enteiros,decimais e fraccións. 

-  Aplica os coñecementos de distintos tipos de números e 
as súas operacións para interpretar, expresar e resolver 
situacións sinxelas da vida ordinaria 

- Resolve problemas sinxelos empregando, segundo o 
caso, o cálculo mental ou a calculadora para realizar as 

6 
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operacións e tamén aplicacións informáticas para 
representar o contexto e/ou a solucións 

MAB2.2.1 - Identifica a existencia de relación de divisibilidade entre 
dos números. 

- Recoñece  múltiplos e divisores dun número. 

-  Diferenza entre números primos e compostos 

3 

MAB2.2.2 - Recoñece  automaticamente os primeiros números 
primos. 

- Identifica os múltiplos de 2, de 3 e de 5. 

- Descompón en factores  números sinxelos. 

 

6 

MAB2.2.3 - Comprende os conceptos de máximo común divisor e 
mínimo común múltiplo. 

- Calcula, mentalmente ou artesanalmente (mediante a 
intersección dos conxuntos de múltiplos e divisores),e 
mediante algoritmos do máximo común divisor e do 
mínimo común múltiplo de números sinxelos 

7 

MAB2.2.4 -  Interpreta e le   potencias 

-  Calcula mentalmente ou por escrito  potencias de 
números sinxelos: cadrados, cubos e potencias de base 
10. 

- Memoriza os cadrados dos dez primeiros números 
naturais. 

5 
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- Interpreta  lee  raíces cadradas. 

-  Aproxima ás unidades, mediante cálculo manual, do 
valor da raíz cadrada dun número menor que 100. 

-  Obtén potencias e raíces cadradas coa calculadora 

MAB2.2.5 -Coñece, interpreta e escribe o oposto e o valor absoluto 
dun número enteiro  

2 

MAB2.2.6 - Aproxima un número decimal a un determinado orde de 
unidades. 

- Realiza  sinxelas operacións e estimacións, mentalmente. 

 

2 

MAB2.2.7 - Converte fracciones en números decimais. 

- Converte decimais finitos  a fracción 

-  Simplifica fraccións sinxelas. 

- Acha fraccións equivalentes: 

    - Por amplificación 

    - Por simplificación 

5 

MAB2.2.8 -  Calcula  mentalmente e  escribe  potencias de base 10. 

- Coñece e emprega a notación científica para representar 
números redondos  grandes 

4 
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MAB2.3.1 - Resolve expresións sinxelas con parénteses e operacións 
combinadas entre números enteiros, decimais e fraccións 
mentalmente, con lapis e papel e coa calculadora 

5 

MAB2.4.1 - Posúe estratexias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos ou aproximados sinxelos 

2 

MAB2.4.2 - Elixe a ferramenta máis axeitada para realizar os 
cálculos( mental, escrita ou con calculadora) 2 

MAB2.5.1 -  Recoñece as relacións de proporcionalidade, 
diferenciando a directa das que non o son, completa 
mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes 
a magnitudes directamente proporcionais. 

-Calcula a taxa unitaria, factor de conversión ou constante 
de proporcionalidade 

-  Resolve problemas de proporcionalidade, con números 
sinxelos, aplicando o método de redución á unidade 

-  Calcula porcentaxes directos mentalmente e con 
calculadora 

-  Calcula mentalmente porcentaxes como: 50 %, 25 %, 75 
%,10%,1% …. 

14 

MAB2.6.1 -  Traduce enunciados moi sinxelos a linguaxe alxébrico. 

-  Opera (suma, resta, multiplica e divide) expresións 6 
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alxébricas básicas (monomios). 

MAB2.6.2 -Identifica en casos moi sinxelos propiedades e leis xerais 
en procesos numéricos recorrentes 

4 

MAB2.7.1 -Discrimina  os valores que son solución dunha ecuación 
de 1º grao dos que non o son 

2 

MAB2.7.2 -  Resolve ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, sen 
denominadores e sen parénteses 

-  Resolve problemas moi sinxelos co auxilio das 
ecuacións: 

-  Codifica o enunciado nunha ecuación. 

-  Resolve a mesma. 

-  Interpreta a solución. 

8 

MAB3.1.1 - Identifica e denomina algunhas relacións entre dous 
ángulos (complementarios, suplementarios) 

- Coñece os elementos dos polígonos  

- Recoñece as propiedades dos polígonos regulares 

- Atopa simetrías nas figuras planas. 

2 
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MAB3.1.2 -  Clasifica e constrúe  triángulos. 

-  Recoñece e debuxa as alturas dun triángulo. 
3 
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MAB3.1.3 - Recoñece e constrúe rectas paralelas e perpendiculares 

-  Identifica e clasifica os cuadriláteros analizando as súas 
propiedades 

3 

MAB3.1.4 -Coñece e  diferenza a circunferencia e círculo e as 
propiedades dos seus puntos 

2 

MAB3.2.1 -  Opera con medidas angulares. 

-  Coñece e utiliza con soltura o Sistema Métrico Decimal 
(S.M.D.) para medir lonxitudes, pesos, capacidades e 
superficies: 

-Realiza cambios de unidade 

-Pasa de forma complexa a incomplexa e viceversa 

-  Obtén o valor do ángulo interior en polígonos regulares. 

-  Calcula o perímetro de figuras planas regulares  
aplicando as fórmulas correspondentes. 

-  Calcula a superficie de figuras planas regulares 
aplicando as fórmulas correspondentes. 

6 

MAB3.2.2 - Calcula a lonxitude da circunferencia e a superficie do 
círculo aplicando as fórmulas correspondentes. 

4 

MAB3.3.1  0 

MAB3.3.2  0 
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MAB3.3.3  0 

MAB3.4.1  0 

MAB4.1.1 - Comprende o que é un sistema de referencia e do papel 
que desempeña. 

-  Representa puntos dados polas súas coordenadas. 

- Asigna coordenadas a puntos dados sobre unha 
cuadrícula 

4 

MAB4.2.1 -  Coñece as distintas formas de representar  unha función 5 

MAB4.3.1 - Identifica gráficas de funcións 3 

MAB4.4.1 - Coñece función lineal e as súas características 4 

MAB4.4.2  0 

MAB4.4.3 -Recoñece a relación lineal entre dúas magnitudes, escribe 
a ecuación correspondente e representa a función 

5 
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MAB4.4.4 -  Interpreta información dada mediante puntos. 

-  Interpreta información sinxela dada mediante unha 
gráfica 

- Representa a información recibida mediante puntos e/ou 
gráficas, con lapis e papel e con recursos tecnolóxicos  

3 
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MAB5.1.1 - Coñece e utiliza o vocabulario estatístico 3 

MAB5.1.2 - Distingue os tipos de variable 2 

MAB5.1.3 -Comprende o concepto de frecuencia sabendo calcular a 
dun valor nunha colección de datos. 

-Elabora táboas e representa graficamente os datos dunha 
variable 

5 

MAB5.1.4 - Obtén e interpreta parámetros centrais estatísticos en 
casos moi sinxelos. 

2 

MAB5.1.5 - Interpreta unha táboa ou gráfica estatística. 2 

MAB5.2.1 - Organiza datos, constrúe gráficos e calcula parámetros 
empregando ferramentas tecnolóxicas 

4 

MAB5.2.2 - Elabora un traballo estatístico sinxelo e guiado,dende a 
recollida de datos ata a presentación final 

4 

MAB5.3.1 -  Discrimina entre experimento aleatorio e  determinista 2 

MAB5.3.2 2 

MAB5.3.3 

-  Estima o valor da probabilidade mediante a 
experimentación en casos moi sinxelos  

4 

MAB5.4.1 - Identifica o espazo mostral  dun experimento aletorio 
moi sinxelo 

4 
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MAB5.4.2  0 
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A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso.Estimamos  a temporalización 
por bloques que figura a continuación 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓN (sesións) 

1.- PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS Ao longo do curso 

2.- NÚMEROS E ALXEBRA 93 

3.-XEOMETRÍA 24 

4.-FUNCIÓNS 24 

5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 34 

 TOTAL:175 

Procedementos e instrumentos de avaliación  
Para desenvolver adecuadamente a avaliación dos estándares  de aprendizaxe dos alumnos/as seguiranse os seguintes procedementos e utilizaranse  os 
seguintes instrumentos : 

PROCEDEMENTOS 
INSTRUMENTOS 

 

Observación 
sistemática 

5% 

- Asistencia, comportamento e actitude: Valoraranse os seguintes aspectos: 
- Grao de interese das preguntas que formula ou as dúbidas que 

formula 
- A forma de traballar na clase, cando o fai só ou en grupo 
- Interese que demostra nas distintas actividade orais ou escritas 

propostas na clase e na casa 
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- A atención que presta cando estamos corrixindo ou explicando 
algo novo 

- Participación en actividades voluntarias 
- A educación no seu comportamento e a súa forma de dirixirse aos 

demais 
- Xustificación das faltas de asistencia e retrasos 

Análise das 
producións dos 
alumnos 

15% 

- Actividades escritas : Valoraranse todas aquelas actividades realizadas en 
papel ou soporte informático que traballe o alumno/a na clase e na casa. 
Poden ser individuais ou grupais, así coma obrigatorias ou voluntarias 

- Revisión do caderno de clase: Con especial atención á  realización das 
tarefas e a corrección dos erros na clase, valorando igualmente a orde e a 
correcta presentación 

- Plan lector: inclúe actividades de busca de información. Valorarase: 
- Acerto nas respostas 
- Exposición oral dos argumentos seguidos para desenvolver a 

resposta 
- Fluidez e seguridade no discurso oral 
- Realización de actividades de lectura comprensiva 

 
Probas específicas 

80% 

- Probas escritas: Realizaranse un mínimo de dúas por avaliación e  a 
correspondente recuperación 

- Valorarase a orde e claridade na presentación 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

50 
 

Concrecións metodolóxicas  
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual 
como colectiva, e que, como un dos seus eixos, favoreza a adquisición das competencias clave, 
especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Sempre que sexa posible vincular os contidos a contextos reais, así como xerar 
posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos 

-  Utilización de software educativo para entender mellor os contidos, para comprobar as 
actividades realizadas e, en xeral, como soporte e recurso facilitador de la construción de 
ideas. 

-  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos 
para investigar e descubrir. 

-  Traballo en grupo cooperativo para o desenvolvemento das actividades e problemas 
propostos. 

-  Posta en común despois do traballo individual. 

 

O enfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, prescindindo do formalismo 
lóxico na meirande parte das exposicións, agás nos casos nos que coincide coa intuición. 
Compre coidar especialmente o tecido de interrelacións temáticas tanto explicitandoo a 
posteriori como dándolle ós alumnos oportunidade de descubrilo por si mesmos nos exemplos 
concretos. Isto reflectirase tamén na formulación de exercicios e problemas, sexan a realizar 
durante a clase ou dentro das probas de avaliación.  

As esixencias de memorización serán só as imprescindibles, o que é algo moi distinto das 
rutinas operativas e da aplicación de conceptos, que compre automatizar, é dicir, constituír en 
linguaxe adquirida, manexada con soltura comparable á linguaxe ordinaria, en canto significa 
adquisición de estruturas matemáticas básicas: nocións como multiplicación-división, área, 
medida en xeral, e relacións entre eles. 

O repaso dos coñecementos máis elementais farase de forma que os alumnos teñan ocasión de 
percibir e expresar as relacións e propiedades que ata agora quizás simplemente manexaban. 
Este é o motivo de deterse especialmente no repaso do número natural, na relación entre sistema 
métrico, sistema de numeración, números decimais, entre produto-cociente, fraccións e 
proporcionalidade, etc.  

Materiais e recursos didácticos   

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
materia en cada curso e nivel: 
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- Libro do alumnado,se é o caso ou libro dixital 

- Dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 

- Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado. 

- Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 

- Periódicos e outras publicacións onde aparezan táboas, gráficas estatísticas, e calquera 
información que conteña elementos matemáticos 

- Ordenadores 

- Recursos dixitais para o profesorado, e  para o alumnado, cos que poderán reforzar e 
ampliar os contidos estudados 

- Diferentes paxinas web 

- Programas informáticos: Geogebra, Wiris, Follas de cálculo, etc. 

Neste nivel, en particular utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir 
ao longo do curso algún outro se as condicións o requiren: 

• Libro de texto: Editorial SM.Proxecto: Saber Hacer. Matemáticas 1º ESO 

• Caderno de clase. Fichas de reforzó  

• Fontes documentais: prensa, textos... 

• Instrumentos de debuxo. 

• Rotuladores e lapis de cores. 

• Transportador de ángulos 

• Mapas,planos. 

• Ordenador do alumno 

• Espazo Abalar 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
• Durante os primeiros días do curso o profesorado fará unha avaliación inicial dos seus 

grupos, non ten que ser necesariamente unha proba escrita, pois ó ser a materia de 
matemáticas de contidos progresivos, detéctase moi ben o nivel da clase no 
desenvolvemento das primeiras unidades e procuraremos adaptar a programación ó 
noso alumnado, por suposto seguindo as directrices básicas do exposto nela. 

 

• Durante o curso regular (setembro – xuño) faranse polo menos dúas probas escritas 
dentro de cada avaliación, A segunda proba poderá incluír (recomendable no 2º Ciclo) 
preguntas correspondentes a toda a materia da avaliación. E sendo recomendable a 
realización dun control intermedio neste nivel en cada avaliación. Seguindo estas pautas 
o profesorado fixará cos seus alumnos/as as probas escritas a realizar (número, datas e 
contidos). 
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• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo 
individual do alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e 
dúbidas, repaso de exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 

• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 
ou ben 

• Realizarase un exame de recuperación da materia de cada avaliación nas datas  
acordadas entre o alumnado e profesor/a. 

ou ben  
• Combinaránse as dúas formas anteriores. 

 

• As probas escritas estarán basadas nos criterios de avaliación  
Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre 
un 50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a 
explicará as puntuacións de cada pregunta ou o criterio de corrección. Aínda así incluirase 
cando menos, a puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que 
tódalas preguntas puntúan o mesmo. 

 

• En canto a correción concreta de cada unha das preguntas destas probas , valoraranse 
fundamentalmente os coñecementos prácticos. 

• No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes 
aspectos: 

o A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta. 
o A claridade da exposición 
o A facilidade e precisión no calculo. 
o Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno 

obtén unha solución absurda , valorarase positivamente que o alumno faga 
constar o absurdo de tal resultado. 

o A ausencia de explicación na solución dun problema repercute 
negativamente na súa valoración, podendo ter unha puntuación nula se só 
aporta a solución numérica dun problema ou cuestión sen ningún 
razoamento que xustifique a obtención do resultado. 

o Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con 
representacións gráficas, posto que se valora a correción e detalle das 
mesmas, o emprego de unidades e o mantemento aproximado das 
proporcións. 

 

Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se 
“baixará nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, 
polas razóns que fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos 

necesarios. Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo 
cunha nota superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a 
materia nova do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é 
obter os coñecementos da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS 
SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO CONTINUO dende principio de curso moito máis 
que o feito a trompicóns durante os tres últimos meses. 

 
• Os exames de setembro: 
• Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel 
• Terán como base os contidos mínimos 
• Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan clase 

no nivel correspondente.  
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• Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que, 
despois de aproximala por redondeo será a que conste na acta. 
 

 

Cualificación e promoción  
 

• O profesorado comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada das probas 
realizadas dentro de cada avaliación (pode ser unha media ponderada, segundo a/as 
proba/as posterior/es conteñan ou necesiten contidos das anteriores). Do mesmo xeito 
establécense as relacións entre traballos e probas escritas (mediante medias ponderadas) 
de cara a acadar a nota de cada avaliación. 

  

Sistema de recuperación de avaliacións pendentes 

Farase un exame global dos contidos das avaliacións pendentes fixando a data das mesmas, 
como xa se dixo, conxuntamente profesorado e alumnado. A cualificación final do alumno nesa 
avaliación pasará a ser a que se obteña a partir da seguinte fórmula. 

1. Se na recuperación supera o 5 a Cualificación avaliación = maior de entre as seguintes 
cantidades: 

1. (Nota avaliación suspensa + Nota recuperación )/2 
2. Un cinco 

2. Se na recuperación non chega ao 5 a Cualificación avaliación = maior de entre as 
seguintes cantidades: 

1. Nota avaliación 
2. Nota recuperación 

Para o cálculo da cualificación final de curso a nota obtida por esta fórmula será a que se 
empregue como nota da avaliación 

Non obstante: no caso dunha soa recuperación ou de notas moi aceptables en dúas será o 
propio profesor ou profesora quen decidirá o valor das mesmas de cara a unha nota final de 
xuño. 

 
• En xuño, atopamos a seguinte situación: 

 

1º aval. 2º aval. 3º aval. 
Nota da 
materia 
espec. 1ª 
aval. 

recup. Nota da 
materia 
específica 
2ª aval. 

recup. nota da 
materia 
específica 
da 3ª ava. 

recuper.3º 
aval. 
(OPCIONAL,a 
criterio do 
profesor/a) 

outras 
recuperacións 
(1) 

  
(1) Se, neste momento, a nota obtida fora menor que 5 a alumna ou alumno deberá realizar un 
exame global de coñecementos dos contidos desenvolvidos durante todo o curso, ou ben, o 
profesor ou profesora da materia poderá substituír o exame global por un exame parcial das 
partes da materia sobre as que non se tiveran conseguido os obxectivos.( sempre un acordo 
colexiado entre os profesores/as que imparten o mesmo nivel). Neste último caso, a materia de 
cada avaliación puntúrase por separado 
 

Se o exame global é superado con puntuación superior ou igual a 5, a cualificación final será a 
que se obteña ao aplicar a seguinte fórmula:  
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Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades: 

a)    (Media das tres avaliacións + Global) / 2  
b)    Un cinco (5)  

ou ben: 

Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades: 

a) (Nota avaliación/s suspensa/s + Nota recuperación/s )/2 
b) Un cinco 

Nota final xuño 

Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos 
a) Cando a nota específica da materia de cada avaliación (incluíndo recuperacións) é igual 

ou superior a 5. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3. 
b) Cando a nota específica da materia dunha avaliación é superior a 3 inferior a 5 e as 

notas das materias específicas das outras dúas é igual u superior a 5. Neste caso esta 1ª 
nota media é a media aritmética das 3. 

 

Neste momento, se a nota acadada por este procedemento é superio a 4,5 o profesor/a emitirá 
outra cualificación (2ª nota) reflectindo outras valoracións practicadas durante o curso e 
rexistradas na ficha do alumno/a basadas na observación sistemática,  na análise da produción 
do alumno/a, a non realización de recuperacións por ter aprobados os primeiros exames.. 
Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo ben 

1. Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e exames 
2. O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na 

materia, dende o primeiro dia. 
3. O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó 

argumenta-las súas opinións 
4. Puntualidade 
5. A entrega dos traballos que se lle piden 

 

A cualificación final será a media ponderada entre estas dúas notas, ponderando a primeira o 
80% e a segunda, un 20%.(esta última nota) 
 
O alumno recibirá unha cualificación enteira entre 1 e 10, motivo polo que a cualificación 
anterior será aproximada por redondeo.  
 
O alumno promocionará ó curso seguinte cando: 
Esta cualificación final é igual ou superior a 5 
 
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro 
 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 
docente 
1. Planificación 

2. Motivación do alumnado 

3. Deselvovemento do ensino 
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4. Proceso de ensino e a práctica docente 

Para esta reflexión e avaliación empregaranse os indicadores que constan nos seguintes 
rexistros: 

 

 INDICADORES VALORACIÓN  
PROP0STAS 

DE MELLORA 

  1.  Programo a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

  2.  Programo a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento 

  

  3.  Selecciono e secuencio de forma progresiva os 
contidos da programación de aula tendo en 
conta as particularidades  de cada un dos 
grupos de estudantes.   

  

  4.  Programo actividades e estratexias en función 
dos estándares de aprendizaxe.  

  

  5.  Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos axustados á 
programación de aula e as necesidades e ós 
intereses do alumnado. 

  

  6.  Establezo os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos meus alumnos e alumnas. 

  

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

  7.  Coordíno co profesorado doutros 
departamentos que poídan ter contidos afíns á 
materia 
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3 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS 

DE MELLORA 

  1.  Resumo as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a unha nova 
unidade ou tema con mapas 
conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduzco conceptos novos, 
relacionoos, se é posible, cos xa 
coñecidos; intercalando preguntas 
aclaratorias; poño exemplos... 

  

  3.  Teño predisposición para aclarar 
dúbidas e ofrecer asesorías dentro e 
fora das clases.   

  

  4.  Optimizo o tempo dispoñible para o 
desenvolvemtento de cada unidade 
didáctica.  

  

  5.  Utilizo axuda audiovisual ou de outro 
tipo para apoiar os contidos na aula. 

  

  6.  Promovo o traballo cooperativo e 
manteño unha comunicación fluida cos 
estudantes. 

  

  7.  Desenvolvo os contidos dunha forma 
ordeada e comprensible para os 
alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Presento actividades que permitan a 
adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e as destrezas propias da 
etapa educativa. 

  

D
E
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E
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  9.  Presento actividades grupais e 
individuais. 
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 INDICADORES VALORACIÓN  
PROPOSTAS 

DE MELLORA 

  1.  Realizo a avaliación inicial ó principio 
de curso para axusta la programación 
ó nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecto os coñecementos previos de 
cada unidade didáctica. 

  

  3.  Reviso, con frecuencia, os traballos 
propostos na aula e fora dela.   

  

  4.  Proporciono a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e cómo 
pode melloralas. 

  

  5.  Corrixo e explico de forma habitual os 
traballos e as actividades dos alumnos 
e as alumnas,e da pautas para a 
mellora dos seus aprendizaxes. 

  

  6.  Utilizo suficientes criterios de 
avaliación que atendan de maneira 
equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 

  

  7.  Favorezco os procesos de 
autoavaliación e coavaliación. 

  

  8.  Propoño novas actividades que 
faciliten a adquisición de obxetivos 
cando estos no son alcanzados 
suficientemente. 

  

  9.  Propoño novas actividades de maior 
nivel cando os obxetivos foron 
alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utilizo diferentes técnicas de 
avaliación en función dos contidos, o 
nivel dos estudantes, etc. 
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11.  Emprego diferentes medios para 
informar dos resultados ós estudantes 
e ós pais. 
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Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas  
Á hora de planificar as medidas de atención á diversidade e inclusión temos que recabar, en 
primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo 
debe coñecerse a relativa a: 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

• O número de alumnos e alumnas.  

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ó desenvolvemento de contidos 
curriculares.  

• As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase en cómo 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 ós aspectos competenciais.  

• Os desempeños competencias prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos 
cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar ao nivel xeral para obter un logro óptimo do 
grupo. 

Esta información obterase mediante a observación do grupo durante os primeiros días de clase.  

A avaliación inicial facilítanos  non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos estudantes:  

Necesidades individuais 

• Identificar ós alumnos ou ás 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 historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, xestión de tempos 
grupais para favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian a adoptar, así como sobre 
os recursos que se van a empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos dos estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 
de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co/a titor/a.  
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Esta outra información obterase mediante unha proba escrita para coñecer o grao de adquisición 
dos estándares de aprendizaxe do curso anterior, e  tamén da observación directa de cada 
alumno/a na aula e dos traballos individuais realizados durante ese período. 

 

Medidas de atención á diversidade 

 
Segundo o Decreto86/2015debemos incluír dentro desta denominación aqueles alumnos e 
alumnas que: 
Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.• 
Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).• 
Teñan altas capacidades intelectuais.• 
Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistemaeducativo.• 
Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 
Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da 
non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios, as 
actividades de aprendizaxe integradas facilitan a gradación da dificultade, para que cada alumno 
sexa quen de visualizar o seu nivel de partida e ir aumentando pouco a pouco o grao de 
dificultade na resolución das tarefas.  
O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxecolaborativa e 
cooperativa, pois as debilidades e fortalezas modifícanse en base ás aportacións dos restantes 
compañeiros e compañeiras. 
No Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Virxe do Mar aparecen concretadas todas as 
medidas xerais de atención ao alumnado que presentaalgunha carencia neste sentido. 
Este departamento segue as indicacións dadas nas sesión de avaliacións, nas reunións 
convocadas (se é o caso) e as directrices dadas polo departamento de Orientación: 
A situación na aula  
A tutela ou o ser tutelado por outro alumno/a 
A inclusión en pequenos grupos de traballo 
……………… 
Tamén: 

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma 
de estímulo, é esencialmente acumulativo-reiterativo: Tanto nas explicacións como sobre todo 
nos exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un 
mecanismo xeral de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de 
seguimento da clase, dado que se lle dan numerosas oportunidades de asimilar os conceptos e 
procedementos básicos correspondentes a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede  
meses atrás. Se fixera falta, indicaráselles a aqueles alumnos que o necesiten, os cadernos que 
deben facer e entregar. 

Os alumnos que teñan unha ACS dado o desfase curricular que presentan, recibiran apoio do 
departamento de orientación  

Actividades complementarias e extraescolares 

Concretaranse nas reunións do Departamento o longo do curso De entrada o departamento 
participa no plan Proxecta: Alimentate con froita dirixido polo seminario de L. Galega 

Contribución ó Proxecto Lector 
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Co obxectivo de mellorar a expresión oral e escrita do alumnado, é dicir a súa competencia 
lingüística realizaremos as seguintes actividades: 
- Realizar lecturas en voz alta na aula co fin de corrixir os erros de velocidade lectora e de 

entoación, aproveitando estas sesión para incidir na relación que hai entre as pausa e os signos 

de puntuación. 

-Realización de breves exposicións orais coa utilización dun guión sobre o tema a desenvolver. 

Previamente o profesor/a revisará o guión e proporá as melloras que lle parezan adecuadas. 

- Traballar a compresión de textos de temas de matemáticas. 

- Fomentar o uso do dicionario e valorar as relación entre as definicións que nel aparecen e o 

seu significado preciso como termo matemático. 

- Propoñer enunciados para definicións, propiedades ou teoremas matemáticos distintas das que 

aparecen nos textos ou apuntamentos e valorar a súa corrección e rigor. 

- Describir oralmente as estratexias e a súa secuencia para a resolución de problemas ou 

exercicios matemáticos. 

- Incidir na importancia da correcta utilización dos signos matemáticos como linguaxe propia e 

imprescindible desta ciencia. 

- Crear un anexo no caderno que o alumnado usa para a materia onde rexistrar e reformular os 

aspectos que o profesor/a considere oportuno: vocabulario, ortografía, erros en definicións, 

utilización de símbolos matemáticos, etc  

Prestaremos especial atención á corrección dos seguintes aspectos:  

- Presentación: Imaxe xeral do escrito, marxes, títulos, caligrafía, uso de bolígrafos de cor negra 

ou azul nos exames, traballos, etc. 

- Uso do rexistro apropiado a cada situación comunicativa, tanto oral como escrita. 

- Uso correcto dos signos ortográficos e matemáticos que dan conexión e estruturan os textos. 

- Corrección ortográfica. 

- Corrección morfolóxica:concordancia, conxugación verbal, etc 

- Corrección sintáctica: orde correcta dos elementos, evitar excesivas subordinacións... 

- Corrección léxica: riqueza e precisión, uso do vocabulario específico, evitar palabras comodín, 

etc. 

Para a avaliación da evolución e mellora da competencia lingüística do alumnado proponse: 

- Informar ao alumnado do proceso ao principio do curso. 

-Realizar un seguimento do alumnado para valorar a súa evolución. 

- Incluír nas correcciós dos exames os aspectos a correxir ou mellorar. 

- Revisar os cadernos do alumnado e indicar neles os aspectos que é necesario mellorar. 

- Reflectir no caderno do profesor/a un seguimento da evolución do alumno/a. 

Na memoria de final de curso farase unha valoración do rendemento das estratexias empregadas 

e das posibles propostas de mellora.  



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

61 
 

Propoñerase partes de lectura para o curso, o alumnado terá que facer unha valoración sobre el. 
Preferentemente a temática será a seguinte: entretemento matemático, divulgación científica, 
biografías sobre matemáticos/as 

 

Accións de contribución ao Proxecto TIC. 

Usaremos entre outros o seguinte software: traballamos con Wiris a aritmética e a álxebra; con 
GeoGebra a xeometría e as funcións e con Excel ou StarOffice Calc a estatística e a 
probabilidade tamén faremos uso da aplicación Descartes e dos distintos recursos que están 
dispoñible na rede. Procuraremos e fomentaremos entre o alumnado a procura racional de 
información e recursos existentes na rede. 

Utilizaremos as dúas aulas de informática do centro, ordenador portátil e vídeoproxector na 
aula, os ordenadores do alumnado do Proxecto Abalar, e a pizarra dixital. 

Espazo Abalar 

Aula virtual 

 

Criterios para avaliar a propia programación  
   En reunións de carácter mensual  realizarase un seguimento da programación didáctica por 
parte de todos os membros do departamento, ademáis da posta en común que se fará entre 
profesores que impartan clase dunha mesma materia e curso . 

   O finalizar o curso, nunha reunión do departamento, faráse unha análise dos resultados e 
discutiremos os posibles cambios na programción cara o curso seguinte despois dunha posta en 
común das reflexións de cada membro segundo os puntos do cadro seguinte: 

ASPECTOS AVALIAR 
A 

DESTACAR…  
A 

MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 
    
Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento  dos 
obxetivos didácticos    

Manexo dos contidos da 
unidade    

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxiicas 
seleccionadas    

Recursos    
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Claridade  nos criterios  
de avaliación    

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación    
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3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMI CAS 
 

6. Contidos da unidade.- Criterios de avaliación.- Estándares de aprendizaxe.- Competencias clave  

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

  
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

� f 
� h 

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

� B1.1. Expresar verbalmente, de 
xeito razoado, o proceso 
seguido na resolución dun 
problema. 

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

� CCL 
� CMCCT 
 

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

� CMCCT 
 

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

� CMCCT 
 

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

� CMCCT 
 

� e 
� f 
� h 

 

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

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

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

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

� CMCCT 
� CAA 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

proceso de resolución de problemas. 

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

� CMCCT 
 

� b 
� e 
� f 
� g 
� h 

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

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

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

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

� CMCCT 
 

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

� CMCCT 
 

� b 
� e 
� f 

 

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

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

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

� CMCCT 
� CAA 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

o problema e a realidade. 

� f 
� h 

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

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

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

� CCL 
� CMCCT 

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

� CMCCT 
� CSC 

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

� CMCCT 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
 

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

� CMCCT 

� a 
� b 
� c 
� d 
� e 
� f 
� g 

 

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

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

� MACB1.6.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para 

� CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

valorar a adecuación e as limitacións 
dos 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 matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

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

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

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

� CMCCT 
� CSIEE 
� CSC 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

� a 
� b 
� c 
� d 
� e 
� f 
� g 
� l 
� m 
� n 
� ñ 
� o 

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

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

� MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular e formularse 
preguntas, e procurar respostas 
adecuadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de 

� CMCCT 
� CAA 
� CCEC 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

problemas. 

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

� CSC 
� CSIEE 
 

� b 
� g 

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

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

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

� CMCCT 
� CSIEE 

� b 
� g 

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

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

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

� CMCCT 
� CAA 
 

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

 

� CMCCT 
� CD 
 

� b 
� e 
� f 
� g 

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

− Recollida ordenada e a organización 
de datos.  

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

− Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e 

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

� MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información 

� CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

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

� CMCCT 
 

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

� CMCCT 
 

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. 

matemáticos ou á resolución 
de problemas. 

 

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

� CMCCT 
 

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

� CCL 
� CD 
 

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

� CCL 

� a 
� b 
� f 
� g 
� e 

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

− Recollida ordenada e a organización 
de datos.  

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

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

� B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de maneira 
habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, 
analizando e 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. � MACB1.12.3. Usa axeitadamente os 

medios tecnolóxicos para estruturar e 
� CD 
� CAA 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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. 

− 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. 

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

� CD 
� CSC 
� CSIEE 
 

  
Bloque 2. Números e álxebra 

 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� b 
� f 

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

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

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

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

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

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

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

CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 
 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

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

� B2.6. Xerarquía de operacións. 

� MACB2.1.8. Calcula o valor de 
expresións numéricas de números 
enteiros, decimais e fraccionarios 

� CMCCT 
� CAA 
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mediante as operacións elementais e as 
potencias de expoñente enteiro, 
aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 

� CSC 
� CD 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� b 
� f 

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

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

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

� MACB2.2.3. Identifica progresións 
aritméticas e xeométricas, expresa o seu 
termo xeral, calcula a suma dos "n" 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
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primeiros termos e emprégaas para 
resolver problemas. 

� CSC 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CCEC 

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� b 
� f 

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

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

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� b 
� f 

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

� B2.4. Resolver problemas da 
vida cotiá nos que se precise a 
formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro e 

� MACB2.4.1. Domina a resolución de 
ecuacións de 1º e 2º grao, de ecuacións 
sinxelas que dan nunha das anteriores. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
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polinomios. 
� B2.10. Ecuacións de segundo grao 

cunha incógnita. Resolución por 
distintos métodos. 

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

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

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

segundo grao, ecuacións 
sinxelas de grao maior que 
dous e sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas 
de manipulación alxébricas, 
gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, valorando e 
contrastando os resultados 
obtidos. 

Coñece o concepto de solución 
� Formula alxebricamente unha situación da 

vida cotiá mediante ecuacións de 
primeiro e segundo graoe sistemas de 
ecuacións, resólveas e interpreta 
criticamente o resultado obtido. 

� CSC 
� CD 
� CSIEE 

  
Bloque 3. Xeometría 

 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� e  
� f  
� l  
� n  

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

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

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

� MACB3.1.3. Identifica e describe os 
elementos e as propiedades das figuras 

� CMCCT 
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planas, os poliedros e os corpos de 
revolución principais. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� f  
� l  
� n 

 

� B3.3. Xeometría do plano.  
� B3.4. Teorema de Tales. División dun 

segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas.  

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

 

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

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� b � B3.4. Teorema de Tales. División dun � B3.3. Calcular (ampliación ou � MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de � CMCCT 
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� e 
� f 
� g 
� l 
� n 

segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas. 

redución) as dimensións reais 
de figuras dadas en mapas ou 
planos, coñecendo a escala. 

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

� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCEC 
� CAA 
� CSC 

� b 
� e 
� f 
� g 
� l 
� n 

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

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

 

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

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

� CMCCT 
� CCEC 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� b 
� e 
� f 

 

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

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

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

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

� CMCCT 
� CCEC 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� b � B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas � B3.6. Interpretar o sentido das � MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo � CMCCT 
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� f 
 

adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas. 

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

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

coordenadas xeográficas e a 
súa aplicación na localización 
de puntos. 

 

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

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 

  
Bloque 4. Funcións 

 

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

� CMCCT  
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� f 
� g 

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

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

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

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

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

� MACB4.1.4. Asocia razoadamente 
expresións analíticas a funcións dadas 

� CMCCT 
� CCL 
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graficamente.  � CAA 
� CSC 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� b 
� f 

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

� B4.6. Expresións da ecuación da recta. 

� B4.2. Identificar relacións da 
vida cotiá e doutras materias 
que poden modelizarse 
mediante unha función lineal, 
valorando a utilidade da 
descrición deste modelo e dos 
seus parámetros, para describir 
o fenómeno analizado. � MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica 

da función lineal asociada a un 
enunciado e represéntaa. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� b 
� f 

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

� B4.3. Recoñecer situacións de 
relación funcional que 
necesitan ser descritas 
mediante funcións cuadráticas, 
calculando os seus parámetros 
e as súas características. � MACB4.3.2. Identifica e describe 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

78 
 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

� CSIEE 

  
Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 

� MACB5.1.1. Distingue poboación e a 
mostra, e xustifica as diferenzas en 
problemas contextualizados. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� MACB5.1.2. Valora a representatividade 
dunha mostra a través do procedemento 
de selección, en casos sinxelos. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� MACB5.1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

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

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� b 
� f 

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

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

� B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos. 

� B5.4. Gráficas estatísticas. 

� B5.1. Elaborar informacións 
estatísticas para describir un 
conxunto de datos mediante 
táboas e gráficas adecuadas á 
situación analizada, 
xustificando se as conclusións 
son representativas para a 
representativas para a 
poboación estudada. 

� MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de 
ferramentas tecnolóxicas, en caso 
necesario, gráficos estatísticos 
adecuados a distintas situacións 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
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relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociais, económicos e da vida 
cotiá. 

� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� MACB5.2.1. Calcula e interpreta as 
medidas de posición (media, moda, 
mediana e cuartís) dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo 
dos datos. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� b 
� e 
� f 

� B5.5. Parámetros de posición: cálculo, 
interpretación e propiedades. 

� B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, 
interpretación e propiedades. 

� B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 
� B5.8. Interpretación conxunta da media 

e a desviación típica. 

� B5.2. Calcular e interpretar os 
parámetros de posición e de 
dispersión dunha variable 
estatística para resumir os 
datos e comparar distribucións 
estatísticas. 

� MACB5.2.2. Calcula e interpreta os 
parámetros de dispersión (rango, 
percorrido intercuartílico e desviación 
típica) dunha variable estatística, 
utilizando a calculadora e a folla de 
cálculo, para comparar a 
representatividade da media e describir 
os datos. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario 
axeitado para describir, analizar e 
interpretar información estatística dos 
medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá.  

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� b 
� e 
� f 

� B5.9. Identificación das fases e tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e 
descrición de traballos relacionados 
coa estatística, con interpretación da 
información e detección de erros e 
manipulacións. 

� B5.10. Utilización de calculadora e 
outros medios tecnolóxicos axeitados 
para a análise, a elaboración e a 
presentación de informes e 

� B5.3. Analizar e interpretar a 
información estatística que 
aparece nos medios de 
comunicación, valorando a súa 
representatividade e a súa 
fiabilidade. 

� MACB5.3.2. Emprega a calculadora e 
medios tecnolóxicos para organizar os 
datos, xerar gráficos estatísticos e 
calcular parámetros de tendencia central 
e dispersión. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
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documentos sobre informacións 
estatísticas nos medios de 
comunicación. 

� MACB5.3.3. Emprega medios 
tecnolóxicos para comunicar 
información resumida e relevante sobre 
unha variable estatística analizada 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� MACB5.4.1. Identifica os experimentos 
aleatorios e distíngueos dos 
deterministas. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario 
axeitado para describir e cuantificar 
situacións relacionadas co azar.  

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� MACB5.4.3. Asigna probabilidades a 
sucesos en experimentos aleatorios 
sinxelos cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de 
Laplace, enumerando os sucesos 
elementais, táboas ou árbores, ou outras 
estratexias persoais. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� b 
� f 
� g 

� B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos 
e espazo mostral. 

� B5.12. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace. 
Diagramas de árbore sinxelos. 
Permutacións; factorial dun número. 

� B5.13. Utilización da probabilidade para 
tomar decisións fundamentadas en 
diferentes contextos. 

� B5.4. Estimar a posibilidade de 
que aconteza un suceso 
asociado a un experimento 
aleatorio sinxelo, calculando a 
súa probabilidade a partir da 
súa frecuencia relativa, a regra 
de Laplace ou os diagramas de 
árbore, e identificando os 
elementos asociados ao 
experimento. 

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

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 
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Temporalización.- Grao mínimo de consecución para superar a materia  

BLOQUE ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

(Nº SESIÓNS) 
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 - Identifica e resolve problemas en situacións cotiás 
- Trata de comprender o enunciado 

- Expresa o problema con outras palabras. 
- Representa o problema noutro formato (gráficas, 

diagramas, debuxos, con obxectos, etc). 

- Analiza o problema 
- Indica cal é a meta do problema. 
- Sinala onde reside a dificultade de la tarefa. 
- Separa os datos relevantes dos non relevantes. 
- Indica os datos cos que conta para resolver o  problema. 
- Sinala que datos non presentes necesitaríamos para resolver o 

problema. 

- Busca estratexias e traballa con elas 
- Busca un problema semellante que teñamos resolto na 

clase. 

- Analiza un problema similar nun contexto máis próximo. 
- Analiza primeiro algúns exemplos concretos cando o 

problema sexa moi xeneral. 
- Busca situacións diferentes (escenarios, contextos, tarefas, 

etc) nos que se poida presentar ese problema. 
- Expón o problema de forma clara e ordenada 

- Reflexiona sobre o proceso seguido 
- Analiza a coherencia das solucións obtidas 
- Saca conclusións e toma decisións a partir dos resultados dun 

problema 
 

Ao longo do curso 
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MACB2.1.1 - Coñece, distingue e interpreta os distintos tipos de números. 
2 

MACB2.1.2 - Pasa de fraccións a decimais. 
- Distingue tipos de decimais. 2 

MACB2.1.3 - Expresa un decimal exacto como fracción. 
2 

MACB2.1.4 - Interpreta e expresa números en notación científica. 
- Opera con números en notación científica, con  e sen calculadora. 
-  Utiliza a notación científica en problemas contextualizados 

4 

MACB2.1.5 - Aproxima un número decimal a unha orde determinada en 
problemas contextualizados. 2 

MACB2.1.6 - Realiza aproximacións por truncamento e redondeo en problemas 
contextualizados . 

- Calcula o erro cometido nas aproximacións. 
2 

MACB2.1.7 - Expresa as solucións  redondeando segundo a natureza do 
resultado. 2 

MACB2.1.8 - Calcula potencias de expoñente enteiro. 
- Utiliza as propiedades das potencias para simplificar cálculos 

sinxelos. 
-  Resolve operacións entre distintos tipos de números respectando a 

xerarquía das operacións. 

6 

MACB2.1.9 -  Resolve problemas aritméticos co uso da fracción como operador 
e das operacións con fraccións. 3 
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MACB2.1.10 - Calcula raíces exactas aplicando a definición de raíz enésima. 
-  Emprega  as potencias para factorizar radicandos e simplificar 

raíces. 
- Realiza operacións sinxelas con radicais e tamén en problemas 

contextualizados 

4 
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MACB2.2.1 - Obtén un termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu 
termo xeral. 2 

MACB2.2.2 - Obtén o termo xeral dunha sucesión en casos sinxelos. 
2 

MACB2.2.3 - Identifica progresións aritméticas e xeométricas. 
- Obtén un termo calquera dunha progresión aritmética se coñece o 

primeiro termo e a diferenza. 
- Obtén un termo calquera dunha progresión xeométrica se coñece o 

primeiro termo e a razón. 
- Calcula a suma de  n  termos consecutivos dunha progresión. 
- Calcula a suma dos termos dunha progresión xeométrica cando a 

razón é menor que 1. 

7 

MACB2.2.4 - Analiza e identifica sucesións na natureza. 
- Resolve problemas sinxelos aplicando as progresións. 2 

MACB2.3.1 - Identifica monomios e os seus elementos. 
- Recoñece monomios semellantes. 
- Suma e multiplica monomios. 
- Identifica polinomios e os seus elementos. 
- Calcula o valor numérico dun polinomio. 
- Suma e multiplica polinomios. 

7 

MACB2.3.2 - Desenvolve as identidades notables. 
3 

MACB2.3.3 - Extrae o factor común en expresións alxébricas sinxelas. 
- Coñece e aplica a Regra de Ruffini. 
- Factoriza polinomios,  ata o grao 4 con raíces enteiras, 

empregando os coñecementos adquiridos. 
7 
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MACB2.4.1 - Traduce, á linguaxe alxébrica, enunciados e propiedades. 
- Asocia entre expresións alxébricas e un enunciado o unha 

propiedade. 
- Identifica os elementos dunha ecuación de segundo grao completa 

e resólvea. 
- Resolve ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra 

xeral. 
- Resolve ecuacións sinxelas de grao superior a dous. 
- Coñece os sistemas de ecuacións, identifica e interpreta 

correctamente as súas solucións, analítica e graficamente 
- Resolve, sen dificultade, sistemas de ecuacións lineais con dúas 

incógnitas por calquera dos métodos estudados. 
- Formula e resolve problemas mediante ecuacións e sistemas de 

ecuacións e interpreta as solucións. 

9 

MACB3.1.1 - Coñece o concepto de lugar xeométrico e identifica como tales a 
mediatriz e a bisectriz. 2 

MACB3.1.2 - Coñece as relacións entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan ou paralelas cortadas por unha secante e emprégaas para 
resolver situacións sinxelas. 

2 

MACB3.1.3 - Coñece e comprende o concepto de poliedro. Nomenclatura e 
clasificación. 

- Coñece e comprende o concepto de corpo de revolución. 
Nomenclatura e clasificación. 

- Coñece e identifica as características dos poliedros regulares. 
- Identifica os corpos básicos co seu desenvolvemento máis 

intuitivo. 

5 

MACB3.2.1  0 (1º e 2º) 
MACB3.2.2 - Divide segmentos en partes iguais. 

- Establece relacións de proporcionalidade entre os elementos de 
polígonos semellantes. 

2 
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MACB3.2.3 - Recoñece triángulos semellantes. 
- Coñece o Teorema de Tales e emprégao para resolver problemas 4 
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sinxelos. 
- Calcula lonxitudes empregando a semellanza. 

MACB3.2.4 - Calcula a superficie e o volume dalgúns corpos simples a partir do 
seu desenvolvemento ou da fórmula. 

- Aplica os cálculos para resolver problemas sinxelos. 
3 

MACB3.3.1 - Emprega a semellanza e as escalas para calcular medidas reais en 
planos, mapas, fotos ... 

1 

MACB3.4.1 - Coñece as transformacións xeométricas como caso particular da 
idea de movemento. 

- Coñece e identifica as translacións, xiros e simetrías axiais. 
- Identifica translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e orlas 

sinxelas extraídas do mundo real. 

2 

MACB3.4.2 - Emprega ferramentas tecnolóxicas para xerar creacións sinxelas 
propias mediante a composición de movementos no plano. 

2 

MACB3.5.1 - Utiliza a nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para 
describir e transmitir información relativa aos obxectos do mundo 
real. 

- Recoñece simetrías en figuras planas, en poliedros, na natureza e 
na arte. 

- Utiliza a terminoloxía relativa as transformacións xeométricas para 
elaborar e transmitir información sobre a súa contorna. 

1 

MACB3.5.2 - Recoñece figuras xeométricas e os seus elementos na natureza, na 
arte e na súa contorna. 

1 

MACB3.6.1 - Coñece o sistema de referencia na Terra: Ecuador, polos, 
meridianos e paralelos. 

- Emprega as coordenadas xeográficas, latitude e lonxitude, para 
situar un punto sobre a Terra. 

1 

MACB4.1.1 - Interpreta funcións dadas mediante gráficas. 
- Asigna unha gráfica a un enunciado. 

2 
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MACB4.1.2 - Obtén algúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión 
analítica. 2 
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- Recoñece as características máis salientables na descrición dunha 

gráfica. 
- Crecemento e decrecemento 
- Concavidade e convexidade 
- Recoñece  funciones continuas e descontinuas. 
- Recoñece a periodicidade dunha función. 
- Describe a tendencia dunha función a partir dun anaco da mesma. 

MACB4.1.3 - Representa, da forma máis aproximada posible, unha función dada 
por un enunciado. 

2 

MACB4.1.4 - Emparella gráficas coas súas expresións analíticas. 1 
MACB4.1.5 - Analiza o comportamento dun fenómeno representado mediante 

unha gráfica e extrae conclusións sobre o seu comportamento.  
1 

MACB4.2.1 - Identifica e interpreta nunha gráfica os puntos de corte cos eixes. 
- Calcula, interpreta e emprega na representación os puntos de corte 

dunha función dada analiticamente. 
- Obtén a ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a 

pendente, ou ben, dous puntos dela. 

4 

MACB4.2.2 - Coñece a función de proporcionalidade  y σ mx: representación 
gráfica, obtención da ecuación, cálculo e significado da pendente. 

- Coñece a función y = mx = n:  representación gráfica e significado 
dos coeficientes. 

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

- Utiliza aplicacións informáticas para representar e estudar as 
funcións lineais. 

3 

MACB4.3.1 - Coñece a función polinómica de segundo grao: 
- representación gráfica. 
- Propiedades da parábola. 

5 

MACB4.3.2 - Resolve problemas con enunciados nos que se utilicen relacións 
funcionais cuadráticas. 

- Utiliza aplicacións informáticas para representar e estudar as 
funcións cuadráticas. 
 
 

3 
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MACB5.1.1 - Discrimina entre poboación e mostra. 1 
MACB5.1.2 - Valora a representatividade da mostra en casos sinxelos. 1 
MACB5.1.3 - Recoñece os distintos tipos de variables estatísticas. 2 
MACB5.1.4 - Calcula frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas. 1 

MACB5.1.5 - Confecciona gráficos diversos e elixe o tipo de gráfico máis 
axeitado segundo tipo de variable. 

- Coñece e emprega ferramentas tecnolóxicas para a confección de 
táboas e gráficos estatísticos. 

2 

MACB5.2.1 - Calcula, con calculadora e coa folla de cálculo, os parámetros de 
centralización. 

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

calculados  valorando a súa representatividade. 

2 

MACB5.2.2 - Calcula, con calculadora e coa folla de cálculo, os parámetros de 
dispersión. 

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

calculados  valorando a súa representatividade. 

1 

MACB5.3.1 - Coñece e interpreta a información estatística dos medios de 
comunicación e calquera outra coa que se puidera atopar. 2 

MACB5.3.2 - Coñece e emprega a folla de cálculo e a aplicación de medios 
tecnolóxicos para facer un estudo estatístico: organizar datos, xerar 
gráficos e calcular parámetros. 1 

MACB5.3.3 - Emprega a folla de cálculo e a aplicación de medios tecnolóxicos 
para comunicar información obtida nun estudo estatístico. 1 

MACB5.4.1 - Coñece e distingue os experimentos aleatorios e os deterministas. 1 
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MACB5.4.2 - Coñece e emprega o vocabulario propio do azar. 
1 
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MACB5.4.3 - Calcula con soltura probabilidades elementais de sucesos 
producidos con instrumentos aleatorios regulares: dados, ruletas, 
moedas, bolas ... 

- Coñece e utiliza a Regra de Laplace. 
- Constrúe táboas ou diagramas de árbore para calcular 

probabilidades. 

5 

MACB5.4.4 - Valora as probabilidades de sucesos cotiás e sérvese delas para 
tomar decisións. 2 

 

A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso. O cálculo que estimamos da 
temporalización por bloques  é o que figura a continuación 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓN  (sesións) 
1.- PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

Ao longo do curso 

2.- NÚMEROS E ÁLXEBRA 68 
3.-XEOMETRÍA 26 
4.-FUNCIÓNS 23 
5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 23 
 TOTAL: 140 
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3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICAD AS 

7. Contidos - Criterios de avaliación.-. Estándares de aprendizaxe avaliables. Competencias clave  

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

� f 

� h 

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

� B1.1. Expresar verbalmente e de 
xeito razoado o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

� MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, 
de xeito razoado, o proceso seguido 
na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

� CCL 

� CMCCT 

� MAPB1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto 
do problema). 

� CCL 

� CMCCT 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

� f 

� h 

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

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

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

� MAPB1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de 

� CMCCT 

� CAA 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

problemas, reflexionando sobre o 
proceso de resolución de problemas. 

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

� CMCCT � b 

� e 

� f 

� g 

� h 

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

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

� B1.3. Describir e analizar situacións 
de cambio, para atopar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa 
utilidade para facer predicións. � MAPB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, e valora a súa 
eficacia e a súa idoneidade. 

� CMCCT 

� b 

� e 

� f 

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

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

� MAPB1.4.1. Afonda nos problemas 
logo de resolvelos, revisando o 
proceso de resolución e os pasos e 
as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou 
procurando outras formas de 
resolución. 

� CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

� CMCCT 

� CAA 

� f 
� h 

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

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

� MAPB1.5.1. Expón e argumenta o 
proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando 
distintas linguaxes: alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística. 

� CCL 

� CMCCT 

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

� CMCCT 

� CSC 

� a 
� b 
� c 
� d 
� e 
� f 
� g 

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

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

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

� CMCCT 

� CSIEE 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

necesarios. 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

� e 

� f 

� g 

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

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

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

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� a 

� b 
� c 
� d 

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

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

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

� CMCCT 

� CSIEE 

� CSC 
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razoada). 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

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

� CMCCT 

� CAA 

� CCEC 

� e 
� f 
� g 
� l 
� m 
� n 
� ñ 
� o 

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

� CSIEE 

� CSC 

�  b 

� g 

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

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

� MAPB1.9.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, 
e valora as consecuencias destas e a 

� CMCCT 

� CSIEE 
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súa conveniencia pola súa sinxeleza 
e utilidade. 

� b 

� g 

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

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

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

� CMCCT 

� CAA 

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

� CMCCT 

� CD 

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

� CMCCT 

� b 

� e 

� f 

� g 

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

Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
- Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
- Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  
- Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
- Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e 

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

� MAPB1.11.3. Deseña 
representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante a 

� CMCCT 
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utilización de medios tecnolóxicos. 

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

� CMCCT 

os resultados obtidos. 
- Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

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

� CMCCT 

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

� CCL 

� CD 

� a 

� b 

� e 

� f 

� g 

� B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
− Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
− Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
− Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  
− Deseño de simulacións e 

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

� MAPB1.12.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na 
aula. 

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

� CD 

� CAA 

elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
− Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
− Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

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

� CD 

� CSC 

� CSIEE 

 

 

 

 

  
Bloque 2. Números e álxebra 

 

� MAPB2.1.1. Aplica as 
propiedades das potencias para 
simplificar fraccións cuxos 
numeradores e denominadores son 
produtos de potencias. 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� e 

� f 

� g 

� B2.1. Potencias de números naturais 
con expoñente enteiro. Significado e 
uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para a expresión de 
números moi pequenos. Operacións 
con números expresados en notación 
científica. Aplicación a problemas 
extraídos do ámbito social e físico. 

� B2.2. Xerarquía de operacións. 

� B2.1. Utilizar as propiedades 
dos números racionais e decimais 
para operar con eles, utilizando a 
forma de cálculo e notación 
adecuada, para resolver problemas, 
e presentando os resultados coa 
precisión requirida. � MAPB2.1.2. Distingue, ao 

achar o decimal equivalente a unha 
fracción, entre decimais finitos e 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 
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decimais infinitos periódicos, e 
indica, nese caso, o grupo de 
decimais que se repiten ou forman 
período. 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

� B2.3. Números decimais e 
racionais. Transformación de 
fraccións en decimais e viceversa. 
Números decimais exactos e 
periódicos. 

� B2.4. Operacións con 
fraccións e decimais. Cálculo 
aproximado e redondeo. Erro 
cometido. 

� B2.5. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

98 
 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

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

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

� MAPB2.1.8. Emprega 
números racionais e decimais para 
resolver problemas da vida cotiá, e 
analiza a coherencia da solución. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

� b 

� f 

� B2.6. Investigación de 
regularidades, relacións e 
propiedades que aparecen en 
conxuntos de números. Expresión 

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

� MAPB2.2.1. Calcula termos 
dunha sucesión numérica recorrente 
usando a lei de formación a partir de 
termos anteriores. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

usando linguaxe alxébrica.  

� B2.7. Sucesións numéricas. 
Sucesións recorrentes. Progresións 
aritméticas e xeométricas. 

inclúan patróns recursivos. 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

� MAPB2.3.1. Suma, resta e 
multiplica polinomios, expresa o 
resultado en forma de polinomio 
ordenado e aplícao a exemplos da 
vida cotiá. 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

� b 

� f 

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

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

� MAPB2.3.2. Coñece e utiliza 
as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza, 
e aplícaas nun contexto adecuado. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

� f 

� g 

� h 

� B2.9. Ecuacións de segundo grao 
cunha incógnita. Resolución por 
distintos métodos. 

� B2.10. Sistemas lineais de dúas 

� B2.4. Resolver problemas da 
vida cotiá nos que se precise a 
formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro e segundo 

� MAPB2.4.1. Resolve 
ecuacións de segundo grao 
completas e incompletas mediante 
procedementos alxébricos e 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 
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gráficos.  

� MAPB2.4.2. Resolve sistemas 
de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas mediante procedementos 
alxébricos ou gráficos. 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 

ecuacións con dúas incógnitas. 
Resolución. 

� B2.11. Resolución de 
problemas mediante a utilización de 
ecuacións e sistemas. 

grao, e sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación 
alxébricas, gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, e valorar e contrastar 
os resultados obtidos. 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

  
Bloque 3. Xeometría 

 

� MAPB3.1.1. Coñece as 
propiedades dos puntos da mediatriz 
dun segmento e da bisectriz dun 
ángulo. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� e 

� f 

� l 

� n 

� B3.1. Xeometría do plano: mediatriz 
dun segmento e bisectriz dun 
ángulo; ángulos e as súas relacións; 
perímetros e áreas de polígonos; 
lonxitude e área de figuras 
circulares. Propiedades. 

� B3.2. Xeometría do espazo: 
áreas e volumes. 

� B3.5. Uso de ferramentas 
pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións 

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

� MAPB3.1.2. Utiliza as 
propiedades da mediatriz e a 
bisectriz para resolver problemas 
xeométricos sinxelos. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

� MAPB3.1.4. Calcula o 
perímetro de polígonos, a lonxitude 
de circunferencias e a área de 
polígonos e de figuras circulares en 
problemas contextualizados, 
aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

xeométricas. 

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

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

� f 

� l 

� n 

� B3.3. Teorema de Tales. 
División dun segmento en partes 
proporcionais. Aplicación á 
resolución de problemas. 

� B3.2. Utilizar o teorema de 
Tales e as fórmulas usuais para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles e para obter 
medidas de lonxitudes, de exemplos 
tomados da vida real, de 

� MAPB3.2.1. Divide un 
segmento en partes proporcionais a 
outros dados e establece relacións de 
proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous 
polígonos semellantes. 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 
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representacións artísticas como 
pintura ou arquitectura, ou da 
resolución de problemas 
xeométricos. 

� MAPB3.2.2. Recoñece 
triángulos semellantes e, en 
situacións de semellanza, utiliza o 
teorema de Tales para o cálculo 
indirecto de lonxitudes. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

� f 

� l 

� B3.3. Teorema de Tales. División 
dun segmento en partes 
proporcionais. Aplicación á 
resolución de problemas. 

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

� MAPB3.3.1. Calcula 
dimensións reais de medidas de 
lonxitudes en situacións de 
semellanza (planos, mapas, fotos 
aéreas, etc.). 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

� MAPB3.4.1. Identifica os 
elementos máis característicos dos 
movementos no plano presentes na 
natureza, en deseños cotiáns ou 
obras de arte. 

� CMCCT 

� CCEC 

� CAA 

� CSC 

� e 

� f 

� g 

� l 

� n 

� B3.4. Translacións, xiros e 
simetrías no plano. 

� B3.5. Uso de ferramentas 
pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións 
xeométricas. 

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

� MAPB3.4.2. Xera creacións 
propias mediante a composición de 
movementos, empregando 
ferramentas tecnolóxicas cando sexa 
necesario. 

� CMCCT 

� CCEC 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

� f 

� l 

� B3.6. O globo terráqueo. 
Coordenadas xeográficas. Latitude e 

� B3.5. Interpretar o sentido das 
coordenadas xeográficas e a súa 

� MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo 
terráqueo o Ecuador, os polos, os 

� CMCCT 

� CCL 
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lonxitude dun punto. aplicación na localización de puntos. meridianos e os paralelos, e é capaz 
de situar un punto sobre o globo 
terráqueo coñecendo a súa latitude e 
a súa lonxitude. 

� CAA 

� CSC 

� CD  

  
Bloque 4. Funcións 

 

� MAPB4.1.1. Interpreta o 
comportamento dunha función dada 
graficamente, e asocia enunciados 
de problemas contextualizados a 
gráficas. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

� MAPB4.1.2. Identifica as 
características máis salientables 
dunha gráfica, e interprétaos dentro 
do seu contexto. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� MAPB4.1.3. Constrúe unha 
gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado, e describe o 
fenómeno exposto. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� e 

� f 

� g 

� h 

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

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

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

� B4.7. Utilización de 
calculadoras gráficas e software 
específico para a construción e 
interpretación de gráficas. 

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

� MAPB4.1.4. Asocia 
razoadamente expresións analíticas 
sinxelas a funcións dadas 
graficamente. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

104 
 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� CSIEE 

� MAPB4.2.1. Determina as 
formas de expresión da ecuación da 
recta a partir dunha dada (ecuación 
punto-pendente, xeral, explícita e 
por dous puntos), identifica puntos 
de corte e pendente, e represéntaas 
graficamente. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� b 

� f 

� h 

� B4.4. Utilización de modelos 
lineais para estudar situacións 
provenientes de diferentes ámbitos 
de coñecemento e da vida cotiá, 
mediante a confección da táboa, a 
representación gráfica e a obtención 
da expresión alxébrica.  

� B4.5. Expresións da ecuación 
da recta. 

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

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

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� MAPB4.3.1. Representa 
graficamente unha función 
polinómica de grao 2 e describe as 
súas características. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� e 

� f 

� g 

� h 

� B4.6. Funcións cuadráticas. 
Representación gráfica. Utilización 
para representar situacións da vida 
cotiá. 

� B4.7. Utilización de calculadoras 
gráficas e software específico para a 
construción e a interpretación de 
gráficas. 

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

� MAPB4.3.2. Identifica e 
describe situacións da vida cotiá que 
poidan ser modelizadas mediante 
funcións cuadráticas, estúdaas e 
represéntaas utilizando medios 
tecnolóxicos cando sexa necesario. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  
 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 

� MAPB5.1.1. Distingue 
poboación e mostra, e xustifica as 
diferenzas en problemas 
contextualizados.  

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� MAPB5.1.2. Valora a 
representatividade dunha mostra a 
través do procedemento de 
selección, en casos sinxelos. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CSIEE 

� MAPB5.1.3. Distingue entre 
variable cualitativa, cuantitativa 
discreta e cuantitativa continua, e 
pon exemplos. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

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

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� a 

� b 

� c 

� e 

� f 

� g 

� h 

� m 

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

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

� B5.3. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. Agrupación 
de datos en intervalos. 

� B5.4. Gráficas estatísticas: 
construción e interpretación. 

 

� B5.1. Elaborar informacións 
estatísticas para describir un 
conxunto de datos mediante táboas e 
gráficas adecuadas á situación 
analizada, e xustificar se as 
conclusións son representativas para 
a poboación estudada. 

� MAPB5.1.5. Constrúe, coa 
axuda de ferramentas tecnolóxicas, 
de ser necesario, gráficos estatísticos 
adecuados a distintas situacións 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

relacionadas con variables asociadas 
a problemas sociais, económicos e 
da vida cotiá. 

� CD 

� CSIEE 

� MAPB5.1.6. Planifica o proceso 
para a elaboración dun estudo 
estatístico, de xeito individual ou en 
grupo. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� CSIEE 

� MAPB5.2.1. Calcula e 
interpreta as medidas de posición 
dunha variable estatística para 
proporcionar un resumo dos datos.  

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� e 

� f 

� B5.5. Parámetros de posición: 
media, moda, mediana e cuartís. 
Cálculo, interpretación e 
propiedades. 

� B5.6. Parámetros de 
dispersión: rango, percorrido 
intercuartílico e desviación típica. 
Cálculo e interpretación. 

� B5.7. Diagrama de caixa e 
bigotes. 

� B5.8. Interpretación conxunta 
da media e a desviación típica. 

� B5.9. Aplicacións informáticas que 
faciliten o tratamento de datos 
estatísticos. 

� B5.2. Calcular e interpretar os 
parámetros de posición e de 
dispersión dunha variable estatística 
para resumir os datos e comparar 
distribucións estatísticas. 

� MAPB5.2.2. Calcula os 
parámetros de dispersión dunha 
variable estatística (con calculadora 
e con folla de cálculo) para 
comparar a representatividade da 
media e describir os datos. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

107 
 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario 
axeitado para describir, analizar e 
interpretar información estatística 
nos medios de comunicación e 
noutros ámbitos da vida cotiá. 

� CCL 

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

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

� CMCCT 

� CAA 

� CSC 

� CD 

� a 

� b 

� c 

� d 

� e 

� f 

� g 

� h 

� m 

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

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

� B5.3. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. Agrupación 
de datos en intervalos. 

� B5.4. Gráficas estatísticas: 
construción e interpretación. 

� B5.5. Parámetros de posición: 
media, moda, mediana e cuartís. 
Cálculo, interpretación e 
propiedades. 

� B5.6. Parámetros de 
dispersión: rango, percorrido 
intercuartílico e desviación típica. 
Cálculo e interpretación. 

� B5.7. Diagrama de caixa e 
bigotes. 

� B5.8. Interpretación conxunta 
da media e a desviación típica. 

� B5.9. Aplicacións informáticas que 
faciliten o tratamento de datos 
estatísticos. 

� B5.3. Analizar e interpretar a 
información estatística que aparece 
nos medios de comunicación, e 
valorar a súa representatividade e 
fiabilidade. 

� MAPB5.3.3. Emprega medios 
tecnolóxicos para comunicar 
información resumida e relevante 
sobre unha variable estatística que 
analizase. 

� CMCCT 

� CCL 

� CAA 

� CSC 

� CD 
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Temporalización. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 BLOQUE ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

(Nº SESIÓNS) 

 

B
lo

qu
e 

1.
 P

ro
ce

so
s,

 m
ét

od
os

 e
 a

ct
itu

de
s 

en
 m

at
em

át
i

ca
s 

 - Identifica e resolve problemas en situacións cotiás 
- Trata de comprender o enunciado 

- Expresa o problema con outras palabras. 
- Representa o problema noutro formato (gráficas, 

diagramas, debuxos, con obxectos, etc). 

- Analiza o problema 
- Indica cal é a meta do problema. 
- Sinala onde reside a dificultade de la tarefa. 
- Separa os datos relevantes dos non relevantes. 
- Indica os datos cos que conta para resolver o  problema. 
- Sinala que datos non presentes necesitaríamos para resolver o 

problema. 

- Busca estratexias e traballa con elas 
- Busca un problema semellante que teñamos resolto na 

clase. 

- Analiza un problema similar nun contexto máis próximo. 
- Analiza primeiro algúns exemplos concretos cando o 

problema sexa moi xeneral. 
- Busca situacións diferentes (escenarios, contextos, tarefas, 

etc) nos que se poida presentar ese problema. 
- Expón o problema de forma clara e ordenada 

- Reflexiona sobre o proceso seguido 
- Analiza a coherencia das solucións obtidas 
- Saca conclusións e toma decisións a partir dos resultados dun 

problema 

Ao longo de todo o curso 
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MAPB2.1.1 - Coñece  e aplica as propiedades das 
potencias para simplificar fraccións 

2 

MAPB2.1.2 - Pasa de fraccións a decimais. 
- Distingue tipos de decimais 

2 

MAPB2.1.3 - Interpreta e expresa números en notación 
científica. 

- Opera con números en notación científica, 
con  e sen calculadora. 

5 

MAPB2.1.4 - Aproxima un número decimal a unha orde 
determinada 

1 

MAPB2.1.5 - Realiza aproximacións por truncamento e 
redondeo. 

- Calcula o erro cometido nas 
aproximacións. 

2 

MAPB2.1.6 - Expresa as solucións  redondeando 
segundo a natureza do resultado. 

1 

MAPB2.1.7 - Calcula potencias de expoñente enteiro. 
- Utiliza as propiedades das potencias para 

simplificar cálculos sinxelos. 
- Resolve operacións entre distintos tipos de 

números respectando a xerarquía das 
operacións. 

9 

MAPB2.1.8 - Resolve problemas aritméticos co uso da 
fracción como operador e das operacións 
con fraccións. 

  A
pl

ic
a 

as
 o

pe
ra

ci
ón

s,
 a

pr
ox

im
ac

ió
ns

 e
 c

ál
cu

lo
s 

en
 p

ro
bl

em
as

 
co

nt
ex

tu
al

iz
ad

os
 

5 

MAPB2.2.1 - Obtén un termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu 
termo xeral. 

6 

MAPB2.2.2 - Obtén o termo xeral dunha sucesión en casos sinxelos. 2 

MAPB2.2.3 - Analiza e identifica sucesións na natureza. 
- Resolve problemas sinxelos aplicando as progresións. 

2 

 

B
lo

qu
e 

2.
 N

úm
er

os
 e

 á
lx

eb
ra

 

MAPB2.3.1 - Identifica monomios e os seus elementos. 
- Recoñece monomios semellantes. 
- Suma e multiplica monomios. 
- Identifica polinomios e os seus elementos. 

7 
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- Calcula o valor numérico dun polinomio. 
- Suma e multiplica polinomios. 

MAPB2.3.2 -  Desenvolve as identidades notables. 3 

MAPB2.4.1 - Identifica os elementos dunha ecuación de segundo grao completa 
e resólvea. 

- Resolve ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra 
xeral. 

-  Resolve ecuación de segundo grao graficamente 

5 

MAPB2.4.2 - Coñece os sistemas de ecuacións, identifica e interpreta 
correctamente as súas solucións. 

- Resolve, sen dificultade, sistemas de ecuacións lineais con dúas 
incógnitas por calquera dos métodos estudados 

- Resolve  sistemas de ecuacións de  forma gráfica 

5 

MAPB2.4.3 - Traduce, á linguaxe alxébrica, enunciados e propiedades. 
- Asocia entre expresións alxébricas e un enunciado o unha 

propiedade. 
-  Formula e resolve problemas mediante ecuacións e sistemas de 

ecuacións e interpreta as solucións. 
 

11 

 MAPB3.1.1 -   Coñece o concepto de lugar xeométrico e identifica como tales a 
mediatriz e a bisectriz. 

1 

 MAPB3.1.2 -   Aplica  as propiedades dos lugares xeométricos ( mediatriz e 
bisectriz) para resolver problemas sinxelos 

1 

 MAPB3.1.3 - Coñece as relacións entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan ou paralelas cortadas por unha secante e emprégaas para 
resolver situacións sinxelas. 

3 

 MAPB3.1.4  0 

 MAPB3.1.5 - Calcula a superficie e o volume dalgúns corpos simples a partir do 
seu desenvolvemento ou da fórmula. 

- Aplica os cálculos para resolver problemas sinxelos. 

8 

 

 

B
lo

qu
e 

3.
 X

eo
m

et
rí

a 

MAPB3.2.1 - Divide segmentos en partes iguais. 
- Establece relacións de proporcionalidade entre os elementos de 2 
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polígonos semellantes. 
 MAPB3.2.2 - Recoñece triángulos semellantes. 

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

- Calcula lonxitudes empregando a semellanza. 

4 

 MAPB3.3.1 - Emprega a semellanza e as escalas para calcular medidas reais en 
planos, mapas, fotos ... 

1 

 MAPB3.4.1 - Coñece as transformacións xeométricas como caso particular da 
idea de movemento. 

- Coñece e identifica as translacións, xiros e simetrías axiais. 
- Identifica translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e orlas 

sinxelas extraídas do mundo real. 

2 

 MAPB3.4.2 - Emprega ferramentas tecnolóxicas para xerar creacións sinxelas 
propias mediante a composición de movementos no plano. 

2 

 MAPB3.5.1 - Coñece o sistema de referencia na Terra: Ecuador, polos, 
meridianos e paralelos. 

- Emprega as coordenadas xeográficas, latitude e lonxitude, para 
situar un punto sobre a Terra. 

2 

 MAPB4.1.1 - Interpreta funcións dadas mediante gráficas. 
-  Asigna unha gráfica a un enunciado. 

2 

 MAPB4.1.2 - Obtén algúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión 
analítica. 

- Recoñece as características máis salientables na descrición dunha 
gráfica. 

- Crecemento e decrecemento 
- Concavidade e convexidade 

- Recoñece  funciones continuas e descontinuas. 
- Recoñece a periodicidade dunha función. 
-  Describe a tendencia dunha función a partir dun anaco da mesma. 

2 

 MAPB4.1.3 - Representa, da forma máis aproximada posible, unha función dada 
por un enunciado. 

2 

 

 

B
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e 
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MAPB4.1.4 - Emparella gráficas coas súas expresións analíticas. 1 
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 MAPB4.2.1 - Identifica e interpreta nunha gráfica os puntos de corte cos eixes. 
- Calcula, interpreta e emprega na representación os puntos de corte 

dunha función dada analiticamente. 
- -  Obtén a ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a 

pendente, ou ben, dous puntos dela. 

5 

 MAPB4.2.2 - Coñece a función de proporcionalidade  y + mx: representación 
gráfica, obtención da ecuación, cálculo e significado da pendente. 

- Coñece a función y = mx = n:  representación gráfica e significado 
dos coeficientes. 

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

- Utiliza aplicacións informáticas para representar e estudar as 
funcións lineais. 

3 

 MAPB4.3.1 - Coñece a función polinómica de segundo grao: 
- Representación gráfica. 
- Propiedades da parábola. 

5 

 MAPB4.3.2 - Resolve problemas con enunciados nos que se utilicen relacións 
funcionais cuadráticas. 

- Utiliza aplicacións informáticas para representar e estudar as 
funcións cuadráticas. 

3 

 MAPB5.1.1 -  Discrimina entre poboación e mostra. 2 

 MAPB5.1.2 - Valora a representatividade da mostra en casos sinxelos. 2 

 MAPB5.1.3 - Recoñece os distintos tipos de variables estatísticas. 2 

 MAPB5.1.4 - Calcula frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas. 3 

 MAPB5.1.5 - Confecciona gráficos diversos e elixe o tipo de gráfico máis 
axeitado segundo tipo de variable. 

- Coñece e emprega ferramentas tecnolóxicas para a confección de 
táboas e gráficos estatísticos. 

3 
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MAPB5.1.6 - Realiza un estudo estatístico sinxelo guiado Ao longo do bloque 
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 MAPB5.2.1 - Calcula manualmente os parámetros de centralización. 
- Calcula, con calculadora e coa folla de cálculo, os parámetros de 

centralización. 
- Calcula os parámetros de posición a partir dun conxunto de datos. 
-  Extrae conclusións sobre a poboación a partir dos parámetros 

calculados  valorando a súa representatividade. 

3 

 MAPB5.2.2 - Calcula manualmente os parámetros de dispersión. 
- Calcula, con calculadora e coa folla de cálculo, os parámetros de 

dispersión. 
- Calcula os parámetros de posición a partir dun conxunto de datos. 
- Extrae conclusións sobre a poboación a partir dos parámetros 

calculados  valorando a súa representatividade. 

3 

 MAPB5.3.1 - Coñece e interpreta a información estatística dos medios de 
comunicación e calquera outra coa que se puidera atopar. 

2 

 MAPB5.3.2 - Coñece e emprega a folla de cálculo e a aplicación de GeoGebra 
para facer un estudo estatístico: organizar datos, xerar gráficos e 
calcular parámetros. 

2 

 MAPB5.3.3 - Emprega a folla de cálculo e a aplicación de GeoGebra para 
comunicar información obtida nun estudo estatístico. 

1 

 

A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso. Estimamos a temporalización por 
bloques que figura a continuación 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓN(sesións) 

1.- PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS Ao longo do curso 

2.- NÚMEROS E ÁLXEBRA 68 

3.-XEOMETRÍA 26 

4.-FUNCIÓNS 23 
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5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 23 

 TOTAL: 140 
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Procedementos e instrumentos de avaliación na materia de Matemáticas 
Orientadas as Ensinanzas Académicas e Matemáticas Orientadas as 
Ensinanzas Aplicadas 
Para desenvolver adecuadamente a avaliación dos estándares  de aprendizaxe dos alumnos/as 
seguiranse os seguintes procedementos e utilizaranse  os seguintes instrumentos : 

PROCEDEMENTOS 

5% 

 

INSTRUMENTOS 

 

Observación 
sistemática 

- Asistencia, comportamento e actitude: Valoraranse os seguintes aspectos: 
- Grao de interese das preguntas que formula ou as dúbidas que 

formula 
- A forma de traballar na clase, cando o fai só ou en grupo 
- Interese que demostra nas distintas actividade orais ou escritas 

propostas na clase e na casa 
- A atención que presta cando estamos corrixindo ou explicando 

algo novo 
- Participación en actividades voluntarias 
- A educación no seu comportamento e a súa forma de dirixirse aos 

demais 
- Xustificacións das faltas de asistencia e retrasos na data adecuada 

Análise das 
producións dos 
alumnos 

15% 

- Actividades escritas : Valoraranse todas aquelas actividades realizadas en 
papel ou soporte informático que traballe o alumno/a na clase e na casa. 
Poden ser individuais ou grupais, así coma obrigatorias ou voluntarias. 

- A entrega das mesmas nas datas sinaladas 
- Revisión do caderno de clase: Con especial atención á  realización das 

tarefas e a corrección dos erros na clase, valorando igualmente a orde e a 
correcta presentación 

- Plan lector: inclúe actividades de busca de información. Valorarase: 
- Acerto nas respostas 
- Exposición oral dos argumentos seguidos para desenvolver a 

resposta 
- Fluidez e seguridade no discurso oral 
- Realización de actividades de lectura comprensiva 

 
Probas específicas 

80% 

- Probas escritas: Realizaranse un mínimo de dúas por avaliación e  a 
correspondente recuperación(agás na úitima avaliación onde esa 
recuperación pode ir englobada noutras recuperacións) 

- Valorarase a orde e claridade na presentación, ademais dos puntos 
expostos no apartado criterios sobre a avaliación 

Estes instrumentos, todos eles dirixidos á consecución dos estándares de aprendizaxe avaliaránse, 
combinando: autoavaliación, corrección de probas ou traballos propostos , utilizando cando sexa 
convinte as rúbricas , a explicación razoada entre o profesorado e o alumnado….
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Concrecións metodolóxicas  
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como 
colectiva, e que, como un dos seus eixos, favoreza a adquisición das competencias clave, 
especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense 
coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Sempre que sexa posible vincular os contidos a contextos reais, así como xerar posibilidades de 
aplicación dos contidos adquiridos 

-  Utilización de software educativo para entender mellor os contidos, para comprobar as 
actividades realizadas e, en xeral, como soporte e recurso facilitador de la construción de ideas. 

-  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para 
investigar e descubrir. 

-  Traballo en grupo cooperativo para o desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

-  Posta en común despois do traballo individual. 

 

O enfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, prescindindo do formalismo lóxico na 
meirande parte das exposicións, agás nos casos nos que coincide coa intuición. Compre coidar 
especialmente o tecido de interrelacións temáticas tanto explicitandoo a posteriori como dándolle ós 
alumnos oportunidade de descubrilo por si mesmos nos exemplos concretos. Isto reflectirase tamén na 
formulación de exercicios e problemas, sexan a realizar durante a clase ou dentro das probas de 
avaliación.  

As esixencias de memorización serán só as imprescindibles, o que é algo moi distinto das rutinas 
operativas e da aplicación de conceptos, que compre automatizar, é dicir, constituír en linguaxe 
adquirida, manexada con soltura comparable á linguaxe ordinaria, en canto significa adquisición de 
estruturas matemáticas básicas: nocións como multiplicación-división, área, medida en xeral, e 
relacións entre eles. 

O repaso dos coñecementos máis elementais farase de forma que os alumnos teñan ocasión de percibir 
e expresar as relacións e propiedades que ata agora quizás simplemente manexaban. Este é o motivo 
de deterse especialmente no repaso dos primeiros conceptos traballados ó comezo de cada unidade: 
números decimais, fraccións , monomios , proporcionalidade… 

Materiais e recursos didácticos   

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da materia 
en cada curso neste nivel: 

- Libro do alumnado,. 

- Dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 
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- Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado. 

- Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 

- Periódicos e outras publicacións onde aparezan táboas, gráficas estatísticas, e calquera 
información que conteña elementos matemáticos 

- Ordenadores 

- Recursos dixitais para o profesorado, e  para o alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar 
os contidos estudados (aula virtual, pizarra dixital) 

- Diferentes paxinas web 

- Programas informáticos: Geogebra, Wiris, Follas de cálculo, etc. 

• Libros de texto: Editorial SM.Proxecto: Saber Hacer. Matemáticas Orientadas as Ensinanzas 
Acadeémicas 3º ESO 

                         Editorial SM.Proxecto: Saber Hacer. Matemáticas Orientadas as Ensinanzas 
Aplicadas  3º ESO 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
• Durante os primeiros días do curso o profesorado fará unha avaliación inicial dos seus grupos, 

non ten que ser necesariamente unha proba escrita, pois ó ser a materia de matemáticas de 
contidos progresivos, detéctase moi ben o nivel da clase no desenvolvemento das primeiras 
unidades. Ademais a gran maioria do alumnado, xa cursou a primeira etapa da ESO no Centro 
Procuraremos adaptar a programación ó noso alumnado, por suposto seguindo as directrices 
básicas do exposto nela. 

 

• Durante o curso regular (setembro– xuño) faranse polo menos dúas probas escritas dentro de 
cada avaliación, sendo recomendable a realización dun control intermedio neste nivel en cada 
avaliación (pensamos, nunha proba pequeña, sen avisar, e despois de unha ou dúas clases de 
repaso, esquema, dúbidas dunha unidade). Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos seus 
alumnos/as probas escritas a realizar (número, datas e contidos). 

 

• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual do 
alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, repaso de 
exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 

ou ben 

• Realizarase un exame de recuperación da materia de cada avaliación nas datas 
acordadas entre o alumnado e profesor/a. 

ou ben  

• Combinaránse as dúas formas anteriores. 
 

• As probas escritas estarán basadas nos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 
50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a explicará as 
puntuacións de cada pregunta ou o criterio de corrección. Aínda así incluirase cando menos, a 
puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o 
mesmo. 

 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

118 
 

• En canto a correción concreta de cada unha das preguntas destas probas , valoraranse 
fundamentalmente os coñecementos prácticos. 

• No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes aspectos: 
o A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta. 
o A claridade da exposición 
o A facilidade e precisión no calculo. 
o Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno obtén 

unha solución absurda , valorarase positivamente que o alumno faga constar o 
absurdo de tal resultado. 

o A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na 
súa valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución 
numérica dun problema ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a 
obtención do resultado. 

o Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con 
representacións gráficas, posto que se valora a corrección e detalle das mesmas, o 
emprego de unidades e o mantemento aproximado das proporcións. 

 

Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia 
nova do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os 
coñecementos da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o 
TRABALLO CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante 
os tres últimos meses. 

 
Os exames de setembro: 

• Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel 
• Terán como base o grao mínimo de consecución de cada estándar de aprendizaxe  
• Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan clase no nivel 

correspondente.  
• Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que, despois de 

aproximala por redondeo será a que conste na acta. 
 

 

Cualificación e promoción  
 

• O profesorado comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada  unha das probas 
realizadas dentro de cada avaliación (pode ser unha media ponderada, segundo a/as proba/as 
posterior/es conteñan ou necesiten contidos das anteriores). Do mesmo xeito establécense as 
relacións entre traballos e probas escritas (mediante medias ponderadas) de cara a acadar a 
nota de cada avaliación. 

  

Sistema de recuperación de avaliacións pendentes 

Farase un exame global dos contidos da avaliación pendente fixando a data da mesma, como xa se 
dixo, conxuntamente profesorado e alumnado. A cualificación final do alumno nesa avaliación pasará 
a ser a que se obteña a partir da seguinte fórmula. 
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3. Se na recuperación supera o 5 a Cualificación avaliación = maior de entre as seguintes 
cantidades: 

1. (Nota avaliación suspensa + Nota recuperación )/2 
2. Un cinco 

4. Se na recuperación non chega ao 5 a Cualificación avaliación = maior de entre as seguintes 
cantidades: 

1. Nota avaliación 
2. Nota recuperación 

Para o cálculo da cualificación final de curso a nota obtida por esta fórmula será a que se empregue 
como nota da avaliación 

Non obstante: no caso dunha soa recuperación ou de notas moi aceptables en dúas será o propio 
profesor ou profesora quen decidirá o valor das mesmas de cara a unha nota final de xuño. 

 
• En xuño, atopamos a seguinte situación: 

 

1º aval. 2º aval. 3º aval. 
Nota da 
materia 
espec. 1ª 
aval. 

recup. Nota da 
materia 
específica 
2ª aval. 

recup. nota da 
materia 
específica 
da 3ª ava. 

recuper.3º 
aval. 
(OPCIONAL,a 
criterio do 
profesor/a) 

outras 
recuperacións 
(1) 

  
(1) Se, neste momento, a nota obtida fora menor que 5 a alumna ou alumno deberá realizar un exame 
global de coñecementos dos contidos desenvolvidos durante todo o curso, ou ben, o profesor ou 
profesora da materia poderá substituír o exame global por un exame parcial das partes da materia 
(avaliacións) sobre as que non se tiveran conseguido os obxectivos.( sempre un acordo colexiado entre 
os profesores/as que imparten o mesmo nivel).  Neste último caso, a materia de cada avaliación 
puntuarase por separado 
 

Se o exame global é superado con puntuación superior ou igual a 5, a cualificación final será a que se 
obteña ao aplicar a seguinte fórmula:  

Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades: 

a)    (Media das tres avaliacións + Global) / 2  
b)    Un cinco (5)  

ou ben: 

Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades: 

c) Media : da/s avaliación/s aprobada/s+((Nota/s avaliación/s suspensa/s + Nota/s recuperación/s 
)/2)) 

d) Un cinco 

Nota final xuño 

Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos 
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• Cando a nota específica da materia de cada avaliación (incluíndo recuperacións e global, 
se é o caso) é igual ou superior a 5. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 
3. 

• Cando a nota específica da materia dunha avaliación é superior a 4 e inferior a 5 e as notas 
das materias específicas das outras dúas é igual u superior a 5. Neste caso esta 1ª nota 
media é a media aritmética das 3. 

 

A continuación 
 
Se a nota acadada por este procedemento é superior a 4,5, o profesor/a emitirá outra cualificación (2ª 
nota) reflectindo outras valoracións practicadas durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a 
basadas na observación sistemática e na análise da produción do alumno/a e a non realización de 
recuperacións por ter aprobados os primeiros exames.. 
Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo ben 

6. Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e exames 
7. O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na materia, 

dende o primeiro dia. 
8. O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó argumenta-

las súas opinións 
9. Puntualidade 
10. A entrega dos traballos que se lle piden e na data sinalada 

 

A cualificación final será a media ponderada entre estas dúas notas, ponderando a primeira o 80% e a 
segunda, un 20%.(esta última nota) 
 
O alumno recibirá unha cualificación enteira entre 1 e 10, motivo polo que a cualificación anterior será 
aproximada por redondeo.  
 
O alumno promocionará ó curso seguinte cando: 
Esta cualificación final é igual ou superior a 5 
 
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro 
 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 
docente 

Planificación 
Motivación do alumnado 
Deselvovemento do ensino 
Proceso de ensino e a práctica docente 

Para esta reflexión e avaliación empregaranse os indicadores que constan nos seguintes rexistros: 
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 INDICADORES VALORACIÓN  
PROP0STAS 

DE MELLORA 

  1.  Programo a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

  2.  Programo a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento 

  

  3.  Selecciono e secuencio de forma progresiva os 
contidos da programación de aula tendo en 
conta as particularidades  de cada un dos 
grupos de estudantes.   

  

  4.  Programo actividades e estratexias en función 
dos estándares de aprendizaxe.  

  

  5.  Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos axustados á 
programación de aula e as necesidades e ós 
intereses do alumnado. 

  

  6.  Establezo os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos meus alumnos e alumnas. 

  

P
LA

N
IF
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A

C
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N
 

  7.  Coordíno co profesorado doutros 
departamentos que poídan ter contidos afíns á 
materia 

  

 

3 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS 

DE MELLORA 

  1.  Resumo as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a unha nova 
unidade ou tema con mapas 
conceptuais, esquemas… 
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  2.  Cando introduzco conceptos novos, 
relacionoos, se é posible, cos xa 
coñecidos; intercalando preguntas 
aclaratorias; poño exemplos... 
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  3.  Teño predisposición para aclarar 
dúbidas e ofrecer asesorías dentro e 
fora das clases.   

  

  4.  Optimizo o tempo dispoñible para o 
desenvolvemtento de cada unidade 
didáctica.  

  

  5.  Utilizo axuda audiovisual ou de outro 
tipo para apoiar os contidos na aula. 

  

  6.  Promovo o traballo cooperativo e 
manteño unha comunicación fluida cos 
estudantes. 

  

  7.  Desenvolvo os contidos dunha forma 
ordeada e comprensible para os 
alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Presento actividades que permitan a 
adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e as destrezas propias da 
etapa educativa. 

  

  9.  Presento actividades grupais e 
individuais. 

  

 

 INDICADORES VALORACIÓN  
PROPOSTAS 

DE MELLORA 

  1.  Realizo a avaliación inicial ó principio 
de curso para axusta la programación 
ó nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecto os coñecementos previos de 
cada unidade didáctica. 

  

  3.  Reviso, con frecuencia, os traballos 
propostos na aula e fora dela.   

  

  4.  Proporciono a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e cómo 
pode melloralas. 
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  5.  Corrixo e explico de forma habitual os 
traballos e as actividades dos alumnos 
e as alumnas,e da pautas para a 
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mellora dos seus aprendizaxes. 

  6.  Utilizo suficientes criterios de 
avaliación que atendan de maneira 
equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 

  

  7.  Favorezco os procesos de 
autoavaliación e coavaliación. 

  

  8.  Propoño novas actividades que 
faciliten a adquisición de obxetivos 
cando estos no son alcanzados 
suficientemente. 

  

  9.  Propoño novas actividades de maior 
nivel cando os obxetivos foron 
alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utilizo diferentes técnicas de 
avaliación en función dos contidos, o 
nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprego diferentes medios para 
informar dos resultados ós estudantes 
e ós pais. 

  

 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes 
SEGUEMOS, NESTE CASO, A PROGRAMACIÓN DO ANO 2014/2015 (LOE) 
 
Contidos esixíbeis: 
Serán os contidos ou mínimos esixíbeis de cada nivel e seguiremos os mesmos recollidos na 
programación correspondente ó curso pasado 
 Actividades de avaliación: 
O seguimento e avaliación do alumnado coas matemáticas pendentes na Secundaria farase, 
conxuntamente entre o profesorado responsable destes alumnos e alumnas, no presente curso 
académico e a xefa de seminario. 
O plan de traballo elaborado polo noso departamento é: 
 

• O seguimento contínuo da materia pertence a este curso e a materia pendente (dentro do 
horario lectivo) pois o nivel de coñecementos é progresivo. 

 
• O alumnado deberá realizar un boletín de exercicios de cada unha das partes, antes da 

realización de cada exame parcial, que entregará ao profesor/a do curso actual para a súa 
revisión. Unha vez corrixidos polo profesor/a devolveránselle ao alumnado para que reelabore 
os respondidos incorrectamente. O alumnado poderá consultar as dúbidas que se lle presenten 
na resolución dos exercicios ao profesor/a  da materia na clase. 
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• Establecer un seguimento máis individualizado de cada alumno ou alumna nesta situación 
 
Acordamos, asimesmo, dúas probas parciais, non resolutivas, a realizar no 1º e 2º trimestre e que 
abarquen entre ambas a totalidade dos contidos  esixíbeis da materia pendente. (A concreción das 
datas correspóndelle á Xefatura de Estudos) .No caso do alumnado que non se presente a estas probas 
parciais, o mesmo fárase constar moi explícitamente nas sesións de avaliación e a comunicación ó titor 
ou titora será inmediata 
  

Estas probas serán elaboradas polo profesorado que impartiu a materia pendente do curso anterior e o 
profesor actual (garantindo así a non inclusión de preguntas que non foran obxecto de estudio no curso 
anterior) e supervisadas por tódolos membros do seminario, incluíndo nelas unha porcentaxe 
aproximada dun 50% de preguntas extraídas dos exames ou boletíns repartidos  
 

As datas comunicaránselle (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación a ser posible 
sen coincidir con outras probas. 
 
De cara a avaliación da materia pendente, o seminario terá en contra: o seguimento contínuo dos 
contidos pendentes, o avance actual do alumno ou alumna no curso actual, e as probas feitas, o 
interese de cara a superala 
No caso de non superar a materia pendente ó longo do curso oficial, terán dereito a un exáme, que 
englobe a totalidade dos contidos, , ou o parcial suspenso (opción do alumnado) na data fixada por 
Xefatura de Estudos , e se é necesario á proba  extraordinaria de setembro.. 
 

Todos estes acordos comunicáronselle ó alumnado pendete con data  1-outubro-2015.   
 
Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación continua: 

• Superar a materia no nivel actual. 
• Se a nota dos dous parciais (en primeira convocatoria) esta no intervalo (4,  5) a cualificación 

final que conste na acta de xuño será 5 
• Se a nota dos dous parciais, en primeira convocatoria, é superior a 5, calculamos unha 1ª 

nota(a media de ambalas dúas) e unha 2ª nota, valorando a realización e entrega de exercicios 
o seguimento na materia con contidos progresivos do curso actual por parte do profesor/a que 
lle corresponda. Calculamos a nota media, ponderando a 1ª o 90% e a 2ª o 10%. Nota final de 
xuño. 

• No caso de que a nota de un ou os dous parciais sexa ≤ 4, o alumno/a deberá presentarse á 
proba final (onde se lle dá a opción de repetir o parcial suspenso ou ben de facer o exame 
global da materia). A nota final será a maior entre: 
 
           (media dos parciais+final)/2 
           Un 5 
Se a nota final da avaliación da materia pendente é inferior a 5, o alumno ou alumna deberá 
presentarse ó exame de setembro. 

Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas  
Á hora de planificar as medidas de atención á diversidade e inclusión temos que recabar, en primeiro 
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a 
relativa a: 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

• O número de alumnos e alumnas.  

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 
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• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ó desenvolvemento de contidos curriculares.  

• As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase en cómo 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 ós aspectos competenciais.  

• Os desempeños competencias prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos 
cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar ao nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

Esta información obterase mediante a observación do grupo durante os primeiros días de clase.  

A avaliación inicial facilítanos  non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos estudantes:  

Necesidades individuais 

• Identificar ós alumnos ou ás 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 historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, xestión de tempos grupais para 
favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian a adoptar, así como sobre os 
recursos que se van a empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos dos estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co/a titor/a.  

Esta outra información obterase mediante unha proba escrita para coñecer o grao de adquisición dos 
estándares de aprendizaxe do curso anterior, e  tamén da observación directa de cada alumno/a na aula 
e dos traballos individuais realizados durante ese período. 

 

Medidas de atención á diversidade 

 
Segundo o Decreto86/2015debemos incluír dentro desta denominación aqueles alumnos e alumnas 
que: 
Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.• 
Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).• 
Teñan altas capacidades intelectuais.• 
Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistemaeducativo.• 
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Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 
Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da non 
discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios, as actividades 
de aprendizaxe integradas facilitan a gradación da dificultade, para que cada alumno sexa quen de 
visualizar o seu nivel de partida e ir aumentando pouco a pouco o grao de dificultade na resolución das 
tarefas.  
O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxecolaborativa e cooperativa, 
pois as debilidades e fortalezas modifícanse en base ás aportacións dos restantes compañeiros e 
compañeiras. 
No Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Virxe do Mar aparecen concretadas todas as medidas 
xerais de atención ao alumnado que presentaalgunha carencia neste sentido. 
Este departamento segue as indicacións dadas nas sesión de avaliacións, nas reunións convocadas (se é 
o caso) e as directrices dadas polo departamento de Orientación: 
A situación na aula  
A tutela ou o ser tutelado por outro alumno/a 
A inclusión en pequenos grupos de traballo 
……………… 
Tamén: 

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo, é esencialmente acumulativo-reiterativo: Tanto nas explicacións como sobre todo nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral 
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que 
se lle dan numerosas oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes 
a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede  meses atrás. Se fixera falta, indicaráselles a 
aqueles alumnos que o necesiten, os cadernos que deben facer e entregar. 

Os alumnos que teñan unha ACS dado o desfase curricular que presentan, recibiran apoio do 
departamento de orientación  

Actividades complementarias e extraescolares 

Concretaranse nas reunións do Departamento o longo do curso  

 

Contribución ó Proxecto Lector 

Co obxectivo de mellorar a expresión oral e escrita do alumnado, é dicir a súa competencia lingüística 
realizaremos as seguintes actividades: 
- Realizar lecturas en voz alta na aula co fin de corrixir os erros de velocidade lectora e de entoación, 

aproveitando estas sesión para incidir na relación que hai entre as pausa e os signos de puntuación. 

-Realización de breves exposicións orais coa utilización dun guión sobre o tema a desenvolver. 

Previamente o profesor/a revisará o guión e proporá as melloras que lle parezan adecuadas. 

- Traballar a compresión de textos de temas de matemáticas. 

- Fomentar o uso do dicionario e valorar as relación entre as definicións que nel aparecen e o seu 

significado preciso como termo matemático. 

- Propoñer enunciados para definicións, propiedades ou teoremas matemáticos distintas das que 

aparecen nos textos ou apuntamentos e valorar a súa corrección e rigor. 
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- Describir oralmente as estratexias e a súa secuencia para a resolución de problemas ou exercicios 

matemáticos. 

- Incidir na importancia da correcta utilización dos signos matemáticos como linguaxe propia e 

imprescindible desta ciencia. 

- Crear un anexo no caderno que o alumnado usa para a materia onde rexistrar e reformular os 

aspectos que o profesor/a considere oportuno: vocabulario, ortografía, erros en definicións, utilización 

de símbolos matemáticos, etc  

Prestaremos especial atención á corrección dos seguintes aspectos:  

- Presentación: Imaxe xeral do escrito, marxes, títulos, caligrafía, uso de bolígrafos de cor negra ou 

azul nos exames, traballos, etc. 

- Uso do rexistro apropiado a cada situación comunicativa, tanto oral como escrita. 

- Uso correcto dos signos ortográficos e matemáticos que dan conexión e estruturan os textos. 

- Corrección ortográfica. 

- Corrección morfolóxica:concordancia, conxugación verbal, etc 

- Corrección sintáctica: orde correcta dos elementos, evitar excesivas subordinacións... 

- Corrección léxica: riqueza e precisión, uso do vocabulario específico, evitar palabras comodín, etc. 

Para a avaliación da evolución e mellora da competencia lingüística do alumnado proponse: 

- Informar ao alumnado do proceso ao principio do curso. 

-Realizar un seguimento do alumnado para valorar a súa evolución. 

- Incluír nas correcciós dos exames os aspectos a correxir ou mellorar. 

- Revisar os cadernos do alumnado e indicar neles os aspectos que é necesario mellorar. 

- Reflectir no caderno do profesor/a un seguimento da evolución do alumno/a. 

Na memoria de final de curso farase unha valoración do rendemento das estratexias empregadas e das 

posibles propostas de mellora.  

Propoñerase partes de lectura para o curso, o alumnado terá que facer unha valoración sobre el. 
Preferentemente a temática será a seguinte: entretemento matemático, divulgación científica, 
biografías sobre matemáticos/as 
 

Accións de contribución ao Proxecto TIC. 

Usaremos entre outros o seguinte software: traballamos con Wiris a aritmética e a álxebra; con 
GeoGebra a xeometría e as funcións e con Excel ou StarOffice Calc a estatística e a probabilidade 
tamén faremos uso da aplicación Descartes e dos distintos recursos que están dispoñible na rede. 
Procuraremos e fomentaremos entre o alumnado a procura racional de información e recursos 
existentes na rede. 

Utilizaremos as de informática do centro, ordenador portátil e vídeoproxector na aula e a pizarra 
dixital. 

Aula virtual 
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Criterios para avaliar a propia programación  
   En reunións de carácter mensual  realizarase un seguimento da programación didáctica por parte de 
todos os membros do departamento, ademáis da posta en común que se fará entre profesores que 
impartan clase dunha mesma materia e curso . 

   O finalizar o curso, nunha reunión do departamento, faráse unha análise dos resultados e 
discutiremos os posibles cambios na programción cara o curso seguinte despois dunha posta en común 
das reflexións de cada membro segundo os puntos do cadro seguinte: 

ASPECTOS AVALIAR 
A 

DESTACAR…  
A 

MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 
    
Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento  dos 
obxetivos didácticos    

Manexo dos contidos da 
unidade    

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxiicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridade  nos criterios  
de avaliación    

Uso de diversas ferram entas 
de avaliación    
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1º BACHARELATO  

Obxectivos xerais de Bacharelato 
Tal e como aparecen reflectidos no artigo 26 do DECRETO 86/2015  

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 previr 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 da tecnoloxía ao 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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MATEMÁTICAS I 

Contidos-Criterios de avaliación –Extándares de aprendizaxe avaliables-Competencias clave 

 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

� e 
� i 

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

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

� MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

� CCL 
� CMCCT 

� MA1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado para resolver ou 
demostrar (datos, relacións entre os 
datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

� CMCCT 

� MA1B1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

� CMCCT 

� MA1B1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa utilidade e 
a súa eficacia. 

� CMCCT 

� i 
� l 

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

� B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con 
outros problemas coñecidos; 
modificación de variables; 
suposición do problema resolto. 

� B1.3. Solucións e/ou resultados 
obtidos: coherencia das solucións 
coa situación, revisión sistemática do 
proceso, outras formas de resolución, 
problemas parecidos, xeneralizacións 
e particularizacións interesantes. 

� B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

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

� MA1B1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas. 

� CMCCT 
� CAA 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de problemas. 

� CMCCT  
� CAA 

� d 
� i 
� l 

� B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

� B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo, método de 
indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 

� B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
� B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación de 
argumentos. 

� B1.3. Realizar demostracións sinxelas 
de propiedades ou teoremas relativos 
a contidos alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

� MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos 
de demostración en función do 
contexto matemático e reflexiona 
sobre o proceso de demostración 
(estrutura, método, linguaxe e 
símbolos, pasos clave, etc.). 

� CMCCT 

� MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación 
e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

� CMCCT 

� MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

� CMCCT 

� g 
� i 

� B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
� B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación de 
argumentos. 

� B1.8. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas axeitadas, 
de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución dun 
problema ou na demostración dun 
resultado matemático. 

� B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
− Recollida ordenada e a 

� B1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou nunha 
demostración, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

� MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema para 
demostrar, tanto na procura de 
resultados como para a mellora da 
eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 

� CMCCT 
� CD 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

organización de datos. 
− Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
− Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 
− Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
− Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 
− Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das 
ideas matemáticas. 

� MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do 
proceso de elaboración dunha 
investigación matemática (problema 
de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.). 

� CMCCT � i 
� l 
� m 

� B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

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

� MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o 
proceso de investigación, tendo en 

� CMCCT 
� CSIEE 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

� MA1B1.5.3. Afonda na resolución 
dalgúns problemas, formulando 
novas preguntas, xeneralizando a 
situación ou os resultados, etc. 

� CMCCT 

� MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos. 

� CMCCT � b 
� d 
� h 
� i 
� l 
� m 
� n 

� B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

� B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo, método de 
indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 

� B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
� B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación de 
argumentos. 

� B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

� B1.6. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento 
posterior, a xeneralización de 
propiedades e leis matemáticas, e o 
afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

� MA1B1.6.2. Procura conexións entre 
contextos da realidade e do mundo 
das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; 
tecnoloxías e matemáticas, ciencias 
experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e 
funcionais, xeométricos e 
probabilísticos, discretos e continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

� CMCCT 
� CSC 
� CCEC 

� e 
� g 

� B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

� B1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa 

� MA1B1.7.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema 
de investigación. 

� CMCCT 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación 
e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema 
de investigación. 

� CMCCT 

� MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

� CCL 
� CMCCT 

� MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación. 

� CMCCT 
� CD 

� MA1B1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

� CCL 

� i � B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

� B1.11. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o proceso, 
os resultados e as conclusións do 
proceso de investigación 
desenvolvido, utilizando as 
ferramentas e os medios tecnolóxicos 
axeitados. 

precisión e o rigor adecuados. 

� MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e elabora 
conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de 
investigación e de consecución de 
obxectivos, e, así mesmo, formula 
posibles continuacións da 
investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai 
explícitas as súas impresións 
persoais sobre a experiencia. 

� CMCCT 

� i 
� l 

� B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 

� B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 

� MA1B1.8.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de 

� CMCCT 
� CSC 
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interese. 

� MA1B1.8.2. Establece conexións entre 
o problema do mundo real e o 
matemático, identificando o 
problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así 
como os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

� CMCCT 

� MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema 
ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

� CMCCT 

� MA1B1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto 
da realidade. 

� CMCCT 

matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en 
situacións da realidade. 

� MA1B1.8.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

� CMCCT 

� i � B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

� B1.9. Valorar a modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados 
ou construídos. 

� MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o 
proceso e obtén conclusións sobre os 
logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras 
opinións 

� CMCCT 
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� MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade para a aceptación da 
crítica razoada, convivencia coa 
incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continua, autocrítica 
constante, etc.). 

� CMCCT 
� CSC 
� CSIEE 

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

� CMCCT 

� MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas, revisar de 
forma crítica os resultados atopados, 
etc 

� CMCCT 
� CAA 

� a 
� b 
� c 
� d 
� e 
� f 
� g 
� h 
� i 
� l 
� m 
� n 
� ñ 
� o 

� B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

� B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

� B1.10. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

� MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

� CSC 
� CSIEE 

� b 
� i 
� l 
� m 

� B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

� B1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

� MA1B1.11.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de problemas, 
de investigación e de matematización 
ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e 

� CMCCT 
� CSIEE 
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utilidade. 

� b 
� i 
� l 

� B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

� B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións 
similares futuras. 

� MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos 
utilizados, e aprendendo diso para 
situacións futuras. 

� CMCCT 
� CAA 

� MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas 
para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos 
cando a dificultade destes impida ou 
non aconselle facelos manualmente. 

� CMCCT 
� CD 

� MA1B1.13.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas 
e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

� CMCCT 

� MA1B1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

� CMCCT 

� g 
� i 

� B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
− Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
− Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
− Facilitar a comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 
− Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
− Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos. 

� B1.13. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión 
de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

� MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas 

� CMCCT 
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para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

− Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das 
ideas matemáticas. � MA1B1.13.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

� CMCCT 

� MA1B1.14.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de 
información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

� CD 

� MA1B1.14.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 

� CCL 

� MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e 
establecendo pautas de mellora. 

� CD 
� CAA 

� e 
� g 
� i 

� B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
− Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
− Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
− Facilitar a comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 
− Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
− Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos. 
− Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 

� B1.14. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando 
e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras 
fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a 
interacción. 

� MA1B1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 

� CD 
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apropiados, da información e das 
ideas matemáticas. 

tarefas. � CSC 
� CSIEE 

  
Bloque 2. Números e álxebra 

 

� MA1B2.1.1. Recoñece os tipos de 
números reais e e non reais e 
utilízaos para representar e 
interpretar axeitadamente 
información cuantitativa. 

       Interpreta raíces e relaciónaas coa súa 
notación exponencial. 

       Coñece a definición de logaritmo e 
interprétaa en casos concretos. 
 

 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� MA1B2.1.2. Realiza operacións 
numéricas con eficacia (potencias, 
raíces,  operacións con números en 
notación científica e logaritmos), 
empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou ferramentas 
informáticas. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� g 
� i 

� B2.1. Números reais: necesidade do 
seu estudo e das súas operacións para 
a comprensión da realidade. Valor 
absoluto. Desigualdades. Distancias 
na recta real. Intervalos e ámbitos. 
Aproximación e erros. Notación 
científica. 

� B2.1. Utilizar os números reais, as súas 
operacións e as súas propiedades, 
para recoller, transformar e 
intercambiar información, 
estimando, valorando e 
representando os resultados en 
contextos de resolución de 
problemas.  

� MA1B2.1.3. Utiliza a notación 
numérica máis adecuada a cada 
contexto e xustifica a súa idoneidade. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
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� CSIEE 

� MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e 
estimacións nos cálculos 
aproximados que realiza, valorando e 
xustificando a necesidade de 
estratexias axeitadas para 
minimizalas. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� MA1B2.1.5. Coñece e aplica o 
concepto de valor absoluto para 
calcular distancias e manexar 
desigualdades. 
Expresa cun intervalo un conxunto 
numérico no que intervén unha 
desigualdade con valor absoluto. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� MA1B2.1.6. Resolve problemas nos 
que interveñen números reais, a súa 
representación e a interpretación na 
recta real, e as súas operacións. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� MA1B2.2.1. Valora os números 
complexos como ampliación do 
concepto de números reais e utilízaos 
para obter a solución de ecuacións de 
segundo grao con coeficientes reais 
sen solución real. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� i � B2.2. Números complexos. Forma 
binómica e polar. Representacións 
gráficas. Operacións elementais. 
Fórmula de Moivre. 

� B2.2. Coñecer os números complexos 
como extensión dos números reais, 
as súas representacións gráficas, 
elementos e as súas operacións e 
utilizalos para obter solucións 
dalgunhas ecuacións alxébricas. 

MA1B2.2.2. Opera con números � CMCCT 
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complexos e represéntaos 
graficamente, e utiliza a fórmula 
de Moivre no caso das potencias, 
utilizando a notación máis 
adecuada a cada contexto, 
xustificando a súa idoneidade. 
Calcula raíces de números 
complexos e interprétaas 
graficamente.  Resolve ecuacións 
no campo dos números 
complexos.  Interpreta e 
representa   graficamente    
igualdades e desigualdades ente 
números complexos. 

� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� MA1B2.3.1. Obtén os termos xerais de 
sucesións e iniciase no análise do 
que pasa cos termos avanzados 
Aplica correctamente as propiedades 
para calcular logaritmos sinxelos en 
función doutros coñecidos. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� i � B2.3. Sucesións numéricas: termo 
xeral, monotonía e anotación. 
Número "e". 

� B2.4. Logaritmos decimais e 
neperianos. Propiedades. Ecuacións 
logarítmicas e exponenciais. 

� B2.5. Resolución de ecuacións non 
alxébricas sinxelas 

� B2.3. Estudar o comportamento dunha 
sucesión para termos avanzados e 
iniciarse no concepto do seu 
límite.Valorar as aplicacións do 
número "e" e dos logaritmos 
utilizando as súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reais.  � MA1B2.3.2. Resolve problemas 

asociados a fenómenos físicos, 
biolóxicos ou económicos, mediante 
o uso de logaritmos e as súas 
propiedades. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� i � B2.6. Formulación e resolución de 
problemas da vida cotiá mediante 

� B2.4. Analizar, representar e resolver 
problemas formulados en contextos 

� MA1B2.4.1. Formula alxebricamente 
as restricións indicadas nunha 

� CMCCT 
� CCL 
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situación da vida real, estuda e 
clasifica un sistema de ecuacións 
lineais formulado (como máximo de 
tres ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo mediante o método de 
Gauss, nos casos que sexa posible, e 
aplícao para resolver problemas. 

� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

ecuacións e inecuacións. 
Interpretación gráfica. 

� B2.7. Método de Gauss para a 
resolución e a interpretación de 
sistemas de ecuacións lineais. 
Formulación e resolución de 
problemas da vida cotiá utilizando o 
método de Gauss. 

reais, utilizando recursos alxébricos 
(ecuacións, inecuacións e sistemas) e 
interpretando criticamente os 
resultados. 

� MA1B2.4.2. Resolve problemas nos 
que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións (alxébricas e 
non alxébricas) e inecuacións 
(primeiro e segundo grao), e 
interpreta os resultados no contexto 
do problema. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

  
Bloque 3. Análise 

 

� g 
� i 

� B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións. 

� B3.2. Funcións básicas: polinómicas, 
racionais sinxelas, valor absoluto, 
raíz, trigonométricas e as súas 
inversas, exponenciais, logarítmicas 
e funcións definidas a anacos. 

� B3.3. Operacións e composición de 
funcións. Función inversa. Funcións 
de oferta e demanda. 

� B3.1. Identificar funcións elementais 
dadas a través de enunciados, táboas 
ou expresións alxébricas, que 
describan unha situación real, e 
analizar cualitativa e 
cuantitativamente as súas 
propiedades, para representalas 
graficamente e extraer información 
práctica que axude a interpretar o 
fenómeno do que se derivan. 
Coñecer o concepto de dominio de 
definición dunha función e obtelo a 
partir da súa expresión analítica 

� MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente 
e graficamente as funcións reais de 
variable real elementais e realiza 
analiticamente as operacións básicas 
con funcións. 

Obtén o dominio de definición dunha 
función dada pola súa expresión 
analítica.  

Recoñece e expresa con corrección o 
dominio dunha función dada 
graficamente. 

Determina o dominio dunha función 
tendo en conta o contexto real do 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
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Coñecer as familias de funcións 
elementais e asociar as súas 
expresións analíticas coas formas das 
súas gráficas. 
Dominar o manexo de funcións 
elementais, así como das funcións 
definidas «a anacos 
Recoñecer as transformacións que se 
producen nas gráficas como 
consecuencia dalgunhas 
modificacións nas súas expresións 
analíticas. 
Coñecer a composición de funcións e 
as relacións analíticas e gráficas que 
existen entre unha función e a súa 
inversa ou 

enunciado. 
Asocia a gráfica dunha función lineal ou 

cuadrática á súa expresión analítica. 
Asocia a gráfica dunha función radical 

ou de proporcionalidade inversa á súa 
expresión analítica.  

Asocia a gráfica dunha función 
exponencial ou logarítmica á súa 
expresión analítica.  

.Asocia a gráfica dunha función 
elemental á súa expresión analítica 

Obtén a expresión dunha función lineal a 
partir da súa gráfica ou dalgúns 
elementos. 

A partir dunha función cuadrática dada, 
recoñece a súa forma e a súa posición 
e represéntaa.  

 Representa unha función exponencial e 
unha función logarítmica dadas pola súa 
expresión analítica.  

Obtén a expresión analítica dunha 
función cuadrática ou exponencial a 
partir da súa gráfica ou dalgúns dos 
seus elementos. 

Representa funcións definidas «a 
anacos» (só lineais e cuadráticas).  
 Obtén a expresión analítica dunha 
función dada por un enunciado 
(lineais, cuadráticas e exponenciais). 

Representa  y=f(x) ± k, 
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y=f(x ± a) e 
y= – f(x) a partir de la gráfica de 
y=f(x). 

Representa y= |f(x)| a partir da gráfica de  
y=f(x).. 

Obtén a expresión de y = |ax+b| 
identificando as ecuacións das rectas 
que a forman. 

Compón dúas ou máis funcións. 
Recoñece unha función como composta 

doutras dúas, en casos sinxelos. 
 Dada a gráfica dunha función,   

representa a da súa inversa e obtén 
valores dunha a partir dos da outra. 

Obtén a expresión analítica da inversa 
dunha función en casos sinxelos. 

� MA1B3.1.2. Selecciona 
adecuadamente e de maneira razoada 
eixes, unidades, dominio e escalas, e 
recoñece e identifica os erros de 
interpretación derivados dunha mala 
elección. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades 
globais e locais das funcións, 
comprobando os resultados coa 
axuda de medios tecnolóxicos en 
actividades abstractas e problemas 
contextualizados. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 
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� MA1B3.1.4. Extrae e identifica 
informacións derivadas do estudo e a 
análise de funcións en contextos 
reais. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� MA1B3.2.1. Comprende e interpreta 
analítica e graficamente o concepto 
de límite finito e infinito (tamén 
cando, x→+∞ ou x→ –∞.).Realiza as 
operacións elementais do seu 
cálculo, aplica os procesos para 
resolver indeterminacións e 
determina a tendencia dunha función 
a partir do cálculo de límites. 
 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� MA1B3.2.2. Determina a continuidade 
dunha función (polinómica, racional 
“a anacos”, exponencial logarítmica) 
nun punto a partir do estudo do seu 
límite e do valor da función. Se é o 
caso,identifica o tipo de 
discontinuidade Interpreta 
graficamente o resultado 
 Situa a curva respeto das asíntotas 
ou ramas infinitas 
É capaz de  extraer conclusións en 
situacións reais. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� i � B3.4. Concepto de límite dunha 
función nun punto e no infinito. 
Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

� B3.5. Continuidade dunha función. 
Estudo de descontinuidades. 

� B2.3. Sucesións numéricas: termo 
xeral, monotonía e anotación. 
Número "e". 

 

� B3.2. Coñecer o significado analítico e 
gráfico dos distintos tipos de límites 
e identificalos sobre unha gráfica 
Utilizar os conceptos de límite e 
continuidade dunha función 
aplicándoos no cálculo de límites e o 
estudo da continuidade ou a 
discontinuidade dunha función nun 
punto ou un intervalo. 
Coñecer os distintos tipos de ramas 
infinitas (ramas parabólicas e ramas 
que se cinguen a asíntotas verticais 
horizontais e oblicuas) e dominar a 
súa obtención en funcións 
polinómicas 

� B2.3. Valorar as aplicacións do número 
"e" e dos logaritmos utilizando as 
súas propiedades na resolución de 
problemas extraídos de contextos 
reais. 

� MA1B3.2.3. Coñece as propiedades � CMCCT 
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das funcións continuas e representa a 
función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 

� MA1B3.3.1. Coñece o concepto de 
derivada e relacionaa coa pendente 
da recta tanxente. Calcula a ecuación 
da recta tanxente. Calcula a derivada 
dunha función usando os métodos 
axeitados e emprégaa para estudar 
situacións reais e resolver problemas. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� MA1B3.3.2. Deriva funcións que son 
composición de varias funcións 
elementais mediante a regra da 
cadea. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� i 
 

� B3.4. Concepto de límite dunha 
función nun punto e no infinito. 
Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

� B3.5. Continuidade dunha función. 
Estudo de descontinuidades. 

� B3.6. Derivada dunha función nun 
punto. Interpretación xeométrica da 
derivada da función nun punto. 
Medida da variación instantánea 
dunha magnitude con respecto a 
outra. Recta tanxente e normal. 

� B3.7. Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Regra da cadea. 

� B3.3. Aplicar o concepto de derivada 
dunha función nun punto, a súa 
interpretación xeométrica e o cálculo 
de derivadas ao estudo de fenómenos 
naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á 
resolución de problemas 
xeométricos. 

� MA1B3.3.3. Determina o valor de 
parámetros para que se verifiquen as 
condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun 
punto. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� MA1B3.4.1. Representa graficamente 
funcións polinómicas e racionais, 
despois dun estudo completo das 
súas características mediante as 
ferramentas básicas da 
análise.(límites, derivadas… 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� g 
� i 

� B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións. 

� B3.4. Concepto de límite dunha 
función nun punto e no infinito. 
Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

� B3.7. Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Regra da cadea. 

� B3.8. Utilización das ferramentas 

� B3.4. Estudar e representar 
graficamente funcións polinómicas e 
racionais obtendo información a 
partir das súas propiedades e 
extraendo información sobre o seu 
comportamento local ou global. 

� MA1B3.4.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos axeitados para 

� CMCCT 
� CAA 
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básicas da análise para o estudo das 
características dunha función. 
Representación gráfica de funcións. 

representar e analizar o 
comportamento local e global das 
funcións. 

� CSC 
� CD 
� CSIEE 

  
Bloque 4. Xeometría 

 

� i � B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 
� B4.2. Razóns trigonométricas dun 

ángulo calquera. Circunferencia 
goniométrica. Razóns 
trigonométricas dos ángulos suma, 
diferenza doutros dous, dobre e 
metade. Fórmulas de 
transformacións trigonométricas. 

� B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos 
en radiáns, manexando con soltura as 
razóns trigonométricas dun ángulo, 
do seu dobre e a metade, así como as 
transformacións trigonométricas 
usuais. 

� MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns 
trigonométricas dun ángulo, o seu 
dobre e a metade, así como as do 
ángulo suma e diferenza doutros 
dous. 

        Utiliza as fórmulas trigonométricas 
(suma, resta, ángulo dobre...) para 
obter as razóns trigonométricas 
dalgúns ángulos a partir doutros. 

        Simplifica expresións con fórmulas 
trigonométricas. 

        Demostra identidades 
trigonométricas. 
 Resolve ecuacións trigonométricas. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� i � B4.2. Razóns trigonométricas dun 
ángulo calquera. Circunferencia 
goniométrica. Razóns 
trigonométricas dos ángulos suma, 
diferenza doutros dous, dobre e 
metade. Fórmulas de 
transformacións trigonométricas. 

� B4.3. Teoremas. Resolución de 
ecuacións trigonométricas sinxelas. 

� B4.2. Utilizar os teoremas do seno, 
coseno e tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais para resolver 
ecuacións trigonométricas e aplicalas 
na resolución de triángulos 
directamente ou como consecuencia 
da resolución de problemas 
xeométricos do mundo natural, 
xeométrico ou tecnolóxico. 

� MA1B4.2.1. Resolve problemas 
xeométricos do mundo natural, 
xeométrico ou tecnolóxico, 
utilizando os teoremas do seno, 
coseno e tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais, e aplica a 
trigonometría a outras áreas de 
coñecemento, resolvendo problemas 
contextualizados. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 
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� B4.4. Resolución de triángulos. 
Resolución de problemas 
xeométricos diversos. 

� MA1B4.3.1. Define e manexa as 
operacións básicas con vectores no 
plano, utiliza a interpretación 
xeométrica das operacións para 
resolver problemas xeométricos e 
emprega con asiduidade as 
consecuencias da definición de 
produto escalar para normalizar 
vectores, calcular o coseno dun 
ángulo, estudar a ortogonalidade de 
dous vectores ou a proxección dun 
vector sobre outro. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� i � B4.5. Vectores libres no plano. 
Operacións xeométricas. 
� B4.6. Produto escalar. Módulo dun 

vector. Ángulo de dous vectores. 
� B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

� B4.3. Manexar a operación do produto 
escalar e as súas consecuencias; 
entender os conceptos de base 
ortogonal e ortonormal; e distinguir e 
manexarse con precisión no plano 
euclídeo e no plano métrico, 
utilizando en ambos os casos as súas 
ferramentas e propiedades. 

� MA1B4.3.2. Calcula a expresión 
analítica do produto escalar, do 
módulo e do coseno do ángulo. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� MA1B4.4.1. Calcula distancias entre 
puntos e dun punto a unha recta, así 
como ángulos de dúas rectas. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha 
recta nas súas diversas formas, 
identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� i � B4.5. Vectores libres no plano. 
Operacións xeométricas. 

� B4.6. Produto escalar. Módulo dun 
vector. Ángulo de dous vectores. 

� B4.8. Xeometría métrica plana. 
Ecuacións da recta. Posicións 
relativas de rectas. Distancias e 
ángulos. Resolución de problemas. 

� B4.4. Interpretar analiticamente 
distintas situacións da xeometría 
plana elemental, obtendo as 
ecuacións de rectas, e utilizalas para 
resolver problemas de incidencia e 
cálculo de distancias. 

� MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza � CMCCT 
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analiticamente as posicións relativas 
das rectas. 

� CAA 
� CSC 

� MA1B4.5.1. Coñece o significado de 
lugar xeométrico e identifica os 
lugares máis usuais en xeometría 
plana, así como as súas 
características. Obtén a expresión 
analítica dun lugar xeométrico plano 
definido por algunha propiedade, e 
identifica a figura de que se trata. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� i � B4.9. Lugares xeométricos do plano. 
� B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, 

hipérbole e parábola. Ecuación e 
elementos. 

� B4.5. Manexar o concepto de lugar 
xeométrico no plano e identificar as 
formas correspondentes a algúns 
lugares xeométricos usuais, 
estudando as súas ecuacións 
reducidas e analizando as súas 
propiedades métricas. 

� MA1B4.5.2. Efectúa investigacións 
utilizando se é necesario  programas 
informáticos específicos para estudar 
posicións relativas e realizar 
interseccións entre rectas e as 
distintas cónicas estudadas. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

  
Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

 

� MA1B5.1.1. Elabora táboas 
bidimensionais de frecuencias a 
partir dos datos dun estudo 
estatístico, con variables numéricas 
(discretas e continuas) e categóricas. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� d 
� g 
� i 
� l 

� B5.1. Estatística descritiva 
bidimensional. 

� B5.2. Táboas de continxencia. 
� B5.3. Distribución conxunta e 

distribucións marxinais. 
� B5.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais. 
� B5.5. Distribucións condicionadas. 
� B5.6. Independencia de variables 

estatísticas. 

� B5.1. Describir e comparar conxuntos 
de datos de distribucións 
bidimensionais, con variables 
discretas ou continuas, procedentes 
de contextos relacionados co mundo 
científico, e obter os parámetros 
estatísticos máis usuais, mediante os 
medios máis adecuados (lapis e 
papel, calculadora ou  folla de 
cálculo), valorando a dependencia 

� MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os 
parámetros estatísticos máis usuais 
en variables bidimensionais. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
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� CD 

� MA1B5.1.3. Calcula as distribucións 
marxinais e distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa 
de continxencia, así como os seus 
parámetros (media, varianza e 
desviación típica). 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� MA1B5.1.4. Decide se dúas variables 
estatísticas son ou non dependentes a 
partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

entre as variables. 

� MA1B5.1.5. Avalía as representacións 
gráficas para unha distribución de 
datos sen agrupar e agrupados, 
usando adecuadamente medios 
tecnolóxicos para organizar e 
analizar datos desde o punto de vista 
estatístico, calcular parámetros e 
xerar gráficos estatísticos. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� MA1B5.2.1. Distingue a dependencia 
funcional da dependencia estatística 
e estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes 
mediante a representación da nube de 
puntos. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� i 
� l 

� B5.6. Independencia de variables 
estatísticas. 

� B5.7. Estudo da dependencia de dúas 
variables estatísticas. Representación 
gráfica: nube de puntos. 

� B5.8. Dependencia lineal de dúas 
variables estatísticas. Covarianza e 
correlación: cálculo e interpretación 
do coeficiente de correlación lineal. 

� B5.2. Interpretar a posible relación 
entre dúas variables e cuantificar a 
relación lineal entre elas mediante o 
coeficiente de correlación, valorando 
a pertinencia de axustar unha recta 
de regresión e, de ser o caso, a 
conveniencia de realizar predicións, 
avaliando a fiabilidade destas nun 
contexto de resolución de problemas 

� MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o 
sentido da dependencia lineal entre 
dúas variables mediante o cálculo e a 

� CMCCT 
� CAA 
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interpretación do coeficiente de 
correlación lineal. 

� CSC 
� CD 

� MA1B5.2.3. Calcula e representa as 
rectas de regresión de dúas variables, 
e obtén predicións a partir delas. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� B5.9. Regresión lineal. Estimación. 
Predicións estatísticas e fiabilidade 
destas. 

relacionados con fenómenos 
científicos. 

� MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das 
predicións obtidas a partir da recta de 
regresión, mediante o coeficiente de 
determinación lineal. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� b 
� d 
� e 
� i 
� l 
� m 

� B5.10. Identificación das fases e das 
tarefas dun estudo estatístico. 
Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, 
interpretando a información e 
detectando erros e manipulacións. 

� B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado 
para a descrición de situacións 
relacionadas coa estatística, 
analizando un conxunto de datos ou 
interpretando de forma crítica 
informacións estatísticas presentes 
nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, 
detectando posibles erros e 
manipulacións na presentación tanto 
dos datos como das conclusións. 

� MA1B5.3.1. Describe situacións 
relacionadas coa estatística 
utilizando un vocabulario adecuado e 
elabora análises críticas sobre 
traballos relacionados coa estatística 
aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 
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Temporalización- Grao mínimo de consecución para superar a materia 

BLOQUE ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

(Nº SESIÓNS) 

B
lo

qu
e 

1.
 P

ro
ce

so
s,

 m
ét

od
os

 e
 a

ct
itu

de
s 

en
 m

at
em

át
i

ca
s1

 

MA1B1 

- Analiza todos os casos posibles nunha situación e aplica as fórmulas 
correspondentes. 

- Utiliza a linguaxe e a notación correcta. 
- Razoa sobre os datos necesarios para contestar os problemas. 
- Detecta os posibles erros na resolución dun exercicio. 
- Expresa de forma razoada,  argumentada e coherente situacións 

matemáticas. 
- Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha 

situación cotiá. 
- Explica de forma coherente e coa linguaxe propio das matemáticas as 

concusións ás que chega na resolución de problemas. 
- Resolve problemas do mundo natural, do mundo tecnolóxico e do mundo 

matemático e analiza a coherencia da solución obtida. 
- Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas.  
- Utiliza a calculadora ou outros programas de cálculo para achar valores 

numéricos. 
- Utiliza follas de cálculo para obter resultados e facer estimacións. 
- Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos e simulacións. 
- Resolve problemas propostos de xeito interactivo. 
- Comproba a falsidade dunha afirmación por medio de contraexemplos. 
- Emprega o método dedutivo para comprobar a veracidade de certas  
- afirmacións. 
- Chega a conclusións por redución ao absurdo 

 

Ao longo do curso 

 
B

lo
q

ue
 2

. 
N

úm
er

os
 

e 
ál

xe
b MA1B2.1.1 - Clasifica os números nos seus conxuntos numéricos 

1 
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MA1B2.1.2 - Domina as operacións con todo tipo de números,cálculo mental, con lapis 
e papel, con calculadora e/ou ferramentas informáticas Ao longo do curso 

MA1B2.1.3 - Escolle segundo o contexto a notación numérica máis axeitada 
Ao longo do curso 

MA1B2.1.4  
0 

MA1B2.1.5 - Opera con valores absolutos e calcula distancias entre puntos 

- Relaciona valor absoluto intervalo ou semirrecta e distancia 
1 

MA1B2.1.6 - Formula a  e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha 
situación cotiá Ao longo do curso 

MA1B2.2.1 - Coñece os números complexos e valora a necesidade de ampliar o 
conxunto de números reais para resolver ecuacións de 2º grao 

- Resolve ecuacións con solucións complexas 

- Calcula as raíces dun polinomio. 

2 

MA1B2.2.2 - Representa graficamente os números complexos,o seu oposto e o seu 
conxugado, dados en forma binómica e identificando a parte real e a 
imaxinaria. 

- Determina o módulo e o argumento dun número complexo. 

- Transforma números complexos de forma binómica a polar e viceversa. 

- Opera con números complexos en forma binómica. 

- Determina parámetros para que o resultado dunha determinada operación 
cumpra certas condicións. 

- Realiza operacións con números complexos, expresándoos previamente na 
forma máis adecuada. 

- Coñece e aplica a radicación de números complexos ao cálculo de raíces. 

3 

MA1B2.3.1 - Calcula logaritmos aplicando a súa definición e propiedades.  

- Transforma expresións alxébricas en logarítmicas e viceversa. 

- Utiliza a calculadora ou ferramentas informáticas para resolver logaritmos 

3 

MA1B2.3.2 - Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas sinxelas 
3 
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- Resolve problemas das ciencias naturais e sociais 
MA1B2.4.1  0 (en  MAT II) 
MA1B2.4.2 - Resolve ecuacións polinómicas,racionais e con radicais e inecuacións 

polinómicas 
- Formula e resolve problemas con ecuacións e inecuacións 

3 

MA1B3.1.1 - Coñece o concepto de función real de variable real e las distintas maneiras 
de definir unha función.  

- Coñece as principais propiedades das funcións elementais para podelas 
aplicar a súa representación. 

- Realiza sumas, restas, produto e cociente de funcións  

- Acha funcións compostas a partir de outras  

- Calcula a inversa dunha función e imaxes da mesma  

7 

MA1B3.1.2 - Calcula deforma analítica e interpreta graficamente o dominio dunha 
función e o seu percorrido. 

2 

MA1B3.1.3 - Estuda os puntos de corte e o signo dunha función. 

- Estuda a simetría dunha función e interprétaa graficamente. 

- Esboza a gráfica da función a partir das súas propiedades. 
- Realiza o estudo analítico e representa graficamente as funciones 

polinómicas de 1º e 2º grao,de proporcionalidade inversa, logarítmicas, 
exponenciais e radicais 

- Debuxa a gráfica dunha función a partir de outra aplicando os cambios de 
traslación e dilatación. 

- Determina as transformacións polas que se obtén a gráfica dunha función a 
partir de outra 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 

MA1B3.1.4 - Aplícaos coñecementos das función en contextos reais 2 

  
B

lo
qu

e 
3.

 A
ná

lis
e 

MA1B3.2.1 - Estuda  a monotonía e acotación dunha sucesión e a súa converxencia. 

- Calcula límites de sucesións. 

- Coñece e resolve a indeterminación 1∞. 

- Comprende a definición intuitiva de límite  e realiza estimacións para 
coñecer o seu valor.  

- Indica o valor de diferentes límites dunha función a través da 

10 
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representación gráfica da función. 

- Calcula límites e resolve distintas indeterminacións (∞-∞, ∞·0, , , 
;en funcións polinómias, cocientes de polinomios e raíces de 

polinomios) 
MA1B3.2.2 - Estuda a continuidade dunha función nun intervalo, indicando o tipo de 

descontinuidades que presenta 

- Determina funcións a través de información sobre as súas asíntotas. 
6 

MA1B3.2.3 - Coñece e calcula as asíntotas dunha función. 

- Representa a gráfica da función a partir das asíntotas 
2 

MA1B3.3.1 - Comprende e calcula a taxa de variación media. 

- Interpreta e calcula a taxa de variación instantánea dunha función nun 
punto. 

- Comprende e aplica a definición de derivada dunha función nun punto. 
- Interpreta xeometricamente a derivada dunha función nun punto como a 

pendente da recta tanxente á curva da función en dito punto e calcula  a 
súa ecuación. 

- Acha a función derivada dunha función aplicando a definición. 

- Calcula derivadas de  funcións potenciais, inversa, ,logarítmicas, 
exponenciais,  trigonométricas,trigonométricas inversas. 

- Resolve problemas de optimización e calcula os  extremos absolutos. 

7 

MA1B3.3.2 - Coñece a regra da cadea e utilízaa para  calcular derivadas de funcións 
compostas. 

5 

MA1B3.3.3 - Atopa condicións e determina parámetros para que unha función sexa 
continua nun punto 

2 

MA1B3.4.1 - Relaciona o valor da derivada da función nun punto coa forma da súa 
gráfica 

- Estuda o crecemento e decrecemento dunha función e calcula os seus 
extremos relativos 

- Estuda a curvatura dunha función e os seus puntos de inflexión. 

- Aplica as derivadas para o estudo e representación de funcións 

8 

MA1B3.4.2 - Coñece e utiliza programas informáticos para analizar e representar 2 
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funcións 
MA1B4.1.1 - Transforma grados en radiáns e radiáns en grados. 

- Calcula as razóns trigonométricas dun ángulo agudo nun triángulo.  

- Calcula ángulos reducidos e as súas razóns trigonométricas. 

- Coñece o signo e o rango numérico das razóns trigonométricas. 

- Calcula razóns trigonométricas dun ángulo calquera coñecendo unha delas 
e o cadrante ao que pertence. 

- Aplica as razóns trigonométricas da suma e  diferenza de ángulos para 
calcular as razóns trigonométricas de ángulos. 

- Aplica as razóns trigonométricas do ángulo dobre e do ángulo metade para 
calcular as razóns trigonométricas dun ángulo. 

 
- Simplifica expresións trigonométricas. 

6 

MA1B4.2.1 - Resolve ecuacións trigonométricas.  

- Aplica os teorema do seno e do  coseno na resolución de triángulos. 
- Resolve problemas xeométricos do mundo natural, tecnolóxico ou 

matemático e analiza a coherencia da solución obtida. 

10  
B

lo
qu

e 
4.

 X
eo
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MA1B4.3.1 - Recoñece os elementos dun vector fixo e aplícaos para distinguir vectores 
equipolentes no plano euclídeo. 

- Realiza xeometricamente operacións con vectores libres. 
- Establece xeometricamente relacións entre vectores. 

- Comprende o concepto de dependencia e independencia lineal. 

- Comprende o concepto de combinación lineal, de base e  utilízaos para 
calcular as coordenadas de vectores respecto de dita base. 

- Manexa con precisión o plano utilizando o sistema de referencia euclídeo 
para resolver problemas sobre elementos do plano que verifican certas 
propiedades. 

- Emprega o produto escalar para calcular a proxeción ortogonal dun vector. 
- Manexa con soltura os conceptos de paralelismo e perpendicularidade  e y 

aplícaos á determinación de vectores paralelos e perpendiculares a un 
dado. 

6 
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- Resolve problemas xeométricos do mundo tecnolóxico,matemático e do 
mundo natural e analiza a coherencia da solución obtida 

MA1B4.3.2 - Comprende e calcula o módulo e o argumento dun vector. 

- Coñece o produto escalar de dous vectores libres, calcula a súa expresión 
analítica,e relaciónao cos módulos dos vectores e o ángulo que forman. 

- Realiza operacións con vectores de forma analítica. 

- Emprega o produto escalar para calcular ángulos entre dous vectores e en 
figuras planas 

3 

MA1B4.4.1 - Determina puntos equidistantes de puntos e rectas 

- Calcula o ángulo de dúas rectas. 
- Acha a distancia punto-punto, punto – rectas e recta – recta cando son 

paralelas. 

4 

MA1B4.4.2 - Determina a ecuación vectorial, paramétrica, continua e xeral da recta.  

- Resolve exercicios de cálculo de parámetros para ver cando un punto 
pertence a unha recta. 

- Calcula a ecuación explícita da recta e a  ecuación punto-pendente.  

- Identifica puntos, vectores director e normal, e pendente a través da 
ecuación da recta dada en todas as  súas formas. 

- Acha elementos dun triángulo: vértices,alturas,lonxitude dos lados e 
ángulos e aplícaos en problemas contextualizados 

4 

MA1B4.4.3 - Acha as ecuacións de rectas paralelas a unha dada. 

- Determina ecuacións de rectas perpendiculares a outra. 

- Estuda a posición relativa de rectas no plano e segundo sexa a  súa 
posición acha o punto de intersección. 

- Impón condicións de paralelismo e perpendicularidade para determinar 
parámetros 

4 

MA1B4.5.1 - Comprende a definición de lugar xeométrico do plano y emprégao no 
cálculo da mediatriz dun segmento, e da bisectriz de dúas rectas e aplícaos 
en problemas contextualizados  

- Identifica a ecuación dunha circunferencia e calcula os  seus elementos 
6 
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- Acha a ecuación dunha circunferencia coñecendo algún dos seus 
elementos ou características 

- Identifica a ecuación dunha elipse e calcula os seus elementos. 
- Acha a ecuación dunha elipse coñecendo algún dos seus elementos ou 

características 

- Identifica a ecuación dunha hipérbole e calcula os seus elementos. 

- Acha a ecuación dunha hipérbole coñecendo algún dos seus elementos ou 
características. 

- Identifica a ecuación dunha parábola e calcula  os seus elementos. 

- Acha a ecuación dunha parábola coñecendo algún dos seus elementos ou 
características. 

- Interpreta as cónicas como seccións cónicas. 
MA1B4.5.2 - Estuda a posición relativa de punto e circunferencia, entre  unha recta e 

unha circunferencia e entre dúas circunferencias empregando programas 
informáticos 

3 

MA1B5.1.1 - Identifica as variables estatísticas unidimensionais e calcula e 
interpreta  os seus parámetros estatísticos máis usuais. 

- Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando 
táboas de continxencia ou dobre entrada coas frecuencias. 

4 

MA1B5.1.2 - Identifica as variables estatísticas bidimensionais e calcula e 
interpreta  os seus parámetros estatísticos máis usuais 

- Calcula a covarianza e interpreta o seu valor 
4 

MA1B5.1.3 - Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando 
táboas de continxencia ou dobre entrada coas frecuencias, 
obtendo as distribucións marxinais e calculando  os seus 
parámetros 

2 

MA1B5.1.4  0 
MA1B5.1.5  1 
MA1B5.2.1 - Constrúe diagramas de dispersión e a través deles estima o tipo 

de correlación entre as variables 
- Estuda a dependencia de variables 

2 
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MA1B5.2.2 - Calcula o coeficiente de correlación lineal interpretando o seu E
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resultado, para valorar o grao de dependencia das variables 
MA1B5.2.3 - Coñece e emprega o método de regresión simple para obter as 

ecuacións das rectas de regresión 

- Estuda a regresión de dúas variables e obtén predicións a partir 
delas. 

2 

MA1B5.2.4 - Acha o erro cadrático medio e o coeficiente de determinación, 
empregándoos para medir a bondade do axuste da recta de 
regresión. 

2 

MA1B5.3.1 - Describe e analiza criticamente noticias relacionadas coa 
estatística e problemas estatísticos  no ámbito da vida cotiá 

2 

 

A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso. Estmamos a temporalización por 
bloques que figura a continuación 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓN(sesións) 
1.- PROCESOS,MÉTODOS E 
ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Ao longo do curso 

2.- NÚMEROS E ÁLXEBRA 16 
3.-ANÁLISE 56 
4.-XEOMETRÍA 46 
5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 22 
 TOTAL: 140 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

Contidos-Criterio de avaliación. Estándares de aprendizaxe avaliables. Competencias clave 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

  
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

� e 
� i 

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

 

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

� MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

� CCL 
� CMCCT 

� MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cumpra resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

� CMCCT 
 

� MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

� CMCCT 
 

� i 
� l 

� B1.3. Análise dos resultados obtidos: 
revisión das operacións utilizadas, 
coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do 
proceso, procura doutras formas de 
resolución e identificación de 
problemas parecidos. 

� B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con 
outros problemas coñecidos, 
modificación de variables e 
suposición do problema resolto. 

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

� MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

� CMCCT 
� CAA 

� g 
� i 

� B1.4. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita de informes científicos 

� B1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar as 

� MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación 
e os símbolos matemáticos adecuados ao 

� CMCCT 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

contexto e á situación. 
 

� MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

� CMCCT 
 

sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema, utilizando 
as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas. 

� B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
− Recollida ordenada e a 
organización de datos.  

− Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
− Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico.  
− Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
− Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
− Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 

ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

� MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema 
que se vaia demostrar. 

� CMCCT 
� CD 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

� MACS1B1.4.1. Coñece e describe a 
estrutura do proceso de elaboración 
dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, 
metodoloxía, resultados, conclusións, etc.  

� CMCCT 
 

� i 
� l 
� m 

� B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

� B1.4. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

� MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en conta 
o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

� CMCCT 
� CSIEE 
 

� MACS1B1.5.1. Afonda na resolución 
dalgúns problemas formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 

� CMCCT 
�  
 

� h 
� i 
� l 
� n 

 
 

� B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

 

� B1.5. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento 
posterior; da xeneralización de 
propiedades e leis matemáticas; e 
do afondamento nalgún momento 
da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

� MACS1B1.5.2. Procura conexións entre 
contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e 
a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e 
matemáticas, etc.). 

� CMCCT 
� CSC 
� CCEC 

� MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

 

� CMCCT 
 

� e 
� g 
� i 

 

� B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

� B1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

� MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación � CMCCT 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

e os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de investigación. 

 

� MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

� CCL 
� CMCCT 
 

� MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación, tanto na 
procura de solucións coma para mellorar 
a eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 

� CMCCT 
� CD 

� MACS1B1.6.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 

� CCL 
 

� B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

� B1.8. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o 
procedemento, os resultados e as 
conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido. 

� MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso 
de investigación e elabora conclusións 
sobre o nivel de resolución do problema 
de investigación e de consecución de 
obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso, e fai 
explícitas as súas impresións persoais 
sobre a experiencia. 

� CMCCT 
 

� i 
� l 

� B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 

� B1.7. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 

� MACS1B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 

� CMCCT 
� CSC 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

de conter problemas de interese. 
 

 

� MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o 
problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou 
os problemas matemáticos que subxacen 
nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

� CMCCT 
 

� MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

� CMCCT 
 

� MACS1B1.7.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto da 
realidade. 

� CMCCT 
 

 contextos da realidade. 
 

realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en 
situacións problemáticas da 
realidade. 

� MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

� 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 

� MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso 
e obtén conclusións sobre os logros 
conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións. 

� CMCCT 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

ou construídos. 

� MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da 
frustración, autoanálise continuo, etc.). 

 

� CMCCT 
� CSC 
� CSIEE 

� MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, esmero e 
interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

� CMCCT 
 

� MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular ou formularse 
preguntas e procurar respostas axeitadas, 
revisar de forma crítica os resultados 
achados, etc. 

� CMCCT 
� CAA 
 

� a 
� b 
� c 
� d 
� e 
� f 
� g 
� h 
� i 
� l 
� n 
� ñ 
� o 
� p 

�  B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de 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. 

� MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

� CSC 
� CSIEE 
 

� b 
� i 
� l 
� m 

� B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

� B1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

� MACS1B1.10.1. Toma decisións nos 
procesos (de resolución de problemas, de 
investigación, de matematización ou de 
modelización), valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia 

� CMCCT 
� CSIEE 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

 pola súa sinxeleza e utilidade. 

� b 
� i 
� l 

�  B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

 

� B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia, e 
aprender diso para situacións 
similares futuras. 

� MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, valorando 
a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
ideas e dos métodos utilizados, e aprende 
diso para situacións futuras. 

� CMCCT 
� CAA 
 

� MACS1B1.12.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

 

� CD 
� CMCCT 
 
 

� MACS1B1.12.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas. 

 

� CMCCT 
 

� MACS1B1.12.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

� CMCCT 
 

� g 
� i 

� B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

− Recollida ordenada e a 
organización de datos.  

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

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

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

− Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 

� B1.12. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

� MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e � CMCCT 
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obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

 levados a cabo e as conclusións 
e os resultados obtidos. 

− 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. 

� CMCCT 
 

� MACS1B1.13.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado 
do proceso de procura, análise e selección 
de información salientable, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

 

� CD 
 

� MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

� CCL 
 

� e 
� g 
� i 

� B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

− Recollida ordenada e a 
organización de datos.  

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

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

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

− Elaboración de informes e 

� B1.13. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
xeito habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, 
analizando e seleccionando 
información salientable en internet 
ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados, para facilitar a 
interacción. 

� MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do seu 
proceso educativo, e establecendo pautas 
de mellora. 

� CD 
� CAA 
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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. 

  
Bloque 2. Números e álxebra 

 

� MACS1B2.1.1. Recoñece e opera cos tipos 
de números reais (racionais e irracionais- 
notación científica, radical) e utilízaos 
para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� MACS1B2.1.2. Representa correctamente 
información cuantitativa mediante 
intervalos de números reais, valores 
absolutos e desigualdades 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica 
e representa graficamente calquera 
número real. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� i � B2.1. Números racionais e irracionais. 
Número real. Representación na 
recta real. Intervalos. 

� B2.2. Aproximación decimal dun 
número real. Estimación, redondeo e 
erros. 

� B2.3. Operacións con números reais. 
Potencias e radicais. Notación 
científica.Logaritmos 

� B2.1. Utilizar os números reais e as 
súas operacións para presentar e 
intercambiar información, 
controlando e axustando a marxe de 
erro esixible en cada situación, en 
contextos da vida real. 

� MACS1B2.1.4. Realiza operacións 
numéricas (incluindo os logaritmos) con 
eficacia, empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
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ou programas informáticos, utilizando a 
notación máis axeitada e controlando o 
erro cando aproxima.Resolve problemas 
aritméticos 

� i � B2.4. Operacións con capitais 
financeiros. Aumentos e diminucións 
porcentuais. Taxas e xuros 
bancarios. Capitalización e 
amortización simple e composta. 

� B2.5. Utilización de recursos 
tecnolóxicos para a realización de 
cálculos financeiros e mercantís. 

� B2.2. Resolver problemas de 
capitalización e amortización 
simple e composta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil, 
empregando métodos de cálculo ou 
os recursos tecnolóxicos máis 
axeitados. 

� MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza 
correctamente parámetros de aritmética 
mercantil para resolver problemas do 
ámbito da matemática financeira 
(capitalización e amortización simple e 
composta) mediante os métodos de 
cálculo ou recursos tecnolóxicos 
apropiados. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 
 

� MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a 
linguaxe alxébrica para representar 
situacións formuladas en contextos reais. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� i � B2.6. Polinomios. Operacións. 
Descomposición en factores. 

� B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e 
reducibles a elas, exponenciais e 
logarítmicas. Aplicacións. 

� B2.8. Sistemas de ecuacións de 
primeiro e segundo grao con dúas 
incógnitas. Clasificación. 
Aplicacións. Interpretación 
xeométrica. 

� B2.9. Sistemas de ecuacións lineais 
con tres incógnitas: método de 
Gauss. 

� B2.10 Inecuacións cunha e dúas 
incógnitas 
Resolución alxébrica e gráfica de 

� B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica 
ou gráfica situacións relativas ás 
ciencias sociais, e utilizar técnicas 
matemáticas e ferramentas 
tecnolóxicas apropiadas para 
resolver problemas reais, dando 
unha interpretación das solucións 
obtidas en contextos particulares. 

� MACS1B2.3.2. Resolve problemas 
relativos ás ciencias sociais mediante a 
utilización de ecuacións ou sistemas de 
ecuacións.e para isto manexa con soltura: 

A mecánica das operacións con polinomios. 

Factoriza un polinomio con varias raíces 
enteiras. 
Opera con fraccións alxébricas. 

A resolución de ecuacións de segundo grao e 
bicadradas. con radicais , coa incógnita 
no denominador, exponenciais e 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 
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logarítmicas 

Da interpretación e resolución de inecuacións 
e sistemas de inecuacións cunha incógnita 
(sinxelos), de inecuacións de segundo 
grao,de inecuacións lineais e sistemas de 
inecuacións lineais con dúas incógnita  

 

ecuacións e sistemas de inecuacións 
cunha incógnita. 

-  Resolución gráfica de ecuacións e 
sistemas de inecuacións lineais con 
dúas incógnitas. 
 

� B2.11. Formulación e resolución de 
problemas das ciencias sociais 
mediante sistemas de ecuacións 
lineais. 

� MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación 
contextualizada dos resultados obtidos e 
exponos con claridade. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

  
Bloque 3. Análise 

 

� MACS1B3.1.1. Analiza funcións 
expresadas en forma alxébrica, por medio 
de táboas ou graficamente, e relaciónaas 
con fenómenos cotiáns, económicos, 
sociais e científicos, extraendo e 
replicando modelos. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� i � B3.1. Resolución de problemas e 
interpretación de fenómenos sociais 
e económicos mediante funcións. 

� B3.2. Funcións reais de variable real. 
Expresión dunha función en forma 
alxébrica, por medio de táboas ou de 
gráficas. Características dunha 
función. Operacións con funcións 

� B3.3. Identificación da expresión 
analítica e gráfica das funcións reais 
de variable real (polinómicas, 
exponencial e logarítmica, valor 
absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir das súas 

� B3.1. Interpretar e representar 
gráficas de funcións reais tendo en 
conta as súas características e a súa 
relación con fenómenos sociais. 

� MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente 
e razoadamente eixes, unidades e escalas, 
recoñecendo e identificando os erros de 
interpretación derivados dunha mala 
elección, para realizar representacións 
gráficas de funcións. 

Determina o dominio dunha función tendo en     

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 
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conta o contexto real do enunciado 
Relaciona as gráficas coas expresións     
analíticas (lineal, cuadrática, 
deproporcionalidade inversa, radical, 
logarítmica, exponencial, “a anacos”, Fai as 
gráficas 

� MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta 
graficamente as características dunha 
función, comprobando os resultados coa 
axuda de medios tecnolóxicos en 
actividades abstractas e problemas 
contextualizados. 

 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 
 

características. Funcións definidas a 
anacos. 

 
 

�  MACS1B3.1.4:Realiza operacións con 
funcións, analítica e graficamente coa 
axuda de medios informáticos ou sen ela  

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� i � B3.4. Interpolación e extrapolación 
lineal e cuadrática. Aplicación a 
problemas reais. 

 

� B3.2. Interpolar e extrapolar valores 
de funcións a partir de táboas, e 
coñecer a utilidade en casos reais. 

� MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos 
mediante interpolación ou extrapolación 
a partir de táboas ou datos, e interprétaos 
nun contexto. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e 
infinitos dunha función nun punto ou no 
infinito para estimar as tendencias dunha 
función. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 

� i � B3.3. Identificación da expresión 
analítica e gráfica das funcións reais 
de variable real (polinómicas, 
exponencial e logarítmica, valor 
absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir das súas 

� B3.3. Calcular límites finitos e 
infinitos dunha función nun punto 
ou no infinito, para estimar as 
tendencias. 

� MACS1B3.3.2. Calcula, representa e � CMCCT 
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características. As funcións definidas 
a anacos. 

� B3.5. Idea intuitiva de límite dunha 
función nun punto. Cálculo de 
límites sinxelos. O límite como 
ferramenta para o estudo da 
continuidade dunha función. 
Aplicación ao estudo das asíntotas. 

interpreta as asíntotas dunha función en 
problemas das ciencias sociais. 

� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� i � B3.5. Idea intuitiva de límite dunha 
función nun punto. Cálculo de 
límites sinxelos. O límite como 
ferramenta para o estudo da 
continuidade dunha función. 
Aplicación ao estudo das asíntotas. 

� B3.4. Coñecer o concepto de 
continuidade e estudar a 
continuidade nun punto en funcións 
polinómicas, racionais, logarítmicas 
e exponenciais. 

� MACS1B3.4.1. Examina, analiza e 
determina a continuidade da función nun 
punto para extraer conclusións en 
situacións reais. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación 
media nun intervalo e a taxa de variación 
instantánea, interprétaas xeometricamente 
e emprégaas para resolver problemas e 
situacións extraídas da vida real. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 

� i � B3.6. Taxa de variación media e taxa 
de variación instantánea. Aplicación 
ao estudo de fenómenos económicos 
e sociais. Derivada dunha función 
nun punto. Interpretación 
xeométrica. Recta tanxente a unha 
función nun punto. 

� B3.7. Función derivada. Regras de 
derivación de funcións elementais 
sinxelas que sexan suma, produto, 
cociente e composición de funcións 
polinómicas, exponenciais e 
logarítmicas. 

� B3.5. Coñecer e interpretar 
xeometricamente a taxa de 
variación media nun intervalo e nun 
punto como aproximación ao 
concepto de derivada, e utilizar as 
regra de derivación para obter a 
función derivada de funcións 
sinxelas e das súas operacións. 

� MACS1B3.5.2. Aplica as regras de 
derivación para calcular a función 
derivada dunha función e obter a recta 
tanxente a unha función nun punto dado. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
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Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

� MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas 
bidimensionais de frecuencias a partir dos 
datos dun estudo estatístico, con variables 
numéricas (discretas e continuas) e 
categóricas. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
 

� MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os 
parámetros estatísticos máis usuais en 
variables bidimensionais para aplicalos 
en situacións da vida real. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� MACS1B4.1.3. Acha as distribucións 
marxinais e diferentes distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os seus 
parámetros, para aplicalos en situacións 
da vida real. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables 
estatísticas son ou non estatisticamente 
dependentes a partir das súas 
distribucións condicionadas e marxinais, 
para poder formular conxecturas. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
 

� i 
� l 

 
 

� B4.1. Estatística descritiva 
bidimensional: táboas de 
continxencia. 

� B4.2. Distribución conxunta e 
distribucións marxinais. 

� B4.3. Distribucións condicionadas. 
� B4.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais e condicionadas. 
� B4.5. Independencia de variables 

estatísticas. 
 

� B4.1. Describir e comparar conxuntos 
de datos de distribucións 
bidimensionais, con variables 
discretas ou continuas, procedentes 
de contextos relacionados coa 
economía e outros fenómenos 
sociais, e obter os parámetros 
estatísticos máis usuais mediante os 
medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora, folla de cálculo) 
e valorando a dependencia entre as 
variables. 

� MACS1B4.1.5. Avalía as representacións 
gráficas apropiadas para unha 
distribución de datos sen agrupar e 
agrupados, e usa axeitadamente medios 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
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tecnolóxicos para organizar e analizar 
datos desde o punto de vista estatístico, 
calcular parámetros e xerar gráficos 
estatísticos. 

� CD 
� CSIEE 
 
 

� MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia 
funcional da dependencia estatística e 
estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes mediante a 
representación da nube de puntos en 
contextos cotiáns. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o 
sentido da dependencia lineal entre dúas 
variables mediante o cálculo e a 
interpretación do coeficiente de 
correlación lineal para poder obter 
conclusións. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� MACS1B4.2.3. Calcula e representa as 
rectas de regresión de dúas variables e 
obtén predicións a partir delas. 

� CMCCT  
� CAA 
� CSC 
� CD 

� i 
� l 

 

� B4.6. Dependencia de dúas variables 
estatísticas. Representación gráfica: 
nube de puntos. 

� B4.7. Dependencia lineal de dúas 
variables estatísticas. Covarianza e 
correlación: cálculo e interpretación 
do coeficiente de correlación lineal. 

� B4.8. Regresión lineal. Predicións 
estatísticas e fiabilidade destas. 
Coeficiente de determinación 

� B4.2. Interpretar a posible relación 
entre dúas variables e cuantificar a 
relación lineal entre elas mediante o 
coeficiente de correlación, 
valorando a pertinencia de axustar 
unha recta de regresión e de realizar 
predicións a partir dela, avaliando a 
fiabilidade destas nun contexto de 
resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 
económicos e sociais. 

� MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das 
predicións obtidas a partir da recta de 
regresión mediante o coeficiente de 
determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos económicos 
e sociais. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 
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� MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de 
sucesos en experimentos simples e 
compostos, condicionada ou non, 
mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de Kolmogorov 
e diferentes técnicas de reconto. 

 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
 

� MACS1B4.3.2. Constrúe a función de 
probabilidade dunha variable discreta 
asociada a un fenómeno sinxelo e calcula 
os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas. 

� CMCCT 
� CAA 

� CSC 

 

� i 
� l 

� B4.9. Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante a 
regra de Laplace e a partir da súa 
frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov. 

� B4.10. Aplicación da combinatoria ao 
cálculo de probabilidades. 

� B4.11. Experimentos simples e 
compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

� B4.12. Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidade. 
Media, varianza e desviación típica. 

� B4.13. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades. 

� B4.14. Variables aleatorias continuas. 
Función de densidade e de 
distribución. Interpretación da 
media, varianza e desviación típica. 

� B4.15. Distribución normal. TipiEscriba 

aquí la ecuación.ficación da 

distribución normal. Asignación de 

� B4.3. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en experimentos 
simples e compostos, utilizando a 
regra de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de reconto e 
a axiomática da probabilidade, 
empregando os resultados 
numéricos obtidos na toma de 
decisións en contextos relacionados 
coas ciencias sociais. 

� MACS1B4.3.3. Constrúe a función de 
densidade dunha variable continua 
asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula 
os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

probabilidades nunha distribución 
normal. 

� MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que 
poden modelizarse mediante a 
distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e a 
desviación típica. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CD 

� MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades 
asociadas a unha distribución binomial a 
partir da súa función de probabilidade ou 
da táboa da distribución, ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en 
diversas situacións. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 
 

� MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que 
poden modelizarse mediante unha 
distribución normal, e valora a súa 
importancia nas ciencias sociais. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
CSC 

� i 
� l 

� B4.12. Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidade. 
Media, varianza e desviación típica. 

� B4.13. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades. 

� B4.14. Variables aleatorias continuas. 
Función de densidade e de 
distribución. Interpretación da 
media, varianza e desviación típica. 

� B4.15. Distribución normal. 
Tipificación da distribución normal. 
Asignación de probabilidades nunha 
distribución normal. 

� B4.16. Cálculo de probabilidades 
mediante aproximación da 
distribución binomial pola normal. 

� B4.4. Identificar os fenómenos que 
poden modelizarse mediante as 
distribucións de probabilidade 
binomial e normal, calculando os 
seus parámetros e determinando a 
probabilidade de sucesos asociados. 

� MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos que 
poden modelizarse mediante a 
distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, 
folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en diversas 
situacións. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  
clave 

� MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos que 
poden modelizarse mediante a 
distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se 
se dan as condicións necesarias para que 
sexa válida. 

� CMCCT 
� CAA 
� CSC 
� CD 
� CSIEE 

� MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir situacións 
relacionadas co azar e a estatística. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 

� e 
� i 

 

� B4.17. Identificación das fases e as 
tarefas dun estudo estatístico. 
Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, 
interpretando a información, e 
detectando erros e manipulacións. 

 

� B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado 
para a descrición de situacións 
relacionadas co azar e a estatística, 
analizando un conxunto de datos ou 
interpretando de xeito crítico 
informacións estatísticas presentes 
nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, e 
detectar posibles erros e 
manipulacións tanto na 
presentación dos datos coma das 
conclusións. 

� MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a 
interpretación de informacións 
estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 

� CMCCT 
� CCL 
� CAA 
� CSC 
� CSIEE 
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Temporalización. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
BLOQUE ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B
lo
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e 

1.
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I  - Analiza todos os casos posibles nunha situación e aplica as fórmulas correspondentes. 
- Utiliza a linguaxe e a notación correcta. 
- Razoa sobre os datos necesarios para contestar os problemas. 
- Detecta os posibles erros na resolución dun exercicio. 
- Expresa de forma razoada,  argumentada e coherente situacións matemáticas. 
- Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha situación cotiá. 
- Explica de forma coherente e coa linguaxe propio das matemáticas as concusións ás que chega na 

resolución de problemas. 
- Resolve problemas relativos as ciencias sociais e á economía e analiza a coherencia da solución 

obtida. 
- Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas.  
- Utiliza a calculadora ou outros programas de cálculo para achar valores numéricos. 
- Utiliza follas de cálculo para obter resultados e facer estimacións. 
- Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos e simulacións. 
- Resolve problemas propostos de xeito interactivo. 

 

MACS1B2.1.1 - Clasifica os números nos seus conxuntos numéricos, represéntaos e interprétaos 
MACS1B2.1.2 - Representa intervalos e contornos da recta real. 

- Expresa e determina subconxuntos da recta real con axuda do valor absoluto e das desigualdades 
MACS1B2.1.3 - Representa os números na recta real, clasifícaos e ordénaos 
MACS1B2.1.4 - Domina as operacións con todo tipo de números,cálculo mental, con lapis e papel, con 

calculadora e/ou ferramentas informáticas 
- Escolle segundo o contexto a notación numérica máis axeitada 
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MACS1B2.2.1 - Determina porcentaxes.  
- Aplica con soltura a fórmula do interese simple para calcular a cantidade inicial, interese e tempo. 
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- Aplica con soltura a fórmula do interese composto para calcular as cantidades inicial e final,  o 
interese e o tempo 

- Comprende a diferenza entre o interese simple e o composto 
- Emprega as matemáticas no ámbito da economía para resolver problemas 

MACS1B2.3.1 - Recoñece polinomios e identifica os seus elementos. 
- Determina o valor numérico dun polinomio. 
- Acha as raíces dun polinomio. 
- Realiza operacións de suma, resta, multiplicación de polinomios de calquera grao.  
- Utiliza as identidades notables. 
- Expresa en linguaxe alxébrico situacións da vida real 
- Formula e resolve problemas a partir dun enunciado acerca dunha situación cotiá  nos que 

interveñen expresións alxébricas 
- Aplica modelos matemáticos propios das ciencias naturais e aplicadas 
- Descompón un polinomio en factores 

MACS1B2.3.2 - Resolve ecuacións lineais e de segundo grao 
- Resolve ecuacións bicadradas transformándoas en ecuacións de segundo grao.  
- Resolve ecuacións de grado superior a 2 mediante factorización.  
- Resolve ecuacións logarítmicas e exponenciais 
- Resolve problemas relativos ás ciencias sociais de forma pautada, atendendo as indicacións do 

enunciado 

- Formula ecuacións para resolver problemas tomados de diferentes contextos da realidade. . 
- Clasifica sistemas de ecuacións e identifica os  seus elementos.  
- Resolve sistemas  de dúas ecuacións lineais de maneira gráfica, por sustitución, igualación ou 

redución.  

- Obtén sistemas de ecuacións para resolver problemas en diferentes contextos da realidade 
- Acha ecuacións polinómicas a partir das súas solucións. 

 
MACS1B2.3.3 - Interpreta e contextualiza os resultados obtidos na resolución de problemas 

- Expón con claridade o proceso seguido e os resultados obtidos na resolución de problemas 
- Extrae conclusións a partir das solucións dun problema 

B
lo

qu
e 

3.
 

A
ná

lis
e MACS1B3.1.1 - Identifica funcións reais de variable real 

- Asocia funcións coa súa gráfica 
- Identifica e calcula analítica e/ou graficamente o dominio dunha función e o seu percorrido 
- Obtén funcións a partir da súa representación gráfica. 
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MACS1B3.1.2 - Obtén unha función a partir dun enunciado e represéntaa 
- Representa funcións definidas por táboas elixindo adecuadamente a escala 
- Representa, con e sen axuda de programas informáticos, funcións e estuda as súas propiedades 

MACS1B3.1.3 - Representa funciones obtidas a partir de traslacións e dilatacións de outras coñecidas. 
- Estuda o dominio, os puntos de corte e o signo dunha función. 
- Estuda a simetría dunha función e interprétaa graficamente 
- Esboza a gráfica dunha  función a partir dalgunha das súas propiedades 
- Estuda e representa funcións con valores absolutos e  parte enteira.  
- Realiza o estudo analítico e representa graficamente as funcións exponenciais e logarítmicas. 
- Aplica as funcións ao estudo de fenómenos das ciencias sociais 

- Utiliza programas informáticos  ou a calculadora para representar gráficas de funcións e extraer 
información sobre elas.  

MACS1B3.1.4 - Realiza operación con función das que se coñece a súa expresión análitica 
- Leva a cabo a operación de composición de función 
- Calcula, se existe, a inversa dunha función 

MACS1B3.2.1 - Obtén valores realizando interpolacións e extrapolacións graficamente  a partir de datos dados por 
gráficas. 

- Obtén valores realizando interpolacións e extrapolacións lineais a partir de datos dados obtidos 
dun contexto. 

- Obtén valores realizando interpolacións cuadráticas a partir de datos dados obtidos por táboas 
MACS1B3.3.1 - Comprende a definición intuitiva de límite e realiza estimacións para coñecer o seu valor.  

- Calcula límites dunha función nun punto aplicando as propiedades dos límites.  
- Calcula límites no infinito. 
- Aplica as propiedades dos límites para determinar valores numéricos 
- Indica o valor de diferentes límites dunha función a través da representación gráfica da función. 
- Calcula límites resolvendo distintos tipos de  indeterminacións. 

MACS1B3.3.2 - Coñece e calcula as asíntotas horizontais e verticais dunha función. 
- Representa a gráfica da función a partir das asíntotas horizontais e verticais 

MACS1B3.4.1 - Estuda a continuidade dunha función a partir da súa representación gráfica.  
- Estuda a continuidade dunha función nun intervalo, indicando o tipo de descontinuidades que 

presenta. 
MACS1B3.5.1 - Comprende e calcula a taxa de variación media.  

- Comprende e calcula a taxa de variación instantánea dunha función nun punto.  
- Calcula a derivada dunha función nun punto aplicando a definición. 
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MACS1B3.5.2 - Calcula a función derivada de funcións elementais aplicando as regras de derivación.  
- Calcula a función derivada de funcións orixinadas a partir de operacións con funciones elementais 

MACS1B4.1.1 - Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando táboas de continxencia ou dobre 
entrada coas frecuencias 

MACS1B4.1.2 - Identifica as variables estatísticas bidimensionais e calcula e interpreta  os seus parámetros 
estatísticos máis usuais 

- Calcula a covarianza e interpreta o seu valor 
MACS1B4.1.3 - Ordena os datos dunha distribución bidimensional utilizando táboas de continxencia ou dobre 

entrada coas frecuencias, obtendo as distribucións marxinais e calculando os seus parámetros. 
MACS1B4.1.4 - Estuda a dependencia de variables. 
MACS1B4.1.5 -  
MACS1B4.2.1 - Constrúe diagramas de dispersión e a través deles estima o tipo de correlación entre as variables 
MACS1B4.2.2 - Calcula o coeficiente de correlación lineal interpretando  o seu resultado, para valorar o grao de 

dependencia das variables 
MACS1B4.2.3 - Coñece e emprega o método de regresión simple, para obter as ecuacións das rectas de regresión 

- Estuda a recta de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas. 
MACS1B4.2.4 - Acha o erro cuadrático medio, o coeficiente de determinación e interprétaos 

- Formula de maneira coherente un problema relacionado coa estatística e  resólveo.  
- Extrae conclusións sobre a fiabilidade dos resultados 

MACS1B4.3.1 - Describe o espazo mostral dun experimento aleatorio, así como sucesos do espazo mostral. 
- Realiza operacións con sucesos. 
- Comprende a definición axiomática da probabilidade e emprégaa no cálculo das probabilidades. 
- Coñece as propiedades da probabilidade e utilízaas para o cálculo de probabilidades. 
- Asigna probabilidades mediante a regra de Laplace. 
- Identifica probabilidades condicionadas e aplica a regra da multiplicación e diagramas de árbore 

para calculalas. 
- Recoñece a dependencia e independencia de sucesos e utiliza as súas propiedades para calcular as  

súas probabilidades. 
- Razoa con actitude crítica sobre os elementos para emitir un xuízo ou valoración 

MACS1B4.3.2 - Determina os parámetros dunha variable aleatoria discreta. 
- Debuxa diagramas de barras. 
- Determina a función de masa de probabilidade dunha variable aleatoria discreta 
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MACS1B4.3.3  
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MACS1B4.4.1 - Acha o parámetro, a esperanza e varianza dunha distribución binomial (en particular de 
Bernoulli). 

- Describe unha situación contextualizada e extrae dela os datos necesarios. 
- Describe unha situación relacionada có ámbito das ciencias sociais e extrae dela os datos 

necesarios. 
MACS1B4.4.2 - Calcula probabilidades cunha distribución binomial 
MACS1B4.4.3 - Recoñece a función de densidade  da distribución normal. 

- Axusta unha distribución normal a un conxunto de datos. 
MACS1B4.4.4 - Calcula probabilidades en distribucións normais 

- Realiza a tipificación da variable normal. 
- Determina valores correspondentes a unha probabilidade 
- Determina parámetros dunha distribución normal  
- Describe correctamente o plantexamento seguido para resolver un problema 

MACS1B4.4.5  
MACS1B4.5.1 - Escolle o vocabulario axeitado para describir todo tipo de situacións estatísticas ou probabilísticas 
MACS1B4.5.2 - Razoa, con coherencia as situación de aplicación na vida cotiá  

 

A temporalización por estándar avaliable que figura na táboa adxunta poderá sufrir modificacións en función do devir do curso. Estimamos a seguinte 
temporalización por bloques que figura a continuación 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓN(sesións) 
1.- PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

Ao longo do curso 

2.- NÚMEROS E ÁLXEBRA 40 
3.-ANÁLISE 50 
5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 50 
 TOTAL: 140 
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Procedementos e instrumentos de avaliación na materia de Matemáticas I e 
Mátemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 
Para desenvolver adecuadamente a avaliación dos estándares  de aprendizaxe dos alumnos/as 
seguiranse os seguintes procedementos e utilizanrase  os seguintes instrumentos : 

PROCEDEMENTOS 
 

INSTRUMENTOS 
 

Observación 
sistemática 
5% 

- Asistencia, comportamento e actitude: Valoraranse os seguintes 
aspectos: 

- Grao de interese das preguntas que formula ou as dúbidas 
que plantexa 

- A forma de traballar na clase, cando o fai só ou en grupo 
- interes que demostra nas distintas actividade orais ou 

escritas propostas na clase e na casa 
- A atención que presta cando estamos correxindo ou 

explicando algo novo 
- Participación en actividades voluntarias 
- A educación no seu comportamento e a súa forma de 

dirixirse aos demais 
- Xustificacións das faltas de asistencia e os retrasos 

Análise das producións 
dos alumnos 
5% 

- Actividades escritas : Valoraranse todas aquelas actividades 
realizadas en papel ou soporte informático que traballe o 
alumno/a na clase e na casa. Poden ser individuais ou grupais, así 
coma obrigatorias ou voluntarias. Tamén a súa entrega na data 
sinalada 

- Revisión do caderno de clase: Con especial atención á  
realización das tarefas e a correción dos erros na clase, valorando 
igualmente a orde e a correcta presentación 

- Plan lector: inclúe actividades de búsqueda de información. 
Valorarase: 

- Acerto nas respostas 
- Exposición oral dos argumentos seguidos para 

desenvolver a resposta 
- Fluidez e seguridade no discurso oral 
- Realización de actividades de lectura comprensiva 

 
Probas específicas 
90% - Probas escritas: Realizaránse un mínimo de dúas por avaliación e  

a correspondente recuperación (agás na última avaliación, onde a 
recuperación pode ir englobada noutras recuperacións) 

- Valoraranse os puntos expostos no apartado criterios de 
avaliación 

Estes instrumentos, todos eles dirixidos á consecución dos estándares de aprendizaxe avaliaránse, 
combinando: autoavaliación, corrección de probas ou traballos propostos , utilizando cando sexa 
convinte as rúbricas , a explicación razoada entre o profesorado e o alumnado 
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Concrecións metodolóxicas  
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como 
colectiva, e que, como un dos seus eixos, favoreza a adquisición das competencias clave, 
especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense 
coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Sempre que sexa posible vincular os contidos a contextos reais, así como xerar posibilidades de 
aplicación dos contidos adquiridos 

-  Utilización de software educativo para entender mellor os contidos, para comprobar as 
actividades realizadas e, en xeral, como soporte e recurso facilitador de la construción de ideas. 

-  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para 
investigar e descubrir. 

-  Traballo en grupo cooperativo para o desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

-  Posta en común despois do traballo individual. 

 

O enfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, introducindo o formalismo lóxico 
pouco a pouco en parte das exposicións, pero sen olvidar a intuición. Compre coidar especialmente o 
tecido de interrelacións temáticas tanto explicitandoo a posteriori como dándolle ós alumnos 
oportunidade de descubrilo por si mesmos nos exemplos concretos. Isto reflectirase tamén na 
formulación de exercicios e problemas, sexan a realizar durante a clase ou dentro das probas de 
avaliación.  

As esixencias de memorización serán só as imprescindibles, o que é algo moi distinto das rutinas 
operativas e da aplicación de conceptos, que compre automatizar, é dicir, constituír en linguaxe 
adquirida, manexada con soltura comparable á linguaxe ordinaria, en canto significa adquisición de 
estruturas matemáticas básicas: como resolución de ecuacións e sistemas, derivación … 

O repaso dos coñecementos máis elementais farase de forma que os alumnos teñan ocasión de percibir 
e expresar as relacións e propiedades que ata agora quizás simplemente manexaban. Este é o motivo 
de deterse especialmente no repaso dos radicais, da resolución de ecuacións e sistemas, das definicións 
xa estudadas o curso pasado ….  

Materiais e recursos didácticos   

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da materia 
en cada curso e nivel: 

- Libro do alumnado,(neste nivel non é obrigatorio). 

- Dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

- Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 
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- Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado. 

- Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 

- Periódicos e outras publicacións onde aparezan táboas, gráficas estatísticas, e calquera 
información que conteña elementos matemáticos 

- Ordenadores 

- Recursos dixitais para o profesorado, e  para o alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar 
os contidos estudados 

- Diferentes paxinas web 

- Programas informáticos: Geogebra, Wiris, Follas de cálculo, etc. 

Neste nivel, en particular utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao 
longo do curso algún outro se as condicións o requiren: 

• Libros de texto: (non obrigatorios) 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
• Durante os primeiros días do curso o profesorado fará unha avaliación inicial dos seus grupos, 

non ten que ser necesariamente unha proba escrita, pois ó ser a materia de matemáticas de 
contidos progresivos, detéctase moi ben o nivel da clase no desenvolvemento das primeiras 
unidades e procuraremos adaptar a programación ó noso alumnado, por suposto seguindo as 
directrices básicas do exposto nela. 

 

• Durante o curso regular (setembro– xuño) faranse polo menos dúas probas escritas dentro de 
cada avaliación, sendo recomendable a realización dun control intermedio en cada avaliación 
(pensamos, nunha proba pequeña, sen avisar, e despois de unha ou dúas clases de repaso, 
esquema, dúbidas dunha unidade). Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos seus 
alumnos/as probas escritas a realizar (número, datas e contidos). 

 

• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual do 
alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, repaso de 
exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 

ou ben 
• Realizarase un exame de recuperación da materia de cada avaliación nas datas 

acordadas entre o alumnado e profesor/a. 
ou ben  

• Combinaránse as dúas formas anteriores. 
 

• As probas escritas estarán basadas nos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 
50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a explicará as 
puntuacións de cada pregunta ou o criterio de corrección. Aínda así incluirase cando menos, a 
puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o 
mesmo. 

 

• En canto a correción concreta de cada unha das preguntas destas probas , valoraranse 
fundamentalmente os coñecementos prácticos. 

• No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes aspectos: 
o A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta. 
o A claridade da exposición 
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o A facilidade e precisión no calculo. 
o Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno obtén 

unha solución absurda, valorarase positivamente que o alumno/a faga constar o 
absurdo de tal resultado. 

o A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na 
súa valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución 
numérica dun problema ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a 
obtención do resultado. 

o Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con 
representacións gráficas, posto que se valora a correción e detalle das mesmas, o 
emprego de unidades e o mantemento aproximado das proporcións. 

 

Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 
CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 

 
Os exames de setembro: 

• Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel 
• Terán como base o grao mínimo de consecución de cada estándar de aprendizaxe  
• Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan clase no nivel 

correspondente.  
• Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que, despois de 

aproximala por redondeo será a que conste na acta. 
 

 

Cualificación e promoción  
 

• O profesorado comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada unha das probas 
realizadas dentro de cada avaliación (pode ser unha media ponderada, segundo a/as proba/as 
posterior/es conteñan ou necesiten contidos das anteriores). Do mesmo xeito establécense as 
relacións entre traballos e probas escritas (mediante medias ponderadas) de cara a acadar a 
nota de cada avaliación. 

  

Sistema de recuperación de avaliacións pendentes 

Farase un exame global dos contidos das avaliacións pendentes fixando a data das mesmas, como xa 
se dixo, conxuntamente profesorado e alumnado. A cualificación final do alumno nesa avaliación 
pasará a ser a que se obteña a partir da seguinte fórmula. 

- Se na recuperación supera o 5 a Cualificación avaliación = maior de entre as seguintes 
cantidades: 

a) (Nota avaliación suspensa + Nota recuperación )/2 
b) Un cinco 
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- Se na recuperación non chega ao 5 a Cualificación avaliación = maior de entre as seguintes 
cantidades: 

c) Nota avaliación 
d) Nota recuperación 

Para o cálculo da cualificación final de curso a nota obtida por esta fórmula será a que se 
empregue como nota da avaliación 

Non obstante: no caso dunha soa recuperación ou de notas moi aceptables en dúas será o propio 
profesor ou profesora quen decidirá o valor das mesmas de cara a unha nota final de xuño. 

 
• En xuño, atopamos a seguinte situación: 

 

1º aval. 2º aval. 3º aval. 
Nota da 
materia 
espec. 1ª 
aval. 

recup. Nota da 
materia 
específica 
2ª aval. 

recup. nota da 
materia 
específica 
da 3ª ava. 

recuper.3º 
aval. 
(OPCIONAL,a 
criterio do 
profesor/a) 

outras 
recuperacións 
(1) 

  
(1) Se, neste momento, a nota obtida fora menor que 5 a alumna ou alumno deberá realizar un exame 
global de coñecementos dos contidos desenvolvidos durante todo o curso, ou ben, o profesor ou 
profesora da materia poderá substituír o exame global por un exame parcial das partes da materia 
sobre as que non se tiveran conseguido os obxectivos.( sempre un acordo colexiado entre os 
profesores/as que imparten o mesmo nivel). ).  Neste último caso, a materia de cada avaliación 
puntuarase por separado 
 

Se o exame global é superado con puntuación superior ou igual a 5, a cualificación final será a que se 
obteña ao aplicar a seguinte fórmula:  

Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades: 

a)    (Media das tres avaliacións + Global) / 2  
b)    Un cinco (5)  

ou ben: 

Cualificación final = Maior de entre as seguintes cantidades: 

c) Media : da/s avaliación/s aprobada/s+((Nota/s avaliación/s suspensa/s + Nota/s recuperación/s 
)/2)) 

d) Un cinco 

Nota final xuño 

Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos 

• Cando a nota específica da materia de cada avaliación (incluíndo recuperacións) é igual ou 
superior a 5. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3. 
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• Cando a nota específica da materia dunha avaliación é superior a 4 e inferior a 5 e as notas 
das materias específicas das outras dúas é igual u superior a 5. Neste caso esta 1ª nota 
media é a media aritmética das 3. 

 

A continuación 
 
Se a nota acadada por este procedemento é superior a 4,5, o profesor/a emitirá outra cualificación (2ª 
nota) reflectindo outras valoracións practicadas durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a 
basadas na observación sistemática e na análise da produción do alumno/a e a non realización de 
recuperacións por ter aprobados os primeiros exames.. 
Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo ben 

-Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e exames 
-O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na materia, 
dende o primeiro dia. 
-O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó argumenta-
las súas opinións 
-Puntualidade 
-A entrega dos traballos que se lle piden e na data sinalada 

 

A cualificación final será a media ponderada entre estas dúas notas, ponderando a primeira o 90% e a 
segunda, un 10%.(esta última nota) 
 
O alumno recibirá unha cualificación enteira entre 1 e 10, motivo polo que a cualificación anterior será 
aproximada por redondeo.  
 
O alumno promocionará ó curso seguinte cando: 
Esta cualificación final é igual ou superior a 5 
 
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro 
 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
� Planificación 

� Motivación do alumnado 

� Deselvovemento do ensino 

� Proceso de ensino e a práctica docente 

Para esta reflexión e avaliación empregaranse os indicadores que constan nos seguintes rexistros: 

 

 INDICADORES VALORACIÓN  
PROP0STAS 

DE MELLORA 

  1.  Programo a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

P
LA

N
IF

IC
A

C
I

Ó
N

 

  2.  Programo a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento 
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  3.  Selecciono e secuencio de forma progresiva os 
contidos da programación de aula tendo en 
conta as particularidades  de cada un dos 
grupos de estudantes.   

  

  4.  Programo actividades e estratexias en función 
dos estándares de aprendizaxe.  

  

  5.  Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos axustados á 
programación de aula e as necesidades e ós 
intereses do alumnado. 

  

  6.  Establezo os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos meus alumnos e alumnas. 

  

  7.  Coordíno co profesorado doutros 
departamentos que poídan ter contidos afíns á 
materia 

  

 

3 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS 

DE MELLORA 

  1.  Resumo as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a unha nova 
unidade ou tema con mapas 
conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduzco conceptos novos, 
relacionoos, se é posible, cos xa 
coñecidos; intercalando preguntas 
aclaratorias; poño exemplos... 

  

  3.  Teño predisposición para aclarar 
dúbidas e ofrecer asesorías dentro e 
fora das clases.   

  

  4.  Optimizo o tempo dispoñible para o 
desenvolvemtento de cada unidade 
didáctica.  

  

D
E

S
E

N
V

O
LV

E
M

E
N
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O

 D
O
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N

S
IN

O
 

  5.  Utilizo axuda audiovisual ou de outro 
tipo para apoiar os contidos na aula. 
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  6.  Promovo o traballo cooperativo e 
manteño unha comunicación fluida cos 
estudantes. 

  

  7.  Desenvolvo os contidos dunha forma 
ordeada e comprensible para os 
alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Presento actividades que permitan a 
adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e as destrezas propias da 
etapa educativa. 

  

  9.  Presento actividades grupais e 
individuais. 

  

 

 INDICADORES VALORACIÓN  
PROPOSTAS 

DE MELLORA 

  1.  Realizo a avaliación inicial ó principio 
de curso para axusta la programación 
ó nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecto os coñecementos previos de 
cada unidade didáctica. 

  

  3.  Reviso, con frecuencia, os traballos 
propostos na aula e fora dela.   

  

  4.  Proporciono a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e cómo 
pode melloralas. 

  

  5.  Corrixo e explico de forma habitual os 
traballos e as actividades dos alumnos 
e as alumnas,e da pautas para a 
mellora dos seus aprendizaxes. 

  

  6.  Utilizo suficientes criterios de 
avaliación que atendan de maneira 
equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 

  

  7.  Favorezco os procesos de 
autoavaliación e coavaliación. 

  

S
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  8.  Propoño novas actividades que 
faciliten a adquisición de obxetivos 
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cando estos no son alcanzados 
suficientemente. 

  9.  Propoño novas actividades de maior 
nivel cando os obxetivos foron 
alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utilizo diferentes técnicas de 
avaliación en función dos contidos, o 
nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprego diferentes medios para 
informar dos resultados ós estudantes 
e ós pais. 

  

 

 

Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas  
Á hora de planificar as medidas de atención á diversidade e inclusión temos que recabar, en primeiro 
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a 
relativa a: 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

• O número de alumnos e alumnas.  

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ó desenvolvemento de contidos curriculares.  

• As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase en cómo 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 ós aspectos competenciais.  

• Os desempeños competencias prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos 
cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar ao nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

Esta información obterase mediante a observación do grupo durante os primeiros días de clase.  

A avaliación inicial facilítanos  non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos estudantes:  

Necesidades individuais 
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• Identificar ós alumnos ou ás 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 historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, xestión de tempos grupais para 
favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian a adoptar, así como sobre os 
recursos que se van a empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos dos estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co/a titor/a.  

Esta outra información obterase mediante unha proba escrita para coñecer o grao de adquisición dos 
estándares de aprendizaxe do curso anterior, e  tamén da observación directa de cada alumno/a na aula 
e dos traballos individuais realizados durante ese período. 

 

Medidas de atención á diversidade 

 
Segundo o Decreto86/2015debemos incluír dentro desta denominación aqueles alumnos e alumnas 
que: 
Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.• 
Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).• 
Teñan altas capacidades intelectuais.• 
Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistemaeducativo.• 
Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 
Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da non 
discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios, as actividades 
de aprendizaxe integradas facilitan a gradación da dificultade, para que cada alumno sexa quen de 
visualizar o seu nivel de partida e ir aumentando pouco a pouco o grao de dificultade na resolución das 
tarefas.  
O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxecolaborativa e cooperativa, 
pois as debilidades e fortalezas modifícanse en base ás aportacións dos restantes compañeiros e 
compañeiras. 
No Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Virxe do Mar aparecen concretadas todas as medidas 
xerais de atención ao alumnado que presentaalgunha carencia neste sentido. 
Este departamento segue as indicacións dadas nas sesión de avaliacións, nas reunións convocadas (se é 
o caso) e as directrices dadas polo departamento de Orientación: 
A situación na aula  
A tutela ou o ser tutelado por outro alumno/a 
A inclusión en pequenos grupos de traballo 
……………… 
Tamén: 

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo, é esencialmente acumulativo-reiterativo: Tanto nas explicacións como sobre todo nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral 
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de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que 
se lle dan numerosas oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes 
a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede  meses atrás. Se fixera falta, indicaráselles a 
aqueles alumnos que o necesiten, os cadernos que deben facer e entregar. 

Os alumnos que teñan unha ACS dado o desfase curricular que presentan, recibiran apoio do 
departamento de orientación  

Actividades complementarias e extraescolares 

Concretaranse nas reunións do Departamento o longo do curso  

Contribución ó Proxecto Lector 

Co obxectivo de mellorar a expresión oral e escrita do alumnado, é dicir a súa competencia lingüística 
realizaremos as seguintes actividades: 
- Realizar lecturas en voz alta na aula co fin de corrixir os erros de velocidade lectora e de entoación, 

aproveitando estas sesión para incidir na relación que hai entre as pausa e os signos de puntuación. 

-Realización de breves exposicións orais coa utilización dun guión sobre o tema a desenvolver. 

Previamente o profesor/a revisará o guión e proporá as melloras que lle parezan adecuadas. 

- Traballar a compresión de textos de temas de matemáticas. 

- Fomentar o uso do dicionario e valorar as relación entre as definicións que nel aparecen e o seu 

significado preciso como termo matemático. 

- Propoñer enunciados para definicións, propiedades ou teoremas matemáticos distintas das que 

aparecen nos textos ou apuntamentos e valorar a súa corrección e rigor. 

- Describir oralmente as estratexias e a súa secuencia para a resolución de problemas ou exercicios 

matemáticos. 

- Incidir na importancia da correcta utilización dos signos matemáticos como linguaxe propia e 

imprescindible desta ciencia. 

- Crear un anexo no caderno que o alumnado usa para a materia onde rexistrar e reformular os 

aspectos que o profesor/a considere oportuno: vocabulario, ortografía, erros en definicións, utilización 

de símbolos matemáticos, etc  

Prestaremos especial atención á corrección dos seguintes aspectos:  

- Presentación: Imaxe xeral do escrito, marxes, títulos, caligrafía, uso de bolígrafos de cor negra ou 

azul nos exames, traballos, etc. 

- Uso do rexistro apropiado a cada situación comunicativa, tanto oral como escrita. 

- Uso correcto dos signos ortográficos e matemáticos que dan conexión e estruturan os textos. 

- Corrección ortográfica. 

- Corrección morfolóxica:concordancia, conxugación verbal, etc 

- Corrección sintáctica: orde correcta dos elementos, evitar excesivas subordinacións... 

- Corrección léxica: riqueza e precisión, uso do vocabulario específico, evitar palabras comodín, etc. 
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Para a avaliación da evolución e mellora da competencia lingüística do alumnado proponse: 

- Informar ao alumnado do proceso ao principio do curso. 

-Realizar un seguimento do alumnado para valorar a súa evolución. 

- Incluír nas correcciós dos exames os aspectos a correxir ou mellorar. 

-  Reflectir no caderno do profesor/a un seguimento da evolución do alumno/a. 

Na memoria de final de curso farase unha valoración do rendemento das estratexias empregadas e das 

posibles propostas de mellora.  

 

Accións de contribución ao Proxecto TIC. 

Usaremos entre outros o seguinte software: traballamos con Wiris a aritmética e a álxebra; con 
GeoGebra a xeometría e as funcións e con Excel ou StarOffice Calc a estatística e a probabilidade 
tamén faremos uso da aplicación Descartes e dos distintos recursos que están dispoñible na rede. 
Procuraremos e fomentaremos entre o alumnado a procura racional de información e recursos 
existentes na rede. 

Utilizaremos as dúas aulas de informática do centro, ordenador portátil e vídeoproxector na aula, e a 
pizarra dixital. 

Aula virtual 

Criterios para avaliar a propia programación  
   En reunións de carácter mensual  realizarase un seguimento da programación didáctica por parte de 
todos os membros do departamento, ademáis da posta en común que se fará entre profesores que 
impartan clase dunha mesma materia e nivel . 

   O finalizar o curso, nunha reunión do departamento, faráse unha análise dos resultados e 
discutiremos os posibles cambios na programción cara o curso seguinte despois dunha posta en común 
das reflexións de cada membro segundo os puntos do cadro seguinte: 

ASPECTOS AVALIAR A DESTACAR…  
A 

MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 
    
Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento  dos 
obxetivos didácticos    

Manexo dos contidos da 
unidade    

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxiicas    
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seleccionadas 

Recursos    

Claridade  nos criterios  
de avaliación    

Uso de diversas ferram 
entas de avaliación    
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NOTA: 

Mantéñense igual que o ano pasado as de  2º e 4º  da ESO  

Manteñense as programacións de  2º de Bacharelato  igual que o ano pasado  

Para os alumnos/as coa materia pendente de cursos anteriores a referencia será a 
programación do curso 2014/15. 

 

8. 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
2.1. OBXECTIVOS  
 
2.1.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETE NCIAS BÁSICAS 

 

• Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a 
precisión na comunicación. 

• Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que nos chega do 
redor (medios de comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel que 
desempeñan. 

• Incorporar os números enteiros e iniciar a incorporación dos racionais ó campo numérico 
coñecido e profundar no coñecemento das operacións con números fraccionarios. 

• Completar o estudio das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os 
recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos. 

• Utilizar con soltura o sistema de numeración decimal mailo sistema sesaxesimal. 
• Iniciar a utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de problemas. 
• Formular conxecturas na realización de pequenas investigacións e comprobalas. 
• Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a resolución 

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

resolución dun problema, sexa do campo das matemáticas ou da vida cotiá. 
• Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando 

técnicas de recollida, xestión e representación de datos, procedementos de medida e cálculo e 
empregando en cada caso os diferentes tipos de números, segundo esixa a situación. 

• Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de 
vista e analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade. 

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

• Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de investigación en 
xeometría. 

• Iniciar o estudio da semellanza incorporando os procedementos da proporcionalidade e 
utilizándoos para a resolución de problemas xeométricos. 

• Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadora de operacións básicas, programas informáticos) 
con sentido crítico, de forma que supoñan unha axuda na aprendizaxe e nas aplicacións 
instrumentais das matemáticas. 

• Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, como a 
exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista, a 
perseveranza na busca de solucións, o recurso á particularización, a sistematización, etc. 

• Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para afrontar situacións nas que 
as necesiten. 
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2.2 CONTIDOS. SECUENCIACIÓN 

 

Contidos comúns: 

• 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. 

• Descrición verbal de procedementos de resolución de problemas utilizando termos adecuados. 
• Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas, valorando a precisión desta 

linguaxe. 
• Interpretación de mensaxes que conteñan informacións de carácter cuantitativo ou sobre elementos 

ou relacións espaciais. 
• Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións matemáticas 

e tomar decisións a partir delas. 
• Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das atopadas. 
• Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 

mantendo actitudes favorables de participación e diálogo. 
• Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 

estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades xeométricas. 
• Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos históricos e persoas relacionadas 

coas matemáticas ao longo da historia. 

 

Unidade 1: NÚMEROS ENTEIROS E DIVISIBILIDADE 

• Os conxuntos N e Z:  
• Operacións con enteiros. Operacións combinadas.Potencias de números enteiros. 
• A relación de divisibilidade. 
• Número primos e compostos. Criterios de divisibilidade. Descomposición en factores primos. 

Mínimo común múltiplo e máximo común divisor de dous ou máis números 

 

Unidade 2: SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL. SISTEMA SESAXESIMAL 

• O sistema de numeración decimal:Clases de números decimais. Representación e ordenación de 
decimais. Aproximacións e redondeos. 

• Operacións con decimais. División de decimais. A raíz cadrada Aproximación decmal. 
• O sistema sesaxesimal:Cantidades complexas e incomplexas (paso dunhas a outras). 
• Operacións con cantidades complexas e incomplexas 
• Problemas con números decimais. 
• Problemas con amplitudes angulares e tempos 
 
Unidade 3: FRACCIÓNS 
• Fraccións equivalentes. Propiedades. Simplificación  Reducción de fraccións a común 

denominador. 
• Operacións con fraccións. Xerarquía das operacións. Uso das parénteses. 
• Problemas aritméticos con fraccións. 
• Os números racionais.Paso a decimal e viceversa. 
• Potencias de números racionais. Operacións con potencias.Potencias de expoñente negativo. 
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• Números e potencias de base 10 
• Operacións básicas con raíces cadradas sinxelas. 
 

Unidade 4: PROPORCIONALIDADE 

• Razóns e proporcións. 
• Magnitudes directamente proporcionais. Resolución de problemas. 
• Magnitudes inversamente proporcionais.Resolución de problemas. 
• Problemas de proporcionalidade composta. 
 

Unidade 5: PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

• Distintas formas de ver as porcentaxes. 
• Problemas de porcentaxes.Aumentos e diminucións porcentuais 
• Interese bancario. 
• Reparticións proporcionais. 
• Mesturas. Móbiles  
 

Unidade 6: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

• Utilidade da álxebra. 
• Monomios. Operacións. 
• Polinomios. Operacións 
• Extracción de factor común. 
• Productos notables. 
 

Unidade 7: ECUACIÓNS 

• ¿Que é resolver unha ecuación? 
• Ecuacións: elementos e nomenclatura. 
• Transposición de termos. Resolución de ecuacións sinxelas 
• Ecuacións con denominadores. 
• Método xeral para resolver ecuacións de primeiro grao. 
• Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao 
 

Unidade 8: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. 

• Ecuacións sinxelas de primeiro grao con dúas incógnitas. 
• Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 
• Métodos de resolución: igualación, reducción e sustitución. 
• Resolución de problemas. 
 

Unidade 9: SEMELLANZA 

• Ángulo. Ángulo sobre a circunferencia 
• Polígonos regulares 
• Figuras semellantes. 
• Planos, mapas e maquetas. 
• Cómo construír figuras semellantes. 
• Teorema de Thales. 
• Triángulos en posición de Thales. 
• Semellanza de triángulos. Criterios de semellanza de triángulos. 
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• Aplicacións da semellanza de triángulos. 
• Triángulos rectángulos. O teorema de Pitágoras. Problemas de aplicación -  

 

Unidade 10: XEOMETRÍA DO ESPACIO. POLIEDROS 

• Elementos xeométricos no espacio.Puntos, rectas e planos. 
• Teorema de Pitágoras. Aplicacións en figuras espaciais. 
• Prismas (desenvolvemento e superficie). 
• Paralelepípedos (desenvolvemento e superficie). 
• Pirámides (desenvolvemento e superficie). 
• Troncos de pirámide (desenvolvemento e superficie). 
• Os poliedros regulares. 
• Desenvolvemento dos poliedros regulares. 
 

Unidade 11: CORPOS DE REVOLUCIÓN. 

• Cilindros (clases, desenvolvemento e superficie). 
• Conos (desenvolvemento e superficie). 
• Troncos de cono (desenvolvemento e superficie). 
• A esfera (superficie). 
• A esfera terrestre. 
 

Unidade 12: MEDIDAS DE VOLUME 

• Unidades de volume. 
• Volume do ortoedro. 
• Volume do paralelepípedo. 
• Volume do prisma e do cilindro. 
• Volume da pirámide. 
• Volume do cono. 
• Volume da esfera. 
 

Unidade 13: FUNCIÓNS 

• As funcións e os seus elementos. 
• Crecemento e decrecemento. 
• Funcións dadas por táboas de valores. Representación gráfica. 
• Funcións de proporcionalidade directa. Representación gráfica. 
• Pendente dunha recta. 
• Funcións lineais.Representación gráfica. 
• Funcións constantes. 
• Interpretación de gráficas (mestura das anteriores) en problemas da vida cotiá, do mundo da 

información... 
 

Unidade 14: ESTATÍSTICA 

• Variables estatísticas. Estatística unidimensional. Distribucións discretas 
• Táboas de frecuencias. 
• Representacións gráficas: (diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias, diagrama de 

sectores). 
• Parámetros estatísticos: Moda. Mediana. Media. Interpretación 
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UNIDADES Nº SESIÓNS DATAS APROXIMADAS  
Unidade 1 8 16 setembro-2 outubro 
Unidade 2 8 2 outubro-20 outubro 
Unidade 3 8 20 outubro-5 novembro 
Unidade 4 8 5 novembro-18 novembro 
Unidade 5 9-10 18 novembro- 11 decembro 
Repaso unidades 1→5 
Exames 

 11 decembro-16 decembro 

Unidade 6 10 8 xaneiro- 24 xaneiro 
Unidade 7 10 24 xaneiro-9 febreiro 
Unidade 8 9 9 febreiro- 2 marzo 
Unidade 9 8 5 marzo-19 marzo 
Repaso unidades 6→9 
Exames 

8 19 marzo-28 marzo 

Unidade 10 10 8 abril-24 abril 

Unidade 11 10 24 abril-11 maio 
Unidade 12 8 11 maio-30 maio 
Unidade 13 6 30 maio – 12 xuño 
Unidade 14 6 12 xuño-20 xuño 
Repaso unidades 11→14 
Exames 

6 12 xuño-20 xuño 

 
 
2.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
2.3.1 MÍNIMOS ESIXÍBEIS 
Serán utilizados como referencia básica durante todo o curso académico pero, en especial, cando teñan 
que ser avaliados por un procedemento extraordinario: setembro, pendentes e perda do dereito á 
avaliación continua. 
Estarán expostos dende o mes de outubro ata o final de curso, nos taboleiros oficiais do centro, para 
coñecemento de toda a comunidade educativa. 
 
I. ARITMÉTICA 
• Utilizar de forma adecuada os números enteiros as fraccións, os decimais e as raíces cadradas moi 

sinxelas para resolver problemas sinxelos 
• Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción. 
• Operacións (sumas,restas, productos e divisións) con decimais, respetando a xerarquía das 

operacións e o uso das parénteses 
• Realización de operacións combinadas sinxelas ( involucrando como máximo dúas operacións 

encadeadas e unha paréntese) nas que aparezan números enteiros, fraccionarios e radicais básicos 
(suma, resta, multiplicación, división e potenciación con expoñente natural), aplicando 
correctamente as regras de prioridade e facendo un uso adecuado dos signos e as parénteses. 

• Estimar e redondear unha cantidade 
• Localizar raíces cadradas aproximadas  
• Utilización do número racional para intercambiar información e resolver problemas e situacións 

da vida cotiá. 
• Manexar o sistema sexasesimal:paso de complexo a incomplexo e viceversa, Operar 

correctamente neste sistema (suma e resta de cantidades en forma complexa, producto e cociente 
dunha cantidade complexa por un número 

• Prantexar e resolver problemas con amplitudes angulares e tempos 
• Aplicación a situacións reais da proporcionalidade numérica (problemas de regra de tres directas e 

inversas, compostas, exercicios de escala, porcentaxes, repartos proporcionais interese...). 
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II. ÁLXEBRA 
• Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
• Presentación e resolución de problemas sinxelos mediante ecuacións de 1º grao. 
• Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas (tamén graficamente). 
• Presentación e resolución de problemas sinxelos, mediante sistemas de dúas ecuación con dúas 

incógnitas. 
 
III. XEOMETRÍA 
• Estimación e cálculo de lonxitudes, superficies e volumes (empregando o teorema de Pitágoras, se 

é necesario) de espacios e obxectos (se é o caso sinxelas composicións de figuras planas), 
expresando o resultado na unidade de medida máis axeitada. 

• Identificación e interpretación das características xeométricas das formas planas e os corpos que 
permitan describilas coa terminoloxía adecuada. 

• Utilización dos conceptos de incidencia, ángulo, movemento, semellanza e medida na análise e 
descrición de formas xeométricas. 

• Interpretar e utilizar as 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. 

 
IV. FUNCIÓNS 
• Coñecemento da terminoloxía básica no estudio das funcións (crecemento decrecemento, variable 

dependente e independente, …). 
• Localizar as relacións funcionais entre magnitudes directamente proporcionais 
• Gráficas das funcións constantes, lineais e afín 
• Interpretación das relacións funcionais baseadas na proporcionalidade directa dadas en forma de 

táboa ou a través dunha expresión alxébrica sinxela e representalas utilizando gráficas cartesianas. 
 
V. ESTATÍSTICA 
• Coñecemento dos conceptos básicos de estatística descritiva: obter e interpretar táboas de 

frecuencias, diagramas, as,i como as medidas de centralización dunha distribución discreta. 
 
2.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
AVALIACIÓN DOS CONTIDOS 
 
• Relaciona, ordena e representa números enteiros, decimais e fraccionarios, opera con eles e 

utilízaos para resolver problemas relacionados coa vida cotiá. 
• Elixe o tipo de cálculo axeitado (mental ou manual) para resolver problemas e, de acordo co 

enunciado, dá significado ás operacións elixidas, ós métodos utilizados e ós resultados obtidos. 
• Estima, cando é oportuno, e calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, 

decimais e fraccionarios baseadas nas catro operacións elementais, as potencias de expoñente 
natural e as raíces (estas últimas moi sinxelas), aplicando correctamente as regras de prioridade e 
dos signos e facendo un uso adecuado das parénteses. 

• Coñece as prestacións básicas da calculadora elemental, fai un uso correcto da mesma e realiza 
operacións combinadas con ela, adaptándose ás características da súa máquina (xerárquica ou non 
xerárquica). 

• Utiliza os conceptos de precisión, redondeo, aproximación e erro nun contexto de resolución de 
problemas e elixe e valora as aproximacións adecuadas de acordo co enunciado. 

• Recoñece magnitudes directa ou inversamente proporcionais, emprega convenientemente o factor 
de conversión, a reducción á unidade, a regra de tres simple directa e inversa e as porcentaxes 
(aumentos e diminucións porcentuais, interese bancario) para resolver problemas relacionados coa 
vida cotiá. 
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• Traduce a linguaxe alxébrica relacións e propiedades numéricas, enunciados relativos a números 
descoñecidos ou indeterminados e resolve os problemas utilizando métodos numéricos, gráficos, 
ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e comproba o axeitado ou non da solución ó 
enunciado. 

• Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas e utilízaas como ferramenta para 
resolver problemas. 

• Manexa as distintas unidades de medida do sistema sesaxesimal, coñece as súas relacións e opera 
con elas, en contextos de resolución de problemas. 

• Interpreta e utiliza as relacións de proporcionalidade xeométrica entre segmentos e figuras planas, 
realiza cálculos indirectos de lonxitudes e resolve problemas xeométricos utilizando o teorema de 
Thales e os criterios de semellanza. 

• Interpreta as dimensións reais de figuras representadas en mapas ou planos, facendo un uso 
axeitado das escalas numéricas ou gráficas. 

• Recoñece, debuxa, clasifica, desenvolve no plano e describe os corpos elementais (poliedros e 
corpos de revolución), describindo e nomeando os seus elementos característicos. 

• Estima e calcula as lonxitudes, superficies e volumes (empregando o teorema de Pitágoras, se é 
necesario) de espacios e obxectos (se é o caso sinxelas composicións de figuras planas), 
expresando o resultado na unidade de medida máis axeitada. 

• Coñece a terminoloxía básica do estudio das funcións (crecemento decrecemento, variable 
dependente e independente…). 

• Interpreta as relacións funcionais baseadas na proporcionalidade directa dadas en forma de táboa 
ou a través dunha expresión alxébrica sinxela e represntaas utilizando gráficas cartesianas. 

• Coñece os conceptos básicos de estatística descritiva: obten e interpreta táboas de frecuencias, 
diagramas, asi como as medidas de centralización dunha distribución discreta. 

 
 
AVALIACIÓN DAS ACTITUDES 
 
• Valoración do emprego de estratexias persoais de cálculo. 
• Apreciación do desenvolvemento de procedementos de cálculo mental para as diferentes 

operacións con números. 
• Recoñecemento e valoración crítica da utilidade da calculadora como ferramenta didáctica para a 

realización de cálculos e investigacións numéricas, así como para formular e resolver problemas. 
• Curiosidade e interese polas investigacións numéricas e pola resolución de problemas numéricos. 
• Perseveranza e flexibilidade na busca de solucións ós problemas de calquera caste. 
• Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións ós problemas distintos dos 

propios. 
• Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido (expresando o que se 

fai e por qué se fai) e dos resultados en cálculos e problemas matemáticos. 
• Valoración da linguaxe alxébrica para expresar relacións, como tamén pola súa facilidade para 

representar e resolver problemas. 
• Adquisición de confianza na resolución de ecuacións lineais. 
• Valoración da capacidade dos métodos alxébricos para representar situacións complexas e 

resolver problemas. 
• Curiosidade por coñecer as relacións existentes entre as formas xeométricas e a súa utilidade 

práctica. 
• Claridade e sinxeleza na descrición de procesos e na expresión dos resultados. 
• Confianza nas propias capacidades para comprender as relacións espaciais e resolver problemas 

xeométricos. 
• Gusto e interese na interpretación da información estatística dada por táboas e gráficas. 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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• Durante os primeiros días do curso o profesorado fará unha avaliación inicial dos seus grupos, 
non ten que ser necesariamente unha proba escrita, pois ó ser a materia de matemáticas de 
contidos progresivos, detéctase moi ben o nivel da clase no desenvolvemento das primeiras 
unidades e procuraremos adaptar a programación ó noso alumnado, por suposto seguindo as 
directrices básicas do exposto nela. 

 
 

• Durante o curso regular (novembro – xuño) farase polo menos unha proba escrita dentro de 
cada avaliación, sendo recomendable a realización dun control intermedio en cada avaliación. 
Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos sus alumnos/as as probas escritas a realizar 
(número, datas e contidos). 

 
• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual do 

alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, repaso de 
exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 

ou ben 
• Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación. 

ou ben  
• Combinaránse as dúas formas anteriores. 

 
• As probas escritas serán sobre os contidos de programación. 

Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 
50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a explicará as 
puntacións de cada pregunta ou o criterio de corrección. Ainda así incluirase cando menos, a 
puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o 
mesmo. 

 
• En canto a correción concreta de cada unha das preguntas dos exames, valoraranse 

fundamentalmente os coñecementos prácticos. 
• No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes 

aspectos: 
o A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta. 
o A claridade da exposición 
o A facilidade e precisión no calculo. 

• Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno/a obtén unha 
solución absurda, valorarase positivamente que o alumno faga constar o absurdo de tal 
resultado. 

• A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na súa 
valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución numérica dun problema 
ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a obtención do resultado. 

• Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con representacións 
gráficas, posto que se valora a correción e detalle das mesmas, o emprego de unidades e o 
mantemento aproximado das proporcións. 

 
Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

204 
 

CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 

 
• Os exames de setembro: 
• Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel 
• Terán como base os contidos mínimos 
• Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan clase no nivel 

correspondente.  
• Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que, despois de 

aproximala por redondeo será a que conste na acta. 
 

 
2.3.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

• Se dentro dunha mesma avaliación se realiza máis dunha proba escrita, o profesorado 
comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada unha delas (pode ser unha media 
ponderada, segundo a/as proba/as posterior/es conteñan ou necesiten contidos das anteriores). 
Do mesmo xeito establécense as relacións entre traballos e probas escritas (mediante medias 
ponderadas) de cara a acadar a nota de cada avaliación. 

 
• As notas das recuperacións, salvo casos aillados serán de 5. No caso dunha soa recuperación 

ou de notas moi aceptables en dúas será o propio profesor ou profesora quen decidirá o valor 
das mesmas de cara a unha nota final de xuño. 

 
 

• En xuño, atopamos a seguinte situación: 
 

1º aval. 2º aval. 3º aval. 
Nota da 
materia 
espec. 1ª 
aval. 

recup. Nota da 
materia 
específica 
2ª aval. 

recup. nota da 
materia 
específica 
da 3ª ava. 

recuper.3º 
aval. 
(OPCIONAL,a 
criterio do 
profesor/a) 

outras 
recuperacións 
(1) 

  
(1) A esta proba poderá presentarse só o alumnado que teña 1/3 da materia cunha nota igual ou 
superior a 5. A posibilidade de diminuir esta esixencia é criterio persoal de cada profesor ou profesora 
(sempre unha decisión colexiada entre os profesores/as que imparten o mesmo nivel) 
 
Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos 

a) Cando a nota específica da materia de cada avaliación (incluindo recuperacións) é igual ou 
superior a 4. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3. 

b) Cando a nota específica da materia dunha avaliación é inferior a 4 e as notas das materias 
específicas das outras dúas é igual u superior a 5. Neste caso esta 1ª nota media é a media 
aritmética das 3. 

 
Neste momento o profesor emitirá outra cualificación (2ª nota) reflectindo outras valoracións 
practicadas durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a 

1. Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo ben 
2. Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e exames 
3. O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na materia, 

dende o primeiro dia. 
4. O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó argumenta-

las súas opinións 
5. Asistencia e puntualidade. 
6. …………………………… 
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A cualificación final será a media ponderada entre estas dúas notas, ponderando a primeira o 80% e a 
segunda, un 20%. 
 
O alumno recibirá unha cualificación enteira entre 0 e 10, motivo polo que a cualificación anterior será 
aproximada por redondeo.  
 
O alumno promocionará ó curso seguinte cando: 
a) Esta cualificación final é igual ou superior a 5 
ou ben, cando 
b) A nota doutras recuperacións realizada no trimestre da 3ª avaliación sexa igual ou superior a 5. 
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro 
 
 
2.4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 
O ensino das matemáticas na ESO débese configurar de forma cíclica, de tal xeito que en cada curso 
aparezan contidos que xa figuraron en forma máis elemental en cursos precedentes, co obxecto de que 
o sistema permita o repaso e a mellor fixación de ideas e técnicas, ampliando o seu campo de 
aplicación e posibilidade de relación. 
 
Ó comenzo do curso, unha vez realizada unha avaliación inicial, (non ten porque ser unha proba 
escrita) o profesorado decidirá os aspectos que se van tratar e a profundidade con que se van 
estudiar. 

 

Durante o primeiro ciclo da ESO son aconsellables as actuacións que potencien a aprendizaxe 
inductiva a través de observacións e manipulacións, reforzando a adquisición de destrezas básicas, 
esquemas e extratexias persoais e colectivas, e consolidando a aprendizaxe das estructuras novas, para 
rematar coa resolución de problemas.  
 
A álxebra, quizais polo grao de abstracción que require e a necesidade de coñece-lo simbolismo que a 
caracteriza entraña certas dificultades para os estudiantes da E.S.O. Con frecuencia podemos observar 
nos nosos alumnos e alumnas erros e carencia de criterio nesta materia 
 
O ritmo de progreso dependerá de cada grupo de alumnos/as, dos seus coñecementos, das súas 
concepcións erróneas previas e da capacidade de abstracción que posúan e poidan desenvolver. 
 
O alumnado adquire no bloque de xeometría o vocabulario axeitado para poder definir con precisión 
os elementos das formas  no plano,  ángulos, polígonos e circunferencias, establecendo relacións 
métricas entre os mesmos. 
Tamén pretendemos que adquiran algunhas técnicas para realizar medidas indirectas de lonxitudes e 
de áreas. Pretendemos que aprenda a aplicar fórmulas máis complexas para o cálculo de áreas 
perímetros evolumes de obxetos sinxelos compostos de figuras regulares. 
 
No bloque de funcións e gráficas pretendemos que tódolos/las alumnos/nas aprendan as distintas 
maneiras de presentar relacións funcionais e saiban extraer delas informacións diversas de xeito 
intuitivo e práctico. 
Ademais introducimos definicións, terminoloxía a certos matices sobre funcións que non constituen o 

obxetivo básico do presente curso, polo que non é conveniente insistir demasiado sobre elas. Este 

maior rigor de tratamento podería ser útil para aqueles estudiantes que capten con rapidez o núcleo 

fundamental da unidade. 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

206 
 

A seguir, presentaremos actividades nas que hai táboas e gráficas, co fin de que os estudiantes poidan 
asocia-las parellas de valores con funcións de proporcionalidade e, no seu caso, determinar se estas 
son directas ou inversas. 
 
 
2.5 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 
2.5.1. ORDINARIA 
 
Fárase sobre os contidos 2.3.1 e vai reflectida nos apartados 2.3.2 e 2.3.3 
 
2.5.2 EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO  Á AVALIACIÓN 
CONTINUA. 
 
Neste nivel, a asistencia é obrigatoria, entón este caso é rarisimo, pero se por enfermidade ou 
continuos expedientes que conleven a supresión do dereito a asistir ás clases (aínda, que sempre se 
mantén o dereito e deber de asistir ás probas escritas). Entón o seminario realizará antes da avaliación 
final de xuño unha proba escrita elaborada sobre os contidos de programación, tendo moi en conta os 
mínimos exisibeis. Os criterios de correción desta proba serán os mesmos que para ás do curso 
ordinario. Nestas mesmas datas o profesor ou profesora responsable do alumno/a pode solicitar a 
entrega de traballos ou exercicios específicos. En todolos casos para poder optar a unha promoción ó 
curso seguinte é necesario obter na proba escrita unha cualificación superior a 4. Entón esta nota da 
proba ponderaría un 80% e a dos traballos un 20%. Se a nota conxunta é igual ou superior a 5 
promocionaría. 
Se o profesor opta por facer só unha proba escrita a cualificación da mesma para promocionar ten que 
ser igual ou superior a 5. 
 
 
2.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 
 
Vai reflectida nos apartados 2.3.2 e 2.3.3 
 
2.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 
2.5.4.1. Da propia materia durante o curso 

• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo 
individual do alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, 
repaso de exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 
• ou ben 
• Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación. 
• ou ben  
• Combinaránse as dúas formas anteriores. 

 
Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 
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CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 
 

2.5.4.2. Da materia pendente doutros cursos 
 
Contidos esixíbeis: 
Serán os contidos ou mínimos esixíbeis de cada nivel 
 Actividades de avaliación: 
O seguimento e avaliación do alumnado coas matemáticas pendentes na Secundaria farase, 
conxuntamente entre o profesorado responsable destes alumnos e alumnas, no presente curso 
académico e a xefa de seminario. 
 
O plan de traballo elaborado polo noso departamento é: 
 

• O seguimento contínuo da materia pertence a este curso e a materia pendente (dentro do 
horario lectivo) pois o nivel de coñecementos é progresivo. 

 
• A entrega periódica de exercicios de reforzo (sobre 10 exercicios e preguntas teórica, cada 15 

días) adecuado ó nivel do curso do que a ten pendente. Farase ou ben polo profesor/a desde ano 
ou polo xefa de departamento. 

 
• Establecer un seguimento máis individualizado de cada alumno ou alumna nesta situación 

 
Acordamos, asimesmo, dúas probas parciais, non resolutivas, a realizar no 1º e 2º trimestre e que 
abarquen entre ambas a totalidade dos contidos  esixíbeis da materia pendente.  
Estas probas serán elaboradas polo profesorado que impartiu a materia pendente do curso anterior e o 
profesor actual (garantindo así a non inclusión de preguntas que non foran obxecto de estudio no curso 
anterior) e supervisadas por tódolos membros do seminario, incluíndo nelas unha porcentaxe 
aproximada dun 75% de preguntas extraídas dos exames ou boletíns repartidos  
 
As datas comunicaránselle (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación a ser posible 
sen coincidir con outras probas. 
 
De cara a avaliación da materia pendente, o seminario terá en contra: o seguimento contínuo dos 
contidos pendentes, o avance actual do alumno ou alumna no curso actual, e as probas feitas, o 
interese de cara a superala… 
No caso de non superar a materia pendente ó longo do curso oficial, terán dereito a un exáme, que 
englobe a totalidade dos contidos, no mes de xuño, e se é necesario á proba  extraordinaria de 
setembro.. 
 
Todos estes acordos comunicáronselle ó alumnado pendente e a titora de con data 1-outubro-2013.   
 
Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación continua: 

• Superar a materia no nivel actual. 
• Se a nota dos dous parciais é igual ou superior a 4 calculamos a nota media  (1ª nota) e unha 2ª 

nota, valorando a realización e entrega de exercicios o seguimento na materia con contidos 
progresivos do curso actual por parte do profesor/a que lle corresponda. Calculamos a nota 
media, ponderando a 1ª o 80% e a 2ª o 20%. Se a nota resultante é igual ou superior a 5 o 
alumno/a superará a materia pendente. 

• Obter no exame de xuño (onde se lle dá a opción de repetir o parcial suspenso ou ben de facer 
o exame global da materia), unha cualificación igual ou superior a 5 

 
 
2.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXT O 
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O material imprescindible para o alumno é o entregado na aula e unha libreta onde realizará os 
distintos exercicios que se propoñan na aula. 
A aula de Informática para desenvolver  contidos dalgunhas unidades 
Permitirase o uso da calculadora científica, especialmente no segundo ciclo da E.S.O. 
Nos temas de xeometría é recomendable o uso de regla e compás. 
Libro: Matemáticas 2º ESO ed. Santillana, proyecto:Los caminos del saber  
 
2.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE ÓS TEMAS TRANSVERSAIS 
 
A transversalidade educativa pode entenderse de dúas formas: 
•- Relacións entre os contidos de distintas áreas. 
•- Aplicación dos contidos a materias que, en por si, non constitúen obxecto de estudio nesta etapa do 
ensino. 
 
A primeira das dúas afondará nunha formación integral do alumno, quen amosará interese por un 
maior número de disciplinas, pois ata nas que non desfrute verá elementos de unión coas do seu gusto. 
En canto á segunda maneira de entende-la transversalidade, relacionará o alumno co seu contorno dun 
xeito inmediato e real. 
 
CATEGORÍAS E SIGNIFICADO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

1. Educación para o consumo. 
a. Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e efectos 

individuais e sociais de consumo. 
b. Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do 

consumidor. 
c. Crear unha conciencia crítica ante o consumo. 

 
2. Educación para a saúde. 

a. Desenvolver hábitos de saúde. 
 

3. Educación para a igualdade entre os sexos. 
a. Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 
4. Educación ambiental. 

a. Comprende-los principais problemas ambientais. 
b. Adquirir responsabilidades ante o medio. 

Desenvolverase, principalmente, na notación científica e na estatística 
 

5. Educación multicultural. 
a. Esperta-lo interese por coñecer culturas diferentes da propia. 
b. Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con outras culturas. 

 Desenvolverase, sobre todo nos temas de números e ecuacións 
 

6. Educación viaria. 
a. Adquirir conductas e hábitos de seguridade viaria. 

Desenvolverase nos temas de xeometría 
 

7. Educación para a convivencia. 
a. Respecta-la autonomía dos demais. 
b. Dialogar como forma de solucionar diferencias. 

      Desenvolveranse na presentación de traballos  e exposicións conxuntas cunha cualificación común 
a cada grupo de traballo 

. 
1. Educación para Europa. 

a. Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 
institucións, etc. 
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b. Desenvolve-la conciencia de identidade europea. 
Estudo a través de gráficos da situación actual da Eurozona  
 
 
 
2.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO 
DEPARTAMENTO.  
 
No momento actual non están previstas máis. Ö longo do curso , ó recibir información e poñerse en 
contacto cos outros seminarios é posible que surxan máis. De ser así levaránse ó consello escolar e 
quedarán reflectidas na memoria do final de curso. 
 
 
2.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES.  
 
Nos cursos da ESO encontramos na aula alumnos con diferentes ritmos de aprendizaxe e tamén con 
diversos grados de motivación. 
Os alumnos e alumnas que: 
Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.• 
Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).• 
Teñan altas capacidades intelectuais.• 
Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistemaeducativo.• 
Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 
Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da non 
discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios, as actividades 
de aprendizaxe integradas facilitan a gradación da dificultade, para que cada alumno sexa quen de 
visualizar o seu nivel de partida e ir aumentando pouco a pouco o grao de dificultade na resolución das 
tarefas.  
O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxecolaborativa e cooperativa, 
pois as debilidades e fortalezas modifícanse en base ás aportacións dos restantes compañeiros e 
compañeiras. 
No Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Virxe do Mar aparecen concretadas todas as medidas 
xerais de atención ao alumnado que presentaalgunha carencia neste sentido. 
Este departamento segue as indicacións dadas nas sesión de avaliacións, nas reunións convocadas (se é 
o caso) e as directrices dadas polo departamento de Orientación: 
A situación na aula  
A tutela ou o ser tutelado por outro alumno/a 
A inclusión en pequenos grupos de traballo 
……………… 
Tamén: 

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo, é esencialmente acumulativo-reiterativo: Tanto nas explicacións como sobre todo nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral 
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que 
se lle dan numerosas oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes 
a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede  meses atrás. Se fixera falta, indicaráselles a 
aqueles alumnos que o necesiten, os cadernos que deben facer e entregar. 

Os alumnos que teñan unha ACS dado o desfase curricular que presentan, recibiran apoio do 
departamento de orientación  

 
Ante esta diversidade, o obxectivo é que todos os alumnos participen no proceso de aprendizaxe con 
satisfacción e teñan o éxito que corresponde a súa capacidade e interese. 
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Para conseguir este obxectivo, cada unidade contén actividades de ampliación e de reforzo. As 
primeiras van dirixidas a aqueles alumnos máis rápidos na realización das súas tarefas e as segundas 
para os que as realizan dunha forma máis lenta. 

 

2.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA.  
 
Lectura e análise dos apartados finais de cada unidade  no libro de texto e búsqueda de información 
sobre questións moi concretas.Explicación detallada, por parte do alumnado dun tema ou 
demostración curta e asequible 
Explicitación das explicacións pertinentes na resolución e solución final das actividades. 
 
Lectura activa: lectura de determinados textos (non máis de dúas carillas) e actividades curtas de 
comprensión oral, escrita e análise sobre eles. Pódense utilizar texto de  
“El libro de Arena” Borges 
“El diablo de los números” Enzensberger. 
“Poesía matemática. El número Pi, La sección áurea… 
“El señor del cero” 
 
Búsqueda, mediante pistas de matemáticos/as. E breve desenvolvemento da súa biografia 
Curiosidades matemáticas. Fraccións no antiguo Exipto. Números roxos. Ecuacións en Exipto 
Prensa e Matemáticas: 
Sondeos de opinión 
Gráficas de resultados deportivos ou empresas, de compotamentos de determinadas especies, do 
consumo de auga 
 
Para actividades concretas: distribuidas cada 15 días, una sesión, sería o ideal, ou ben, cada semana 
metade dunha clase. 
 
2.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  
Aula Abalar 
Utilización pizarras dixitais, e utilización dos recursos, sobre todo, actividades interactivasda web 
Busqueda de información dirixida e individualizada a realizar na casa  
Utilización de Excel e Cabri para realizar algunas actividades concretas 
Visionado de videos e logo actividade de comprensión e análise 
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9. 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OPCIÓN B 
 

4.1. OBXECTIVOS  
 
4.1.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETE NCIAS BÁSICAS 

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 
-  Matemática 

-  Saber operar con distintos tipos de números. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Ser capaz de extraer información numérica dun texto dado. 
-  Expresar ideas e conclusións numéricas con claridade. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar os números como medio para describir fenómenos da realidade. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Dominar o uso da calculadora como axuda para a resolución de problemas matemáticos. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de analizar a adquisición de coñecementos numéricos que se conseguiron nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Utilizar os coñecementos numéricos adquiridos para resolver problemas matemáticos. 

 
• Incorporar á linguaxe utilizada na comunicación habitual as diversas ampliacións do campo 

numérico, para gañar na comprensión dos fenómenos que nos rodean. 
• Clasifica-los distintos tipos de números: naturais, enteiros, racionais.para un mellor coñecemento 

dos mesmos, de maneira que se amplie a capacidade de comunicación e comprensión dos 
fenómenos que nos rodean. 

• Defini-lo conxunto IR dos números reais. Determinar propiedades e operacións con números reais. 
• Representar na recta numérica números reais. Establece-la nomeclatura axeitada para designar 

tramos na recta real Intervalos..Expresar números moi grandes ou moi pequenos en notación 
científica e utilizalos para localizar e transmitir información 

• Utiliza-la calculadora para realiza-los cálculos numéricos e decidir sobre a conveniencia de usala 
en función da complexidade dos cálculos e da esixencia dos resultados. 

• Expresar radicais en forma exponencial. Coñecer e aplica-las propiedadesdas raíces na operatoria 
con radicais. 

• Manexar expresións irracionais na resolución de problemas. 
 

UNIDADE 2: POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 
 

-  Matemática 
-  Dominar o uso da linguaxe alxébrica como medio para modelizar situacións matemáticas. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender a linguaxe alxébrica como unha linguaxe máis, coas súas propias características. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Saber utilizar a linguaxe alxébrica para modelizar elementos do mundo físico. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Utilizar a calculadora para facilitar os cálculos onde intervén a linguaxe alxébrica. 
 

-  Cultural e artística 
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-  Recoñecer a importancia doutras culturas no desenvolvemento da linguaxe alxébrica. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Saber autoavaliar os coñecementos adquiridos nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Utilizar os coñecementos adquiridos para resolver problemas da vida 

• Dominar o manexo de polinomios e as súas operacións. 
• Dominar o manexo das fraccións alxébricas e as súas operacións. 
• Traducir enunciados á linguaxe alxébrica. 

 
UNIDADE 3: ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS 

 
-  Matemática 

-  Dominar a resolución de ecuacións, inecuacións e sistemas como medio para resolver multitude 
de problemas matemáticos. 

 
-  Comunicación lingüística 

-  Traducir enunciados de problemas a linguaxe alxébrica e resolvelos mediante o uso de ecuacións, 
inecuacións ou sistemas de ecuacións. 

 
-  Coñecemento e interacción co mundo físico 

-  Utilizar a resolución de ecuacións e inecuacións para poder describir situacións do mundo real. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Valorar o uso da calculadora como axuda na resolución de ecuacións. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente do verdadeiro alcance da aprendizaxe dos algoritmos para resolver ecuacións, 

inecuacións e sistemas de ecuacións. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir o procedemento óptimo á hora de enfrontarse á resolución de problemas. 

• Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas. 
• Resolver con destreza sistemas de ecuacións e aplicalos á resolución de problemas. 
• Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións. 

 
UNIDADE 4: FUNCIÓNS 

 
-  Matemática 

-  Dominar todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender un texto co fin de poder resumir a súa información mediante unha función e a súa 

gráfica. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Modelizar elementos do mundo físico mediante unha función e a súa respectiva gráfica. 
 

-  Social e cidadá 
-  Dominar o uso de gráficas para poder entender informacións dadas deste modo. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente das lagoas na aprendizaxe á vista dos problemas que se teñan para representar unha 

función dada. 
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-  Autonomía e iniciativa persoal 
     -  Poder resolver un problema dado creando unha función que o describa 

• Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas 
formas de expresar as funcións. 

 
UNIDADE 5: FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

 
-  Matemática 

-  Entender unha función como unha modelización da realidade. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Saber entresacar dun texto a información necesaria para modelizar a situación que se propón 

mediante unha función. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Valorar o uso das funcións como elementos matemáticos que describen multitude de fenómenos 

do mundo físico. 
 

-  Social e cidadá 
-  Utilizar as funcións para modelizar situacións que axuden a mellorar a vida humana. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Saber autoavaliar os coñecementos adquiridos sobre funcións e a súa representación. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Saber modelizar mediante funcións unha situación dada. 

• Coñecer características das diferentes funcións: lineais, periódicas nas súas expresións gráficas e 
analíticas, de xeito que poidan formar xuízos valorativos das situacións que representan. 

• Distingui-los distintos tipos de funcións lineais, a forma de representación gráfica de cada unha 
delas, a súa pendente e a súa expresión analítica. Escribi-la ecuación dunha recta da que se 
coñecen un punto  a pendente. 

• Identifica-las parábolas como a epresentación gráfica de funcións cuadráticas con expresión 
analítica de forma cbxaxy ++= 2 . Practicar, usando algún método sinxelo, a representación de 
funcións cuadráticas. 

• Reflexionar sobre algunhas das caracrerísticas das funcións polinómicas de grao superior a dous. 
• Recoñece-las expresións gráficas e analíticas de funcións radicais. 
• Recoñece-las funcións do tipo y=a/x como de proporcionalidade inversa e identifica-las hipérboles 

como a súa representación gráfica. 
• Reflexionar sobre algunhas características das funcións racionais sinxelas. 
• Definir función inversa e recíproca dunha dada. Recoñece-la súa expresión analítica e a simetría 

das curvas que representan. 
• Describi-las funcións exponenciais e aplica-los coñecementos sobre as mesmas para representar e 

comprender mellor fenómenos de crecemento de poboación, de crecemento de diñeiro... 
• Recoñecer e describir as funcións logarítmicas como inversas das funcións exponenciais. 
• Coñece-los logaritmos, as súas propiedades e as súas aplicacións. 
• Interpretación e lectura de gráficas en problemas relacionados con fenómenos naturais, a vida 

cotiá e o mundo da información 
 
UNIDADE 6: A SEMELLANZA E AS SÚAS APLICACIÓNS 
 

-  Matemática 
-  Saber recoñecer cando dúas figuras son semellantes. 
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-  Comunicación lingüística 
-  Explicar, de forma clara e concisa, procedementos e resultados nos que se aplicara a semellanza. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Saber ler mapas e planos, facendo uso dos conceptos de semellanza. 
 

-  Social e cidadá 
-  Ser consciente da utilidade dos coñecementos sobre semellanza para poder validar as 

informacións que nos chegan. 
 

-  Cultural e artística 
-  Ser capaz de recoñecer figuras semellantes en distintas manifestacións artísticas: pintura, 

arquitectura, escultura... 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de ver, durante a resolución dun problema, que hai que utilizar a semellanza para 

resolvelo. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir a mellor estratexia á hora de enfrontarse con problemas nos que intervén a semellanza de 

figuras. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Analizar relacións entre figuras semellantes. Recoñecer triángulos semellantes e os criterios para 
establecer semellanzas. Aplicar os conceptos de semellanza á resolución de triángulos e ó trazado 
de figuras diversas. 

 
UNIDADE 7: TRIGONOMETRÍA 

 
-  Matemática 

-  Dominar os conceptos da trigonometría como ferramenta básica no estudo da Xeometría. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Saber extraer a información trigonométrica que se atopa nun texto dado. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Saber usar a trigonometría para resolver problemas da vida cotiá. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente da utilidade da trigonometría á hora de describir multitude de fenómenos. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
 
• Deducir multitude de fórmulas trigonométricas a partir dun pequeno coñecemento teórico. 
• Utiliza-los coñecementos trigonométricos para efectuar medicións indirectas relacionadas con 

situacións tomadas de contextos cotiáns. 
• Coñece-las razóns trigonométricas dun ángulo agudo. Relaciona-las razóns trigonométricas dun 

mesmo ángulo. 
• Utilizar axeitadamente e con soltura a calculadora para efectuar cálculos trigonométricos. 
• Aplicar relacións trigonométricas sinxelas para o cálculo de distancias e ángulos en situacións 

reais 
 

UNIDADE 8: XEOMETRÍA ANALÍTICA 
 

-  Matemática 
-  Dominar os elementos da xeometría analítica no plano. 
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-  Comunicación lingüística 
-  Extraer a información xeométrica dun texto dado. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Describir fenómenos do mundo físico coa axuda dos conceptos xeométricos aprendidos nesta 

unidade. 
 

-  Social e cidadá 
-  Valorar o uso da xeometría en multitude de actividades humanas. 
 

-  Cultural e artística 
-  Utilizar os conceptos xeométricos estudados nesta unidade para describir distintas manifestacións 

artísticas. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente das carencias nos coñecementos adquiridos nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Escoller unha boa estratexia para resolver os problemas xeométricos. 

• Coñecer os vectores e as súas operacións e utilizalos para a resolución de problemas 
xeométricos. 

• Coñecer  as técnicas da xeometría analítica plana. 
 

UNIDADE 9: ESTATÍSTICA 
 

Matemática 
-  Saber elaborar e analizar estatisticamente unha enquisa utilizando todos os elementos e conceptos 

aprendidos nesta unidade. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Expresar concisa e claramente unha análise estatística baseada nun conxunto de datos dados. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Valorar a estatística como medio para describir e analizar multitude de procesos do mundo físico. 
 

-  Social e cidadá 
-  Dominar os conceptos da estatística como medio de analizar criticamente a información que nos 

proporcionan. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de descubrir lagoas na aprendizaxe dos contidos desta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Desenvolver unha conciencia crítica en relación coas noticias, datos, gráficos, etc., que obtemos 

dos medios de comunicación. 
 

• Resumir nunha táboa de frecuencias unha serie de datos estatísticos e facer o gráfico axeitado 
para a súa visualización. 

• Coñecer os parámetros estatísticos  x   e  σ  calculalos a partir dunha táboa de frecuencias e 
interpretar o seu significado. 

• Coñecer e utilizar as medidas de posición. 
• Coñecer o papel da mostraxe e distinguir algúns dos seus pasos. 

 
UNIDADE 10: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
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Matemática 
-  Dominar as  técnicas da probabilidade como medio para resolver multitude de problemas. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender os enunciados dos problemas nos que intervén a probabilidade. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar as  técnicas da probabilidade para describir fenómenos do mundo físico. 
 

-  Social e cidadá 
-  Valorar as  técnicas da probabilidade como medio para resolver problemas de índole social. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Saber contextualizar os resultados obtidos en problemas onde intervén a probabilidade para darse 

conta de se son, ou non lóxicos. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir a mellor estratexia entre as aprendidas nesta unidade para resolver problemas relacionados 

co azar. 
• Distinguir sucesos seguros, probables e imposibles. 
• Diferenciar experiencias con probabilidades previsibles das que son imprevisibles. 
• Identificar na vida cotiá acontecementos de realización incerta (sucesos aleatorios) e aplicar ós 

mesmos a teoría da probabilidade. 
• Realizar experiencias diversas para aprecia-las regularidades do azar e descubrir leis sobre os 

grandes números. 
• Definir sucesos incompatibles e contrarios. Realizar unións e interseccións de sucesos. 
• Asignar probabilidades ós sucesos. Coñece-la lei de Laplace como unha forma válida para 

pescudar probabilidades en sucesos que proveñen de experiencias regulares. 
• Coñecer e utilizar os diagramas de árbore para o cálculo e a expresión de experiencias aleatorias 

compostas. 
 

UNIDADE 11: COMBINATORIA 
 

Matemática 
-  Dominar os conceptos da combinatoria como medio para resolver problemas de probabilidade. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Explicar dunha forma clara, os resultados que obtemos ao resolver un problema mediante 

procedementos combinatorios. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Axudarse do cálculo combinatorio para describir fenómenos do mundo físico. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Recoñecer o uso da combinatoria como atallo á hora de cuantificar grande cantidade de datos. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Discriminar entre os distintos conceptos combinatorios o máis válido para resolver un problema. 

 
• Recoñece-la combinatoria como unha parte das matemáticas que se ocupa de conta-las diferentes 

maneiras de agrupar obxectos, segundo algunhas regras. 
• Utiliza-lo diagrama de árbore como un recurso eficaz para a resolución de determinados 

problemas nos cales as diferentes posibilidades se van multiplicando. 
• Distinguir situacións problemáticas que se poden resolver por medio de variacións, de 

permutacións ou de combinacións. 
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• Comprender e utiliza-lo método de inducción completa. 
 

4.2. CONTIDOS. SECUENCIACIÓN 
 

 
Unidade 1: O NÚMERO REAL 
• Números aproximados. Control do erro cometido 
• O número irracional. 
• Representación dos números sobre a recta real. 
• Intervalos na recta real.Valor absoluto 
• Notación científica. Operacións en notación científica. 
• Algúns irracionais mal coñecidos  φπ ,    
• Potencias de expoñente fraccionario 
• Raíz n-ésima dun número. Forma exponencial dos radicais. Propiedades. 
• Potencias e raíces con calculadora 
• Operacións con radicais. 
• Operacións combinadas de racionais e radicais 
• Utilización da xerarquía e propiedades das operación para realizar cálculos con potencias de 

expoñente enteiro e fraccionario e radicais 
• Realización de operación con calquera tipo de expresión numérica, utilizando a calculadora cando 

a situación o requira. Cálculos aproximados. Recoñecemento de situación que requiran a 
expresión de resultados en forma exacta ( radical ou fraccionaria) 

• Logaritmo dun número real. Propiedades 
 

Unidade 2: POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 
• División de polinomios.Regra de Ruffini. División dun polinomio por (x-a). 
• Valor numérico dun polinomio.Teorema do resto. Factorización de polinomios. Raíces. M.C.D. e 

m.c.m. de dous polinomios. 
• Operacións e simplificacións de fraccións alxébricas. Fracción inversa doutra. 
 
Unidade 3: ECUACIÓNS. INECUACIÓNS E SISTEMAS  
• Ecuacións de 2º grao, bicadradas, con denominadores  radicais, exponenciais, logarítmicas… 
• Sistemas de ecuacións lineais e non lineais. 
• Resolución de problemas mediante ecuacións e sistemas 
• As inecuacións como propostas de desigualdade. Propiedades das desigualdades.  
• Inecuacións cunha e con dúas incógnitas. Interpretación gráfica 
• Formulación e resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuacións 
 
Unidade 4: FUNCIÓNS  
• Distintos xeitos de presentar unha función: representación gráfica, táboa de valores e expresión 

analítica ou fórmula. 
• Dominio de definición dunha función. Restriccións ó dominio dunha función. 
• Taxa de variación media 
• Características globais das gráficas: descontinuidade e continuidade, crecemento e decrecemento, 

máximos e mínimos, simetrías e periodicidade. 
 
Unidade 5: FUNCIÓNS ELEMENTAIS  
• Funcións lineais. Pendente dunha recta. Tipos de funcións lineais. Función de proporcionalidade e 

función constante. Expresión xeral dunha función lineal. Ecuación dunha recta. 
• Funcións cuadráticas. A parábola. 
• Funcións definidas mediante “anacos” de rectas e parábolas. 
• Rectas e parábolas. 
• Funcións radicais. 
• A función de proporcionalidade inversa. A hipérbole. Asíntotas da hipérbole. 
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• Funcións  exponenciais e logarítmicas 
• Representación, simulación e representación gráfica das función anteriores 
• Obtención da expresión alxébrica das función anteriores en casos sinxelos 

 
Unidade 6: A SEMELLANZA E AS SÚAS APLICACIÓNS 
• Figuras semellantes: Planos, mapas e maquetas. Propiedades das figuras semellantes 
• Rectángulos de proporcións interesantes.  
• Semellanza de triángulos. Teorema de Tales 
• Semellanza entre triángulos rectángulos.  
• Aplicacións da semellanza: Teoremas do cateto e da altura. Problemas de cálculo de alturas, 

distancias…Medición de alturas de edificios  
• Relación entre as áreas e volumes de figuras semellantes. 
• Figuras Homotéticas 
 
Unidade 7: TRIGONOMETRÍA 
• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo: seno, coseno e tanxente. Definicións. 
• Razóns trigonométricas de ángulos calquera. Circunferencia goniométrica. 
• Relación entre as razóns trigonoméricas do mesmo ángulo. Relacións fundamentais. 
• Razóns trigonométricas dos ángulos máis frecuentes. 
• Utilización da calculadora en trigonometría 
• Resolución de triángulos rectángulos. 
• Teorema do seno e do coseno 
• Resolución de triángulos oblicungulos 
• Medida, cálculo de lonxitudes, áreas e volumes, aplicando os coñecementos trigonométricos 
 
Unidade 8: XEOMETRÍA ANALÍTICA 
• Relacións entre puntos do plano. 
• Ecuacións da recta. Pendente. 
• Posición relativa de rectas. Paralelismo, perpendicularidade 
• Distancia entre dous puntos 
• Ecuación dunha circunferencia 
• Rexións do plano 

 

Unidade 9: ESTATÍSTICA 
• Nocións básicas.  
• Gráficas estatísticas.  
• Táboas de frecuencias: frecuencias relativas, táboa con datos agrupados.   
• Parámetros estadísticos: media e desviación típica.Interpretación destes parámetros Utilización da 

calculadora  
• Medidas de posición para datos illados: mediana, cuartís, percentís, frecuencias acumuladas, 

obtención de percentís en táboas de frecuencias. Interpretación destes parámetros 
• Medidas de posición para datos agrupados en intervalos. 
• Nocións de estatística inferencial 

 
Unidade 10: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
• Sucesos aleatorios. Os sucesos e as súas probabilidades. 
• Comportamento regular do azar. Leis. Distribución esperada ou teórica e distribución empírica. 
• Lei dos grandes números. Probabilidade dun suceso. 
• Sucesos elementais e outros sucesos. 
• Relacións entre sucesos. Sucesos incompatibles. Unión e intersección de sucesos. 
• Propiedades da probabilidade. 
• Regra ou lei de Laplace para sucesos elementais equiprobables. 
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• Experiencias compostas dependentes e independentes. Cálculo de de probabilidades en 
experimentos compostos. 

• Táboas de continxencia 
 
Unidade 11: COMBINATORIA 
• Estratexias para contar agrupamentos. 
• Factoriais e números combinatorios.Propiedades dos números combinatorios. Binomio de 

Newton. 
• Variacións e permutacións. Combinacións. . 
• Resolución de problemas combinatorios 
 
 
UNIDADES Nº SESIÓNS DATAS APROXIMADAS  
Unidade 1 9 16 setembro-13 outubro 
Unidades 2-3 18 16 outubro- 24 novembro 
Unidade 4 7 27 novembro- 13 decembro 
Exames  12 decembro-16 decembro 
Unidade 5 12 11 xaneiro- 2 febreiro 
Unidade 6 9-10 5 febreiro- 2 marzo 
Unidade 7 9 5 marzo-20 marzo 
Exames  19 marzo-29 marzo 
Unidade 8 12 5 abril-8 maio 

Unidade 9 8 8 maio-24 maio 
Unidades 10-11 9-10 24maio- 13 xuño 
Exames  13 xuño-20 xuño 

 
 
4.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
4.3.1 MÍNIMOS ESIXÍBEIS 
Serán utilizados como referencia básica durante todo o curso académico pero, en especial, cando teñan 
que ser avaliados por un procedemento extraordinario: setembro, pendentes e perda do dereito á 
avaliación continua. 
Estarán expostos dende o mes de outubro ata o final de curso, nos taboleiros oficiais do centro,ou ben, 
na páxina web do Centro,  para coñecemento de toda a comunidade educativa. 
 
Todos os contidos son mínimos esixíbeis 
   
I. ARITMÉTICA 

• Clasifica números de distintos tipos. 
• Utilización dos números reais en actividades relacionadas coa vida cotiá, elixindo as notacións 

axeitadas e comparando e valorando os resultados obtidos dacordo c o enunciado. 
• Relación entre intervalos, conxuntos e valor absoluto. Desigualdades sinxelas 
• Operacións con todo tipo de números reais, en especial con potencias de expoñente 

fraccionario e radicais, aplicando correctamente as regras de prioridade e as técnicas de 
aproximación e valorando os erros cometidos. 

• Interpretación, notación e operacións con cantidades en notación científica. 
• Manexa o cálculo de logaritmos, coñece e aplica as súas propiedades 

II. ÁLXEBRA 
• Operacións  con monomios e polinomios (incluídos os productos notables). 
• Coñecemento e aplicación da Regra de Ruffini.Factorización de polinomios con coeficientes e 

raíces enteiras. 
• Operacións encadenadas (como máximo dúas) con fraccións alxébricas formadas por 

polinomios con un, dous ou tres termos 
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• Expresa alxebricamente un enunciado que dea lugar a un polinomio ou a unha fracción 
alxébrica. 

• Resolución de ecuacións de primeiro, segundo grao radicais, coa incógnita no denominador , 
bicadradas, exponenciais e logarítmicas. 

• Válese da factorización como recurso para resolver ecuacións 
• Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 
• Resolución, por diferentes métodos, sistemas de dúas ecuacións lineais ou non lineais sinxelos 

con dúas incógnitas. 
• Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 
• Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha 

incógnita. 
• Resolve e interpreta inecuacións non lineais cunha incógnita. 
• Formula e resolve problemas mediante inecuacións ou sistemas de inecuacións. 

III. FUNCIÓNS 
• Dada unha función representada pola súa gráfica, estuda as súas características máis relevantes 

(dominio de definición, percorrido, crecemento e decrecemento, máximos, e mínimos, 
continuidade,...). 

• Representa unha función da que se dan algunhas características especialmente relevantes. 
• Asocia un enunciado cunha gráfica. 
• Representa unha función dada pola súa expresión analítica obtendo, previamente, unha táboa 

de valores. 
• Acha a T.V.M. nun intervalo dunha función dada graficamente, ou ben mediante a súa 

expresión analítica. 
• Responde a preguntas concretas relacionadas con continuidade, tendencia, periodicidade, 

crecemento... dunha función. 
• Representación gráfica e interpretación de funcións lineais, afíns ou cuadráticas 
• Representa funcións definidas «a anacos». 
• Dá a expresión analítica dunha función definida «a anacos» dada graficamente. 
• Asocia curvas de funcións cuadrático ás súas expresións analíticas. 
• Escribe a ecuación dunha parábola coñecendo a súa representación gráfica en casos sinxelos. 
• Estuda conxuntamente as funcións lineais e as cuadrático (funcións definidas «a anacos», 

intersección de rectas e parábolas).  
• Coñecemento das características básicas das funcións lineais ,(vector director, pendente da 

recta, puntos de corte cos eixes), e cadráticas( puntos de corte cos eixes, vértice e eixe de 
simetría da parábola) expoñenciais, radicais e de proporcionalidade inversa (dominios, 
crecemento, decrecemento, continuidade, asíntotas, se é o caso) e identificación coas súas 
correspondentes representacións gráficas. 

• Fai unha táboa de valores e representa graficamente as funcións anteriores 
• Coñecemento, estudio básico e representación das funcións exponenciais e, valéndose delas, 

representación de fenómenos de crecemento reais. 
• Coñecemento, estudio básico e representación das funcións exponenciais e identificación 

como inversas das funcións logarítmicas. 
• Determinar e interpretar as 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) 

• Estudio e representación gráfica de funcións sinxelas definidas a trozos, mezclando as 
anteriores e estudio das súas características, incluindo a continuidade e descontinuidade 

• Resolve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funcións. 
• Calcula logaritmos a partir da definición e das propiedades das potencias 

IV.  XEOMETRÍA E TRIGONOMETRÍA 
• Manexa os planos, os mapas e as maquetas (incluída a relación entre áreas e volumes de 

figuras semellantes). 
• Aplica as propiedades da semellanza á resolución de problemas nos que interveñan corpos 

xeométricos. 
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• Aplica os teoremas do cateto e da altura á resolución de problemas. 
• Coñecemento e utilización das razóns trigonométricas dun ángulo agudo e as súas relacións 

fundamentais. 
• Resolución de triángulos rectángulos.  
• Razóns trigonométricas de ángulos calquera. Reducción ó 1º cadrante 
• Resolve triángulos oblicuángulos mediante a estratexia da altura. 
• Aplicación dos anteriores coñecementos para calcular distancias e ángulos en situacións reais. 
•  Acha o punto medio dun segmento. 
• Acha o simétrico dun punto respecto doutro. 
• Acha a distancia entre dous puntos. 
• Relaciona unha circunferencia (centro e raio) coa súa ecuación: 

• 2 2( ) ( )x a y b r− + − =  

• Identifica  rexións planas a partir de sistemas de inecuacións. 
• Representación con axuda de instrumentos xeométricos, da posición relativa de puntos, rectas. 

Enuncia os elementos característicos dunha recta ou de rectas paralelas.Calcula puntos de 
corte de rectas, rectas paralelas a outra pasando por un punto determinado.Rectas 
perpendiculares a outras pasando por un punto. Dados dous puntos ou a pendente da recta 
localiza a súa ecuación e o seu vector director. 

V. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
• Interpretación e elaboración de táboas e gráficos estatísticos elixindo o gráfico adecuado a 

cada caso. 
• Dado un conxunto de datos e a suxestión de que os agrupe en intervalos, determina unha 

posible partición do percorrido, constrúe a táboa e representa graficamente a distribución. 
• Dado un conxunto de datos, recoñece a necesidade de agrupalos en intervalos e, en 

consecuencia, determina unha posible partición do percorrido, constrúe a táboa e representa 
graficamente a distribución. 

• Obtén o valor de  x   e  σ,  a partir dunha táboa de frecuencias (de datos illados ou agrupados) 
e utilízaas para analizar características da distribución.   

• Coñece o coeficiente de variación e a vale del para comparar as dispersións de dúas 
distribucións. 

• A partir dunha táboa de frecuencias de datos illados, constrúe a táboa de frecuencias 
acumuladas e, con ela, obtén medidas de posición (mediana, cuartís, centiles). 

• Constrúe o diagrama de caixa e bigotes correspondente a unha distribución estatística. 
• Interpreta un diagrama de caixa e bigotes dentro dun contexto.   
• Recoñece procesos de mostraxe correctos e identifica erros noutros onde os haxa. 
• Determinación e interpretación do espacio de mostra e os sucesos asociados a un experimento 

aleatorio sinxelo. 
•  Aplica as propiedades dos sucesos e das probabilidades. 
•  Calcula probabilidades en experiencias independentes. 
• Calcula probabilidades en experiencias dependentes. 
• Interpreta táboas de continxencia e utilízaas para calcular probabilidades. 
• Cálculo da probabilidade de que se cumpra un suceso equiprobable utilizando técnicas 

elementais de cuenteo, os diagramas de árbore ou outras técnicas de reconto combinatorias 
axeitadas e a Lei de Laplace. 

• Cálculo das probabilidades de sucesos en experiencias compostas, empregando os recursos 
máis convenientes en cada caso, como os diagramas de árbore ou outros. 

• Resolve problemas de variacións (con ou sen repetición).   
• Resolve problemas de permutacións. 
• Resolve problemas de combinacións. 
• Resolve problemas de combinatoria nos que, ademais de aplicar unha fórmula, debe realizar 

algún razoamento adicional. 
• Resolve problemas nos que convén utilizar un diagrama en árbore. 
• Resolve problemas nos que convén utilizar a estratexia do produto. 
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• Resolve outros tipos de problemas de combinatoria. 
• Aplica a combinatoria para resolver problemas de probabilidades sinxelos. 
• Aplica a combinatoria para resolver problemas de probabilidade máis complexos. 

 
 
4.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
AVALIACIÓN DOS CONTIDOS 
 
I : O NÚMERO REAL 
• Utiliza toda clase de números ata chegar ós números reais para intercambiar información e 

resolver problemas relacionados con situacións cotiás. 
• Estima e calcula expresións numéricas empregando estratexias persoais de cálculo mental, escrito 

ou con calculadora e aplicando correctamente as regras de prioridade e facendo un uso adecuado 
dos signos e as parénteses. 

• Realiza clasificacións dos distintos tipos de números. 
• Compara números e ordenaos, logo de representalos graficamente. 
• Expresa números en notación científica. 
• Desenvolve correctamente expresións con sumas, productos potencias e cocientes de números 

escritos en notación científica 
• Calcula e simplifica expresións numéricas racionais e irracionais e utiliza a calculadora  nas 

operacións con números reais, expresados en forma decimal ou en notación científica, aplicando 
as regras e as técnicas de aproximación adecuadas a cada caso. 

• Representa números que verifiquen unha determinada condición (desigualdades sinxelas con ou 
sen valor absoluto, conxuntos de números), empregando a nomeclatura axeitada para designar 
determinados tramos da recta real. 

• Realiza unións e interseccións de conxuntos (dados en forma de intervalos, en desigualdades – con 
ou sen valor absoluto- sinxelas), escribe o resultado en diferentes formas e o representa na recta 
real 

• Pon radicais en forma exponencial e opera  correctamente con potencias de expoñente racional. 
• Pasa potencias de expoñente fraccionario a radicais e logo realiza operacións combinadas de 

sumas, productos e potencias de radicais, utilizando tamén a simplificación de raíces 
• Utiliza a calculadora para resolver problemas que requiran cálculos de raíces e potencias. 
• Aplica as propiedades dos radicais para facilita-los cálculos 
• Racionaliza expresións con radicais ( tamén de índice superior a 2 e sen ou con sumas no 

denominador), e simplifica o resultado 
• Realiza operacións combinadas de números racionais e radicais (utilizando se é necesario o paso a 

fracción e o paso a forma exponencial dos radicais ) respetando a xerarquía das operacións e o uso 
das parénteses 

• Presenta informacións, redondeando as cantidades e acotando en determinados casos a marxe de 
erro. 

• Manexa o cálculo de logaritmos, coñece e aplica as súas propiedades 
 

 
II : POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 
• Manifesta destreza na manipulación de expresións polinómicas, de xeito que contribúan a 

simplifica-lo proceso de resolución dos problemas. Realiza con soltura toda clase de operacións 
con polinomios. 

• Resolve problemas donde teña que completar polinomios, utilizando a regra de Ruffini, o Teorema 
do resto e as súas consecuencias, 

• Factoriza polinomios, usando productos notables, o algoritmo da ecuación de 2º grao, se é posible, 
oteorema do resto e Ruffini 

• Simplifica fraccións alxébricas, logo de factorizar os polinomios con coeficientes enteiros e raíces 
enteiras, utilizando sacar factor común, as identidades notables, a regra de Ruffini.... 
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• Simplifica expresións alxébricas formadas por sumas, restas multiplicación de polinomios con un, 
dous ou tres termos que leven como máximo dúas operacións encadeadas. Efectúa logo 
correctamente as operacións e expresa o resultado simplificado  

• Formula e resolve problemas que requiran as operacións de suma, resta, producto e cociente de 
fraccións alxebraicas. Valora unha axeitada expresión do proceso de resolución e a expresión de 
diversos xeitos de resolver problemas. 

 
 
III : ECUACIÓNS. INECUACIÓNS E SISTEMAS 
• Interpreta e recoñece o significado de solución dunha ecuación ou un sistema,. Interpreta 

graficamente este resultado 
• Estudia o número de solucións dunha ecuación de 2º grao. Resólveas correctamente 
• Resolve correctamente, analítica e graficamente sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas 
• Traduce problemas á linguaxe alxébrica e logo resólveos, utilizando a resolución de ecuacións de 

1º, 2º grao ou sistemas de 2 ecuacións lineais con 2 incógnitas 
• Resolve sistemas sinxelos non lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas. Interpreta 

graficamente o resultado  
• Resolve problemas nos que se precise a formulación e resolución de sistemas sinxelos non lineais 

de 2 ecuacións con 2 incognitas 
• A partir de ecuacións complexas (simplificables logo de usar a factorización de polinomios, 

bicadradas, con radicais, dadas por producto de factores), establece equivalencias con outras máis 
sinxelas de cara a unha resolución o máis simplificada posible.  Logo resólveas correctamente 

• Resolve correctamente ecuacións exponenciais e logarítmicas. Situadas estas nun contexto 
determinadoé capaz de extrer a información pertinente 

• Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha incógnita. 
• Resolve e interpreta inecuacións non lineais cunha incógnita. 
• Formula e resolve problemas mediante inecuacións ou sistemas de inecuacións 
 
IV : FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 
• Interpreta distintas clases de funcións, recoñéceas polas súas expresións gráficas ou analíticas 
• Identifica  e analiza (dominio, crecemento decrecemento continuidade, tendencia…) situacións 

que estean representadas mediante funcións.  
• Identifica en situacións relacionadas co mundo económico e social, aquelas que veñan ou poidan 

vir representadas mediante relacións funcionais. 
• Utiliza as gráficas para comunicar información sobre situacións e fenómenos nos que interveñan 

variables e relacións que resulten coñecidas 
• Representa unha función da que se dan algunhas características especialmente relevantes. 
• Asocia un enunciado cunha gráfica. 
• Representa unha función dada pola súa expresión analítica obtendo, previamente, unha táboa de 

valores. 
• Acha a T.V.M. nun intervalo dunha función dada graficamente, ou ben mediante a súa expresión 

analítica. 
• Analiza conxuntamente dúas graficas  (crecemento, decrecemento, máximos, mínimos, puntos de 

corte…) 
 

V: FUNCIÓNS ELEMENTAIS  
• Expresa do xeito  y=mx+n  as ecuacións das rectas das que se coñece un punto e a pendente ou 

dous puntos e represéntaas graficamente 
• Representa graficamente funcións dadas por anacos de rectas ou curvas sinxelas e extrae 

información relevante de relacións funcionais nas súas representacións gráfica e analítica. 
• Analiza conxuntamente dúas graficas- rectas- recta, parábola  (crecemento, decrecemento, 

máximos, mínimos, puntos de corte…) 
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• Representa graficamente parábolas. Busca a expresión analítica, coñecidos certos datos, de 
parábolas. Relaciona funcións cuadráticas coas súas corrspondentes gráficas.. Representa funcións 
cuadráticas obtendo a abscisa do vértice, uns cantos puntos próximos ó vértice, os puntos de corte 
cos eixes e a selección dunha escala razoable. 

• Identifica funcións radicais, tanto se veñen expresadas de forma gráfica como se o están de forma 
analítica. Recoñece expresións gráficas e analíticas de funcións radicais. Pasa dunha expresión a 
outra. 

• Representa funcións radicais (dominio, cortes cos eixes…) 
• Recoñece expresións gráficas e analíticas de funcións de proporcionalidade inversa. Pasa dunhas a 

outras. Asocia as hipérboles coas funcións de proporcionalidade inversa.  
• Representa funcións de proporcionalidade inversa (dominio, asíntotas...) 
• Traballa e representa graficamente funcións racionais sinxelas (hipérboles) 
• Identifica as funcións  inversas doutras funcións e analiza a súa existencia e os seus dominios 

Relaciona gráficas de funcións inversas. 
• Representa funcións exponenciais, recoñeceas como inversas das logarítmicas. Estudia as súas 

características (crecemento, decrecemento, tendencia…) 
• Expresa  e analiza fenómenos económicos mediante a función exponencial. 
• Representa graficamente funcións definidas a anacos- rectas, parábolas, radicais, hipérboles, 

exponenciais- non máis de tres. Analiza e interpreta as súas características (crec. decre. máximos, 
mínimos, continuidade…) 
 

VI : A SEMELLANZA E AS SÜAS APLICACIÓNS 
• Efectúa medicións indirectas utilizando os coñecementos sobre semellanza de triángulos e 

trigonometría (teorema do cateto, da altura, áreas de figuras semellantes…). 
• Utiliza a relación de proporcionalidade xeométrica para obter figuras semellantes a outras e 

calcula as dimensións reais de figuras planas a partir da súa representación en mapas ou planos, 
facendo un uso axeitado das escalas numéricas ou gráficas, como relación entre medidas reais e 
representadas. 

 
VII : TRIGONOMETRÍA 
• Aplica as razóns trigonométricas para o cálculo de distancias e de ángulos en situacións 

problemáticas relacionadas coa realidade, como alturas de edificios, anchuras de ríos, avenidas... 
• Demostra habilidade e destreza usando a calculadora para os cálculos asociados ós problemas que 

requiren a aplicación de coñecementos trigonométricos. 
• Dada unha razón trigonométrica é capaz de calcular ás demais, sen utilizar a calculadora. 
• É capaz de demostrar igualdades e resolver ecuacións trigonoméricas sinxelas, usando as 

definicións e as identidades notables 
• Dado un ángulo, é capaz de relacionar as súas razóns con ángulos do 1º cadrante e calculalas 
• Demostra as relacións trigonométricas fundamentais  
• Resolve triángulos rectángulos 
• Utiliza a estratexia da altura para reducir triángulos oblicuángulos a rectángulos. 
 
VIII : XEOMETRÍA ANALÍTICA 
• Calcula a distancia entre puntos. 
• Utiliza os vectores e as súas relacións para obter un punto a partir doutro (baricentro, vértice dun 

paralelogramo, punto que divide a un segmento segundo unha proporción dada...) 
• Dados dous puntos, o vector director ou a pendente da recta localiza a súas  ecuacións 

(paramétrica, continua, implícita, explícita). É capaz de pasar dunhas a outras  
• Representa con axuda de instrumentos xeométricos, a posición relativa de puntos, rectas. Enuncia 

os elementos característicos dunha recta ou de rectas paralelas e perpendiculares (relación entre os 
vectores directores e as pendentes). 

• Calcula puntos de corte de rectas, ecuacións de  rectas paralelas ou perpendiculares a outra, 
pasando por un punto determinado. 
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• Dadas as ecuacións das rectas estudia a posición relativa de dúas rectas e, se é o caso, acha o punto 
de corte. 

• Establece relacións de paralelismo e perpendicularidade  entre rectas dadas mediante unha das  
súas ecuacións e  a obtención das pendentes. Relaciona unha circunferencia (centro e raio) coa súa 
ecuación: 

• 
2 2( ) ( )x a y b r− + − =  

• Identifica  rexións planas a partir de sistemas de inecuacións. 
• Localiza e expresa analíticamente lugares xeométricos sinxelos. 
 
IX.: ESTATÍSTICA  
• Interpretación e elaboración de táboas e gráficos estatísticos elixindo o gráfico adecuado a cada 

caso. 
• Dado un conxunto de datos e a suxestión de que os agrupe en intervalos, determina unha posible 

partición do percorrido, constrúe a táboa e representa graficamente a distribución. 
• Dado un conxunto de datos, recoñece a necesidade de agrupalos en intervalos e, en consecuencia, 

determina unha posible partición do percorrido, constrúe a táboa e representa graficamente a 
distribución. 

• Obtén o valor de  x   e  σ,  a partir dunha táboa de frecuencias (de datos illados ou agrupados) e 
utilízaas para analizar características da distribución.   

• Coñece o coeficiente de variación e a vale del para comparar as dispersións de dúas distribucións. 
• A partir dunha táboa de frecuencias de datos illados, constrúe a táboa de frecuencias acumuladas 

e, con ela, obtén medidas de posición (mediana, cuartís, centiles). 
• Constrúe o diagrama de caixa e bigotes correspondente a unha distribución estatística. 
• Interpreta un diagrama de caixa e bigotes dentro dun contexto.   
• Recoñece procesos de mostraxe correctos e identifica erros noutros onde os haxa. 

 
X: PROBABILIDADE 
• Determinación e interpretación do espacio de mostra e os sucesos asociados a un experimento 

aleatorio sinxelo. 
•  Aplica as propiedades dos sucesos e das probabilidades. 
•  Calcula probabilidades en experiencias independentes. 
• Calcula probabilidades en experiencias dependentes. 
• Interpreta táboas de continxencia e utilízaas para calcular probabilidades. 
• Cálculo da probabilidade de que se cumpra un suceso equiprobable utilizando técnicas elementais 

de conteo, os diagramas de árbore ou outras técnicas de reconto combinatorias axeitadas e a Lei de 
Laplace. 

• Cálculo das probabilidades de sucesos en experiencias compostas, empregando os recursos máis 
convenientes en cada caso, como os diagramas de árbore ou outros. 

 
XI:COMBINATORIA 
• Resolve problemas de variacións (con ou sen repetición).   
• Resolve problemas de permutacións. 
• Resolve problemas de combinacións. 
• Resolve problemas de combinatoria nos que, ademais de aplicar unha fórmula, debe realizar algún 

razoamento adicional. 
• Resolve problemas nos que convén utilizar un diagrama en árbore. 
• Resolve problemas nos que convén utilizar a estratexia do produto. 
• Resolve outros tipos de problemas de combinatoria. 
• Aplica a combinatoria para resolver problemas de probabilidades sinxelos. 
• Aplica a combinatoria para resolver problemas de probabilidade máis complexos. 

. 
 
AVALIACIÓN DAS ACTITUDES 
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• Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 
• Valoración positiva do emprego de estratexias personais de cálculo. 
• Curiosidade e interse polas investigacións e resolucións de problemas numéricos. 
• Perseverancia e flexibilidade na búsqueda de solucións ós problemas. 
• Interese e respeto polas estratexias, modos de facer e solucións ós problemas ,distintas ás propias. 
• Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido, expresando o qué se 

fai e por qué se fai. 
• Interese por unha representación gráfica ben feita. 
• Hábito pola búsqueda de xustificación nas conxeturas realizadas. 
• Capacidade de crítica ante erros no desenrolo dun tema ou un exercicio. 
• Confianza en encontrar procedementos e estratexias diferentes na resolución de problemas. 
• Valoración da incidencia positiva dos novos medios tecnolóxicos (calculadoras.. ) para o estudio 

das matemáticas. 
• Recoñecemento e valoración do traballo en equipo para a realización de determinadas 

actividades.  
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

• Durante os primeiros días do curso o profesorado fará unha avaliación inicial dos seus grupos, 
non ten que ser necesariamente unha proba escrita, pois ó ser a materia de matemáticas de 
contidos progresivos, detéctase moi ben o nivel da clase no desenvolvemento das primeiras 
unidades e procuraremos adaptar a programación ó noso alumnado, por suposto seguindo as 
directrices básicas do exposto nela. 

 
• Durante o curso regular (novembro – xuño) farase polo menos unha proba escrita dentro de 

cada avaliación, sendo recomendable a realización dun control intermedio en cada avaliación. 
Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos sus alumnos/as as probas escritas a realizar 
(número, datas e contidos). 

 
• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual do 

alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, repaso de 
exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 

ou ben 
• Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación. 

ou ben  
• Combinaránse as dúas formas anteriores. 

 
• As probas escritas serán sobre os contidos de programación. 

Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 
50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a explicará as 
puntacións de cada pregunta ou o criterio de corrección.Ainda así incluirase cando menos, a 
puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o 
mesmo. 

 
• En canto a correción concreta de cada unha das preguntas dos exames, valoraranse 

fundamentalmente os coñecementos prácticos. 
• No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes 

aspectos: 
o A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta. 
o A claridade da exposición 
o A facilidade e precisión no calculo. 
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• Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno obtén unha 
solución absurda, valorarase positivamente que o alumno faga constar o absurdo de tal 
resultado. 

• A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na súa 
valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución numérica dun problema 
ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a obtención do resultado. 

• Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con representacións 
gráficas, posto que se valora a correción e detalle das mesmas, o emprego de unidades e o 
mantemento aproximado das proporcións. 

 
Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 
CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 

 
• Os exames de setembro: 
• Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel 
• Terán como base os contidos mínimos 
• Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan clase no nivel 

correspondente.  
• Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que, despois de 

aproximala por redondeo será a que conste na acta. 
 

 
4.3.3CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

• Se dentro dunha mesma avaliación se realiza máis dunha proba escrita, o profesorado 
comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada unha delas (pode ser unha media 
ponderada, segundo a/as proba/as posterior/es conteñan ou necesiten contidos das anteriores). 
Do mesmo xeito establécense as relacións entre traballos e probas escritas (mediante medias 
ponderadas) de cara a acadar a nota de cada avaliación. 

 
• As notas das recuperacións, salvo casos aillados serán de 5. No caso dunha soa recuperación 

ou de notas moi aceptables en dúas será o propio profesor ou profesora quen decidirá o valor 
das mesmas de cara a unha nota final de xuño. 

 
• En xuño, atopamos a seguinte situación: 

 
1º aval. 2º aval. 3º aval. 

Nota da 
materia 
espec. 1ª 
aval. 

recup. Nota da 
materia 
específica 
1ª aval. 

recup. nota da 
materia 
específica 
da 3ª ava. 

recuper.3º 
aval. 
(OPCIONAL, 
a criterio do 
profesor/a) 

outras 
recuperacións 
(1) 
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(1) A esta proba poderá presentarse só o alumnado que teña 1/3 da materia cunha nota igual ou 
superior a 5. A posibilidade de diminuir esta esixencia é criterio persoal de cada profesor ou profesora 
(sempre unha decisión colexiada entre os profesores/as que imparten o mesmo nivel) 
 
Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos 

c) Cando a nota específica da materia de cada avaliación (incluindo recuperacións) é igual ou 
superior a 4. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3. 

d) Cando a nota específica da materia dunha avaliación é inferior a 4 e as notas das materias 
específicas das outras dúas é igual ou superior a 5. Neste caso esta 1ª nota media é a media 
aritmética das 3. 

 
Neste momento o profesor emitirá outra cualificación (2ª nota) reflectindo outras valoracións 
practicadas durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a 

1. Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo 
ben 

2. Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e 
exames 

3. O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na 
materia, dende o primeiro dia. 

4. O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó 
argumenta-las súas opinións 

5. Puntualidade. 
6. Entrega dentro das datas sinaladas dos traballos pedidos 
7. …………………………… 

 
A cualificación final será a media ponderada entre estas dúas notas, ponderando a primeira o 80% e a 
segunda, un 20%. 
 
O alumno recibirá unha cualificación enteira entre 0 e 10, motivo polo que a cualificación anterior será 
aproximada por redondeo.  
 
O alumno promocionará ó curso seguinte cando: 
a) Esta cualificación final é igual ou superior a 5 
ou ben, cando 
b) A nota doutras recuperacións realizada no trimestre da 3ª avaliación  sexa igual ou superior a 5. 
 
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro 
 
 
4.4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 
O ensino das matemáticas na ESO débese configurar de forma cíclica, de tal xeito que en cada curso 
aparezan contidos que xa figuraron en forma máis elemental en cursos precedentes, co obxecto de que 
o sistema permita o repaso e a mellor fixación de ideas e técnicas, ampliando o seu campo de 
aplicación e posibilidade de relación. 
 
Os/as alumnos/as acceden ó segundo ciclo da E.S.O. con niveis de coñecementos no campo 
numérico moi diversos. É díficil, polo tanto, determina-los contidos que se han de tratar na 
primeira unidade do curso. 

Ó comenzo do curso, unha vez realizada unha avaliación inicial, o profesorado decidirá  os 
aspectos que se van tratar e a profundidade con que se van estudiar. 

Consideramos que os contidos que presentamos na 1ª unidade son imprescindibles como 
ferramenta para o desenvolvemento doutras unidades. 
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A álxebra, quizais polo grao de abstracción que require e a necesidade de coñece-lo simbolismo que a 
caracteriza entraña certas dificultades para os estudiantes da E.S.O. Con frecuencia podemos observar 
nos nosos alumnos e alumnas erros e carencia de criterio nesta materia. Por exemplo, é frecuente que 
o/a alumno/a non saiba distinguir ben entre variable e incógnita; entre ecuacións, formulas e 
identidades ou que non sexa quen de decidir se a solución dunha ecuación é coherente ou non coa 
situación na que se propuxo. 
Para palia-lo anterior, pensamos darlle a mesma importancia ó significado dos símbolos alxebraicos 
nas situacións reais e á conversión destas situacións en expresións alxebraicas e viceversa, que ós 
métodos de resolución de ecuacións. 
O ritmo de progreso dependerá de cada grupo de alumnos/as, dos seus coñecementos, das súas 
concepcións erróneas previas e da capacidade de abstracción que posúan e poidan desenvolver. 
 
O alumnado adquire no bloque de xeometría o vocabulario axeitado para poder definir con precisión 
os elementos das formas  no plano, polígonos e circunferencias, así como dos corpos sólidos máis 
habituais, establecendo relacións métricas entre os mesmos. 
Tamén pretendemos que adquiran algunhas técnicas para realizar medidas indirectas de lonxitudes e 
de áreas. Pretendemos que aprenda a aplicar fórmulas máis complexas para o cálculo de volumes de 
obxetos compostos de figuras regulares. 
 
No bloque de funcións e gráficas pretendemos que tódolos/las alumnos/nas aprendan as distintas 
maneiras de presentar relacións funcionais e saiban extraer delas informacións diversas de xeito 
intuitivo e práctico. 
Ademais introducimos definicións, terminoloxía a certos matices sobre funcións que non constituen o 

obxetivo básico do presente curso, polo que non é conveniente insistir demasiado sobre elas. Este 

maior rigor de tratamento podería ser útil para aqueles estudiantes que capten con rapidez o núcleo 

fundamental da unidade. 

A seguir, presentaremos actividades nas que hai táboas e gráficas, co fin de que os estudiantes poidan 
asocia-las parellas de valores con funcións de proporcionalidade e, no seu caso, determinar se estas 
son directas ou inversas. 
Incluimos tamén as funcións afíns que, aínda que non son de proporcionalidade, recordan ás de 
proporcionalidade directa e denominarémolas outras funcións das que a gráfica é unha recta. 
 
Os aspectos clave do desenvolvemento da unidade  de estatística e probabilidade son: o 
recoñecemento de experimentos aleatorios, a confección de táboas de frecuencias relativas e a 
utilización das súas propiedades. 

Procuraremos familiarizalos con conceptos e procedentos básicos do tratamento estatístico, como as 

táboas de frecuencias, os gráficos e os parámetros estatísticos máis sinxelos: media, moda... Unha vez 

feito isto trataremos de que cada alumno/a sexa capaz de elexi-lo parámetro que mellor resuma a 

situación presentada e de analiza-la representación da mesma en función da maior ou menor dispersión 

da distribución. 

 
 
4.5 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 
4.5.1. ORDINARIA 
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Fárase sobre os contidos 4.3.1 e vai reflectida nos apartados 4.3.2 e 4.3.3 
 
4.5.2 EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO  Á AVALIACIÓN 
CONTINUA. 
 
Neste nivel, a asistencia é obrigatoria, entón este caso é rarisimo, pero se por enfermidade ou 
continuos expedientes que conleven a supresión do dereito a asistir ás clases (aínda, que sempre se 
mantén o dereito e deber de asistir ás probas escritas). Entón o seminario realizará antes da avaliación 
final de xuño unha proba escrita elaborada sobre os contidos de programación, tendo moi en conta os 
mínimos exisibeis. Os criterios de correción desta proba serán os mesmos que para ás do curso 
ordinario. Nestas mesmas datas o profesor ou profesora responsable do alumno/a pode solicitar a 
entrega de traballos ou exercicios específicos. En todolos casos para poder optar a unha promoción ó 
curso seguinte é necesario obter na proba escrita unha cualificación superior a 4. Entón esta nota da 
proba ponderaría un 80% e a dos traballos un 20%. Se a nota conxunta é igual ou superior a 5 
promocionaría. 
Se o profesor opta por facer só unha proba escrita a cualificación da mesma para promocionar ten que 
ser igual ou superior a 5. 
 
 
4.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 
 
Vai reflectida nos apartados 2.3.2 e 2.3.3 
 
4.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 
4.5.4.1. Da propia materia durante o curso 

• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo 
individual do alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, 
repaso de exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 
• ou ben 
• Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación. 
• ou ben  
• Combinaránse as dúas formas anteriores. 

 
Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 
CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 
 

4.5.4.2. Da materia pendente doutros cursos 
 
Contidos esixíbeis: 
Serán os contidos ou mínimos esixíbeis de cada nivel 
 Actividades de avaliación: 
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O seguimento e avaliación do alumnado coas matemáticas pendentes na Secundaria farase, 
conxuntamente entre o profesorado responsable destes alumnos e alumnas, no presente curso 
académico e a xefa de seminario. 
 
O plan de traballo elaborado polo noso departamento é: 
 

• O seguimento contínuo da materia pertence a este curso e a materia pendente (dentro do 
horario lectivo) pois o nivel de coñecementos é progresivo. 

 
• A entrega periódica de exercicios de reforzo (sobre 10 exercicios e preguntas teórica, cada 15 

días) adecuado ó nivel do curso do que a ten pendente. Farase ou ben polo profesor/a desde ano 
ou polo xefa de departamento. 

 
• Establecer un seguimento máis individualizado de cada alumno ou alumna nesta situación 

 
Acordamos, asimesmo, dúas probas parciais, non resolutivas, a realizar no 1º e 2º trimestre e que 
abarquen entre ambas a totalidade dos contidos  esixíbeis da materia pendente.  
Estas probas serán elaboradas polo profesorado que impartiu a materia pendente do curso anterior e o 
profesor actual (garantindo así a non inclusión de preguntas que non foran obxecto de estudio no curso 
anterior) e supervisadas por tódolos membros do seminario, incluíndo nelas unha porcentaxe 
aproximada dun 75% de preguntas extraídas dos exames ou boletíns repartidos  
 
As datas comunicaránselle (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación a ser posible 
sen coincidir con outras probas. 
 
De cara a avaliación da materia pendente, o seminario terá en contra: o seguimento contínuo dos 
contidos pendentes, o avance actual do alumno ou alumna no curso actual, e as probas feitas, o 
interese de cara a superala… 
No caso de non superar a materia pendente ó longo do curso oficial, terán dereito a un exáme, que 
englobe a totalidade dos contidos, no mes de xuño, e se é necesario á proba  extraordinaria de 
setembro.. 
 
Todos estes acordos comunicáronselle ó alumnado pendete e a titora  con data 1-outubro-2015.   
 
Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación continua: 

• Superar a materia no nivel actual. 
• Se a nota dos dous parciais é igual ou superior a 4 calculamos a nota media  (1ª nota) e unha 2ª 

nota, valorando a realización e entrega de exercicios o seguimento na materia con contidos 
progresivos do curso actual por parte do profesor/a que lle corresponda. Calculamos a nota 
media, ponderando a 1ª o 80% e a 2ª o 20%. Se a nota resultante é igual ou superior a 5 o 
alumno/a superará a materia pendente. 

• Obter no exame de xuño (onde se lle dá a opción de repetir o parcial suspenso ou ben de facer 
o exame global da materia), unha cualificación igual ou superior a 5 

 
 
4.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXT O 
 
O material imprescindible para o alumno é o entregado na aula e unha libreta onde realizará os 
distintos exercicios que se propoñan na aula. 
A aula de Informática para desenvolver  contidos dalgunhas unidades 
Permitirase o uso da calculadora científica, especialmente no segundo ciclo da E.S.O. 
Nos temas de xeometría é recomendable o uso de regla e compás. 
Libro: Matemáticas 4º ESO ed. Santillana,opción B, proyecto; Los caminos del saberserie mochila 
ligera 
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4.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE ÓS TEMAS TRANSVERSAIS 
 
A transversalidade educativa pode entenderse de dúas formas: 
•- Relacións entre os contidos de distintas áreas. 
•- Aplicación dos contidos a materias que, en por si, non constitúen obxecto de estudio nesta etapa do 
ensino. 
 
A primeira das dúas afondará nunha formación integral do alumno, quen amosará interese por un 
maior número de disciplinas, pois ata nas que non desfrute verá elementos de unión coas do seu gusto. 
En canto á segunda maneira de entende-la transversalidade, relacionará o alumno co seu contorno dun 
xeito inmediato e real. 
 
CATEGORÍAS E SIGNIFICADO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

8. Educación para o consumo. 
a. Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e efectos 

individuais e sociais de consumo. 
b. Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do 

consumidor. 
c. Crear unha conciencia crítica ante o consumo. 

 
9. Educación para a saúde. 

a. Desenvolver hábitos de saúde. 
 

10. Educación para a igualdade entre os sexos. 
a. Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 
11. Educación ambiental. 

a. Comprende-los principais problemas ambientais. 
b. Adquirir responsabilidades ante o medio. 

Desenvolverase, principalmente, na notación científica e na estatística 
 

12. Educación multicultural. 
a. Esperta-lo interese por coñecer culturas diferentes da propia. 
b. Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con outras culturas. 

 Desenvolverase, sobre todo nos temas de números e ecuacións 
 

13. Educación viaria. 
a. Adquirir conductas e hábitos de seguridade viaria. 

Desenvolverase nos temas de xeometría 
 

14. Educación para a convivencia. 
a. Respecta-la autonomía dos demais. 
b. Dialogar como forma de solucionar diferencias. 

      Desenvolveranse na presentación de traballos  e exposicións conxuntas cunha cualificación común 
a cada grupo de traballo 

. 
2. Educación para Europa. 

a. Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 
institucións, etc. 

b. Desenvolve-la conciencia de identidade europea. 
Estudo a través de gráficos da situación actual da Eurozona  
 
  
 
4.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO 
DEPARTAMENTO.  
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No momento actual non están previstas máis. Ö longo do curso, ó recibir información e poñerse en 
contacto cos outros seminarios é posible que surxan máis. De ser así levaránse ó consello escolar e 
quedarán reflectidas na memoria do final de curso. 
 
 
4.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES.  
 
Nos cursos da ESO encontramos na aula alumnos con diferentes ritmos de aprendizaxe e tamén con 
diversos grados de motivación. 
Os alumnos e alumnas que: 
Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.• 
Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).• 
Teñan altas capacidades intelectuais.• 
Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistemaeducativo.• 
Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 
Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da non 
discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios, as actividades 
de aprendizaxe integradas facilitan a gradación da dificultade, para que cada alumno sexa quen de 
visualizar o seu nivel de partida e ir aumentando pouco a pouco o grao de dificultade na resolución das 
tarefas.  
O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxecolaborativa e cooperativa, 
pois as debilidades e fortalezas modifícanse en base ás aportacións dos restantes compañeiros e 
compañeiras. 
No Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Virxe do Mar aparecen concretadas todas as medidas 
xerais de atención ao alumnado que presentaalgunha carencia neste sentido. 
Este departamento segue as indicacións dadas nas sesión de avaliacións, nas reunións convocadas (se é 
o caso) e as directrices dadas polo departamento de Orientación: 
A situación na aula  
A tutela ou o ser tutelado por outro alumno/a 
A inclusión en pequenos grupos de traballo 
……………… 
Tamén: 

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo, é esencialmente acumulativo-reiterativo: Tanto nas explicacións como sobre todo nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral 
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que 
se lle dan numerosas oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes 
a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede  meses atrás. Se fixera falta, indicaráselles a 
aqueles alumnos que o necesiten, os cadernos que deben facer e entregar. 

Os alumnos que teñan unha ACS dado o desfase curricular que presentan, recibiran apoio do 
departamento de orientación  

 
Ante esta diversidade, o obxectivo é que todos os alumnos participen no proceso de aprendizaxe con 
satisfacción e teñan o éxito que corresponde a súa capacidade e interese. 
Ademais, para conseguir este obxectivo, cada unidade contén actividades de ampliación e de reforzo. 
As primeiras van dirixidas a aqueles alumnos máis rápidos na realización das súas tarefas e as 
segundas para os que as realizan dunha forma máis lenta. 

 

4.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA.  
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Lectura e análise dos apartados finais de cada unidade  no libro de texto e búsqueda de información 
sobre questións moi concretas.Explicación detallada, por parte do alumnado dun tema ou 
demostración curta e asequible 
Explicitación das explicacións pertinentes na resolución e solución final das actividades. 
 
Lectura activa: lectura de determinados textos (non máis de dúas carillas) e actividades curtas de 
comprensión oral, escrita e análise sobre eles. Pódense utilizar texto de  
“El libro de Arena” Borges 
“El diablo de los números” Enzensberger. 
“Poesía matemática. El número Pi, La sección áurea… 
“El señor del cero” 
 
Búsqueda, mediante pistas de matemáticos/as. E breve desenvolvemento da súa biografia 
Curiosidades matemáticas. Fraccións no antiguo Exipto. Números roxos. Ecuacións en Exipto 
Prensa e Matemáticas: 
Sondeos de opinión 
Gráficas de resultados deportivos ou empresas, de compotamentos de determinadas especies, do 
consumo de auga 
 
Para actividades concretas: distribuidas cada 15 días, una sesión, sería o ideal, ou ben, cada semana 
metade dunha clase. 
 
4.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  
 
Utilización cando sexa posible das aulas de informática e pizarras dixitais (reparto de horas entre os 
profesores/as). Unha, dúas veces ao mes. esa é a realidade, e utilización dos recursos, sobre todo, 
actividades interactivasda web 
Busqueda de información dirixida e individualizada a realizar na casa  
Utilización de Excel e Cabri para realizar algunas actividades concretas 
Visionado de videos e logo actividade de comprensión e análise 
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10. 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OPCIÓN A  
 
 
4.1. OBXECTIVOS  

 
4.1.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETE NCIAS BÁSICAS 

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 
-  Matemática 

-  Saber operar con distintos tipos de números. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Ser capaz de extraer información numérica dun texto dado. 
-  Expresar ideas e conclusións numéricas con claridade. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar os números como medio para describir fenómenos da realidade. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Dominar o uso da calculadora como axuda para a resolución de problemas matemáticos. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de analizar a adquisición de coñecementos numéricos que se conseguiron nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Utilizar os coñecementos numéricos adquiridos para resolver problemas matemáticos. 

 
• Incorporar á linguaxe utilizada na comunicación habitual as diversas ampliacións do campo 

numérico, para gañar na comprensión dos fenómenos que nos rodean. 
• Clasifica-los distintos tipos de números: naturais, enteiros, racionais.para un mellor coñecemento 

dos mesmos, de maneira que se amplie a capacidade de comunicación e comprensión dos 
fenómenos que nos rodean. 

• Defini-lo conxunto IR dos números reais. Determinar propiedades e operacións con números reais. 
• Representar na recta numérica números reais. Establece-la nomeclatura axeitada para designar 

tramos na recta real Intervalos.Expresar números moi grandes ou moi pequenos en notación 
científica e utilizalos para localizar e transmitir información 

• Utiliza-la calculadora para realiza-los cálculos numéricos e decidir sobre a conveniencia de usala 
en función da complexidade dos cálculos e da esixencia dos resultados. 

• Expresar radicais en forma exponencial. Coñecer e aplica-las propiedadesdas raíces na operatoria 
con radicais. 

• Manexar expresións irracionais na resolución de problemas. 
 

UNIDADE2: PROBLEMAS ARITMÉTICOS. 
 

-  Matemática 
-  Saber resolver distintos tipos de problemas aritméticos. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Ser capaz de traducir un texto dado susceptible de ser tratado como un problema aritmético, a 

lenguaxe matemática. 
- Expresar ideas, procesos e conclusións con claridad 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar os números como medio para describir fenómenos da realidad. 
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-  Tratamento da información e competencia dixital 

-  Dominar o uso da calculadora como axuda para a resolución de problemas aritméticos. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de analizar a adquisición de coñecementos para resolver problemas aritméticos que se 

conseguiron nesta unidade  
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
    -  Utilizar os coñecementos numéricos adquiridos para resolver problemas matemáticos  

 
UNIDADE 3: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

 
-  Matemática 

-  Dominar o uso da linguaxe alxébrica como medio para modelizar situacións matemáticas. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender a linguaxe alxébrica como unha linguaxe máis, coas súas propias características. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Saber utilizar a linguaxe alxébrica para modelizar elementos do mundo físico. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Utilizar a calculadora para facilitar os cálculos onde intervén a linguaxe alxébrica. 
 

-  Cultural e artística 
-  Recoñecer a importancia doutras culturas no desenvolvemento da linguaxe alxébrica. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Saber autoavaliar os coñecementos adquiridos nesta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
     -  Utilizar os coñecementos adquiridos para resolver problemas da vida 

• Dominar o manexo de polinomios e as súas operacións. 
• Dominar o manexo das fraccións alxébricas e as súas operacións. 
• Traducir enunciados á linguaxe alxébrica. 

 
UNIDADE 4: ECUACIÓNS 

 
-  Matemática 

-  Dominar a resolución de ecuacións como medio para resolver multitude de problemas 
matemáticos. 

 
-  Comunicación lingüística 

-  Traducir enunciados de problemas a linguaxe alxébrica e resolvelos mediante o uso de ecuacións 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar a resolución de ecuacións para poder describir situacións do mundo real. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Valorar o uso da calculadora como axuda na resolución de ecuacións. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente do verdadeiro alcance da aprendizaxe dos algoritmos para resolver ecuacións 
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-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir o procedemento óptimo á hora de enfrontarse á resolución de problemas. 

• Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas. 
 

UNIDADE 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
 

-  Matemática 
-  Dominar a resolución de sistemas de ecuacións como medio para resolver multitude de problemas 

matemáticos. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Traducir enunciados de problemas a linguaxe alxébrica e resolvelos mediante o uso de sistemas de 

ecuacións 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar a resolución de sistemas de ecuacións para poder describir situacións do mundo real. 
 

-  Tratamento da información e competencia dixital 
-  Valorar o uso da calculadora como axuda na resolución de sistemas de  ecuacións. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente do verdadeiro alcance da aprendizaxe dos algoritmos para resolver ecuacións 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir o procedemento óptimo á hora de enfrontarse á resolución de problemas. 

 
UNIDADE 6: FUNCIÓNS. CARACTERISTICAS 

 
-  Matemática 

-  Dominar todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender un texto co fin de poder resumir a súa información mediante unha función e a súa 

gráfica. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Modelizar elementos do mundo físico mediante unha función e a súa respectiva gráfica. 
 

-  Social e cidadá 
-  Dominar o uso de gráficas para poder entender informacións dadas deste modo. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente das lagoas na aprendizaxe á vista dos problemas que se teñan para representar unha 

función dada. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Poder resolver un problema dado creando unha función que o describa 

• Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas 
formas de expresar as funcións. 

 
UNIDADE 7: FUNCIÓNS LINEAIS 

 
-  Matemática 

-  Dominar todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica. 
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-  Comunicación lingüística 
-  Entender un texto co fin de poder resumir a súa información mediante unha función e a súa 

gráfica. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Modelizar elementos do mundo físico mediante unha función e a súa respectiva gráfica. 
 

-  Social e cidadá 
-  Dominar o uso de gráficas para poder entender informacións dadas deste modo. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente das lagoas na aprendizaxe á vista dos problemas que se teñan para representar unha 

función dada. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Poder resolver un problema dado creando unha función que o describa 

• Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas 
formas de expresar as funcións. 
 

UNIDADE 8: OUTRAS FUNCIÓNS ELEMENTAIS 
 

-  Matemática 
-  Entender unha función como unha modelización da realidade. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Saber entresacar dun texto a información necesaria para modelizar a situación que se propón 

mediante unha función. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Valorar o uso das funcións como elementos matemáticos que describen multitude de fenómenos 

do mundo físico. 
 

-  Social e cidadá 
-  Utilizar as funcións para modelizar situacións que axuden a mellorar a vida humana. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Saber autoavaliar os coñecementos adquiridos sobre funcións e a súa representación. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Saber modelizar mediante funcións unha situación dada. 

• Coñecer características das diferentes funcións: lineais, periódicas nas súas expresións gráficas e 
analíticas, de xeito que poidan formar xuízos valorativos das situacións que representan. 

• Distingui-los distintos tipos de funcións lineais, a forma de representación gráfica de cada unha 
delas, a súa pendente e a súa expresión analítica. Escribi-la ecuación dunha recta da que se 
coñecen un punto  a pendente. 

• Identifica-las parábolas como a epresentación gráfica de funcións cuadráticas con expresión 
analítica de forma cbxaxy ++= 2 . Practicar, usando algún método sinxelo, a representación de 
funcións cuadráticas. 

• Recoñece-las expresións gráficas e analíticas de funcións radicais, definidas a anacos 
• Recoñece-las funcións do tipo y=a/x como de proporcionalidade inversa e identifica-las hipérboles 

como a súa representación gráfica. 
• Reflexionar sobre algunhas características das funcións racionais sinxelas. 
• Describi-las funcións exponenciais e aplica-los coñecementos sobre as mesmas para representar e 

comprender mellor fenómenos de crecemento de poboación, de crecemento de diñeiro... 
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• Interpretación e lectura de gráficas en problemas relacionados con fenómenos naturais, a vida 
cotiá e o mundo da información 

 
UNIDADE 9: A SEMELLANZA E AS SÚAS APLICACIÓNS 
 

-  Matemática 
-  Saber recoñecer cando dúas figuras son semellantes. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Explicar, de forma clara e concisa, procedementos e resultados nos que se aplicara a semellanza. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Saber ler mapas e planos, facendo uso dos conceptos de semellanza. 
 

-  Social e cidadá 
-  Ser consciente da utilidade dos coñecementos sobre semellanza para poder validar as 

informacións que nos chegan. 
 

-  Cultural e artística 
-  Ser capaz de recoñecer figuras semellantes en distintas manifestacións artísticas: pintura, 

arquitectura, escultura... 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de ver, durante a resolución dun problema, que hai que utilizar a semellanza para 

resolvelo. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir a mellor estratexia á hora de enfrontarse con problemas nos que intervén a semellanza de 

figuras. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Analizar relacións entre figuras semellantes. Recoñecer triángulos semellantes e os criterios para 
establecer semellanzas. Aplicar os conceptos de semellanza á resolución de triángulos e ó trazado 
de figuras diversas. 

 
UNIDADE 10: XEOMETRÍA ANALÍTICA 

 
-  Matemática 

-  Dominar os elementos da xeometría analítica no plano. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Extraer a información xeométrica dun texto dado. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Describir fenómenos do mundo físico coa axuda dos conceptos xeométricos aprendidos nesta 

unidade. 
 

-  Social e cidadá 
-  Valorar o uso da xeometría en multitude de actividades humanas. 
 

-  Cultural e artística 
-  Utilizar os conceptos xeométricos estudados nesta unidade para describir distintas manifestacións 

artísticas. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser consciente das carencias nos coñecementos adquiridos nesta unidade. 
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-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Escoller unha boa estratexia para resolver os problemas xeométricos. 

 
UNIDADE 11: ESTATÍSTICA 

 
Matemática 

-  Saber elaborar e analizar estatisticamente unha enquisa utilizando todos os elementos e conceptos 
aprendidos nesta unidade. 

 
-  Comunicación lingüística 

-  Expresar concisa e claramente unha análise estatística baseada nun conxunto de datos dados. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Valorar a estatística como medio para describir e analizar multitude de procesos do mundo físico. 
 

-  Social e cidadá 
-  Dominar os conceptos da estatística como medio de analizar criticamente a información que nos 

proporcionan. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Ser capaz de descubrir lagoas na aprendizaxe dos contidos desta unidade. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Desenvolver unha conciencia crítica en relación coas noticias, datos, gráficos, etc., que obtemos 

dos medios de comunicación. 
 

• Resumir nunha táboa de frecuencias unha serie de datos estatísticos e facer o gráfico axeitado 
para a súa visualización. 

• Coñecer os parámetros estatísticos  x   e  σ  calculalos a partir dunha táboa de frecuencias e 
interpretar o seu significado. 

• Coñecer e utilizar as medidas de posición. 
• Coñecer o papel da mostraxe e distinguir algúns dos seus pasos. 

 
UNIDADE 12: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 
Matemática 

-  Dominar as técnicas da probabilidade como medio para resolver multitude de problemas. 
 

-  Comunicación lingüística 
-  Entender os enunciados dos problemas nos que intervén a probabilidade. 
 

-  Coñecemento e interacción co mundo físico 
-  Utilizar as técnicas da probabilidade para describir fenómenos do mundo físico. 
 

-  Social e cidadá 
-  Valorar as técnicas da probabilidade como medio para resolver problemas de índole social. 
 

-  Aprender a aprender 
-  Saber contextualizar os resultados obtidos en problemas onde intervén a probabilidade para darse 

conta de se son, ou non lóxicos. 
 

-  Autonomía e iniciativa persoal 
-  Elixir a mellor estratexia entre as aprendidas nesta unidade para resolver problemas relacionados 

co azar. 
• Distinguir sucesos seguros, probables e imposibles. 
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• Diferenciar experiencias con probabilidades previsibles das que son imprevisibles. 
• Identificar na vida cotiá acontecementos de realización incerta (sucesos aleatorios) e aplicar ós 

mesmos a teoría da probabilidade. 
• Realizar experiencias diversas para aprecia-las regularidades do azar e descubrir leis sobre os 

grandes números. 
• Definir sucesos incompatibles e contrarios. Realizar unións e interseccións de sucesos. 
• Asignar probabilidades ós sucesos. Coñece-la lei de Laplace como unha forma válida para 

pescudar probabilidades en sucesos que proveñen de experiencias regulares. 
• Coñecer e utilizar os diagramas de árbore para o cálculo e a expresión de experiencias aleatorias 

compostas. 
 

 
4.2. CONTIDOS. SECUENCIACIÓN 

 
Unidade 1: O NÚMERO REAL 
• Números racionais. Fraccións. Operacións con fraccións 
• Potencias espoñente enteiro  
• Fraccións e números racionais. Paso de uns a outros e viceversa 
• Utilización de cantidades aproximadas. Erro absoluto e relativo. Cotas de erro 
• Anotación científica. Operacións 
• O número irracional. 
• Os número reais  
• Representación dos números sobre a recta real. 
• Desigualdades.Intervalos na recta real.Valor absoluto. 
• Potencias de expoñente fraccionario 
• Raíz n-ésima dun número. Forma exponencial dos radicais. Propiedades. 
• Potencias e raíces con calculadora 
• Operacións con radicais sinxelos 
• Operacións combinadas de racionais e radicais 
• Utilización da xerarquía e propiedades das operación para realizar cálculos con potencias de 

expoñente enteiro e fraccionario e radicais 
• Realización de operación con calquera tipo de expresión numérica, utilizando a calculadora cando 

a situación o requira. Cálculos aproximados. Recoñecemento de situación que requiran a 
expresión de resultados en forma exacta ( radical ou fraccionaria) 

 
Unidade 2: PROBLEMAS ARITMÉTICOS  
• Problemas de proporcionalidade simple  
• Proporcionalidade composta 
• Repartimentos porporcionais 
• Problemas de mixturas 
• Problemas de móviles 
• Calculos con porcentaxes 
• Aumentos e diminucións porcentuais.Encadeamento de variacións porcentuais 
• Depósito e préstamos. Xuro composto 
 
Unidade 3: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 
• Operacións con polinomios. División de polinomios.Regra de Ruffini. División dun polinomio por 

(x-a). 
• Valor numérico dun polinomio.Teorema do resto. Factorización de polinomios. Raíces. M.C.D. e 

m.c.m. de dous polinomios. 
• Preparación para ecuacións: expresións de 1º grao, de 2º grao. Expresións non polinómicas 
• Obtención e interpretación das expresión literais anteriore a partir de diferentes situación.Cálculo 

de valores concretos en fórmulas e xpresións en diferentes contextos 
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Unidade 4: ECUACIÓNS.  
• Ecuacións de 2º grao, bicadradas, con x no denominador  radicais, factorizadas 
• Resolución de problemas mediante ecuacións  

 
Unidade 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS.  
• Ecuacións lineais con dúas incógnitas. Representación gráfica 
• Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. Número de solución. 
• Resolución gráfica e alxébrica de sistemas de ecuacións con dúas incógnitas 
• Resolución de problemas mediante estes sistemas 
 
Unidade 6: FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS  
• Distintos xeitos de presentar unha función: mediante a representación gráfica, mediante un 

enunciado, una táboa de valores ou una expresión analítica ou fórmula. 
• Dominio de definición dunha función. Restriccións ó dominio dunha función. 
• Taxa de variación media 
• Características globais das gráficas: descontinuidade e continuidade, crecemento e decrecemento, 

máximos e mínimos, simetrías e periodicidade. 
• Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión 

analítica. Análise de resultados 
 
Unidade 7: FUNCIÓNS ELEMENTAIS  
• Funcións lineais. Pendente dunha recta. Tipos de funcións lineais. Función de proporcionalidade e 

función constante. Expresión xeral dunha función lineal. Ecuación dunha recta. 
 

Unidade 8: OUTRAS FUNCIÓNS ELEMENTAIS  
• Funcións cuadráticas. A parábola. 
• Funcións definidas mediante “anacos” de rectas e parábolas. 
• Rectas e parábolas. 
• A función de proporcionalidade inversa. A hipérbole. Asíntotas da hipérbole. 
• Funcións  exponenciais 
• Representación, simulación e representación gráfica das función anteriores 
• Obtención da expresión alxébrica das función anteriores en casos sinxelos 

 
Unidade9: A SEMELLANZA E AS SÚAS APLICACIÓNS 
• Figuras semellantes: Planos, mapas e maquetas. Propiedades das figuras semellantes 
• Rectángulos de proporcións interesantes.  
• Semellanza de triángulos. Teorema de Tales 
• Semellanza entre triángulos rectángulos.  
• Aplicacións da semellanza e do teorema de Pitágoras para a obtención indirecta de medidas  
• Relación entre as áreas e volumes de figuras semellantes. 
• Figuras Homotéticas 
 
Unidade10: XEOMETRÍA ANALÍTICA 
• Relacións entre puntos do plano. 
• Ecuacións da recta. Pendente. 
• Posición relativa de rectas. Paralelismo, perpendicularidade 
• Distancia entre dous puntos 
• Ecuación dunha circunferencia 
• Rexións do plano 
• Resolución de problemas xeométricos 

 

Unidade 11: ESTATÍSTICA 
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• Nocións básicas.  
• Gráficas estatísticas.  
• Táboas de frecuencias: frecuencias relativas, táboa con datos agrupados.   
• Parámetros estadísticos: media e desviación típica.Interpretación destes parámetros Utilización da 

calculadora  
• Medidas de posición para datos illados: mediana, cuartís, percentís, frecuencias acumuladas, 

obtención de percentís en táboas de frecuencias. Interpretación destes parámetros 
• Medidas de posición para datos agrupados en intervalos. 
• Diagramas de caixa 
• Nocións de estatística inferencial 

 
Unidade 12: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
• Sucesos aleatorios. Os sucesos e as súas probabilidades. 
• Comportamento regular do azar. Leis. Distribución esperada ou teórica e distribución empírica. 
• Lei dos grandes números. Probabilidade dun suceso. 
• Sucesos elementais e outros sucesos. 
• Relacións entre sucesos. Sucesos incompatibles. Unión e intersección de sucesos. 
• Propiedades da probabilidade. 
• Regra ou lei de Laplace para sucesos elementais equiprobables. 
• Experiencias compostas dependentes e independentes. Cálculo de de probabilidades en 

experimentos compostos. 
• Táboas de continxencia 
 
 
UNIDADES Nº SESIÓNS DATAS APROXIMADAS  
Unidade 1 9 16 setembro-13 outubro 
Unidades 2-3 18 16 outubro- 24 novembro 
Unidade 4 7 27 novembro- 13 decembro 
Exames  13 decembro-16 decembro 
Unidade 5 9 12xaneiro- 2 febreiro 
Unidade 6  9-10 5 febreiro- 2 marzo 
Unidade 7 8 10 5 marzo-22marzo 
Exames  22 marzo-29 marzo 
Unidade 9 10 5 abril-8 maio 

Unidade 10 8 8 maio-24 maio 
Unidades 11-12 9-10 24maio- 13 xuño 
Exames  13 xuño-20 xuño 

 
 
4.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
4.3.1 MÍNIMOS ESIXÍBEIS 
Serán utilizados como referencia básica durante todo o curso académico pero, en especial, cando teñan 
que ser avaliados por un procedemento extraordinario: setembro, pendentes e perda do dereito á 
avaliación continua. 
Estarán expostos dende o mes de outubro ata o final de curso, nos taboleiros oficiais do centro, para 
coñecemento de toda a comunidade educativa. 
 
Todos os contidos  e criterios de avaliación son mínimos esixíbeis   
 
4.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
AVALIACIÓN DOS CONTIDOS 
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I : O NÚMERO REAL 
• Utiliza toda clase de números ata chegar ós números reais para intercambiar información e 

resolver problemas relacionados con situacións cotiás. 
• Estima e calcula expresións numéricas empregando estratexias persoais de cálculo mental, escrito 

ou con calculadora e aplicando correctamente as regras de prioridade e facendo un uso adecuado 
dos signos e as parénteses. 

• Realiza clasificacións dos distintos tipos de números. 
• Compara números e ordenaos, logo de representalos graficamente. 
• Expresa números en notación científica. 
• Desenvolve correctamente expresións con sumas, productos potencias e cocientes de números 

escritos en notación científica 
• Calcula e simplifica expresións numéricas racionais e irracionais e utiliza a calculadora  nas 

operacións con números reais, expresados en forma decimal ou en notación científica, aplicando 
as regras e as técnicas de aproximación adecuadas a cada caso. 

• Representa números que verifiquen unha determinada condición (desigualdades sinxelas con ou 
sen valor absoluto, conxuntos de números), empregando a nomeclatura axeitada para designar 
determinados tramos da recta real. 

• Realiza unións e interseccións de conxuntos (dados en forma de intervalos, en desigualdades – con 
ou sen valor absoluto- sinxelas), escribe o resultado en diferentes formas e o representa na recta 
real 

• Pon radicais en forma exponencial e opera  correctamente con potencias de expoñente racional. 
• Pasa potencias de expoñente fraccionario a radicais e logo realiza operacións combinadas de 

sumas, productos e potencias de radicais, utilizando tamén a simplificación de raíces 
• Utiliza a calculadora para resolver problemas que requiran cálculos de raíces e potencias. 
• Aplica as propiedades dos radicais para facilita-los cálculos 
• Racionaliza expresións con radicais ( tamén de índice superior a 2 e sen ou con sumas no 

denominador), e simplifica o resultado 
• Realiza operacións combinadas de números racionais e radicais (utilizando se é necesario o paso a 

fracción e o paso a forma exponencial dos radicais ) respetando a xerarquía das operacións e o uso 
das parénteses 

• Presenta informacións, redondeando as cantidades e acotando en determinados casos a marxe de 
erro. 

 
II : PROBLEMAS ARITMÉTICOS 
• Calcula porcentaxes (cálculo da parte dado o total, cálculo do total dada a parte) 
• Resolve problemas de proporcionalidade directa e de proporcionalidade inversa 
• Resolve de mesturas e de reparticións proporcionais 
• Resolve problemas de porcentaxes ( pídese a parte, pídese o total ou pídese a porcentaxe aplicada) 

Resolve problemas de aumento ou diminucións porcentuais, tamén encadeados 
• Resolve problemas de xuro simple 
• Resolve problemas sinxelos de xuro composto 
• Resolve problemas de velocidades e tempos(persecucións e encontros, de enchedura e baleirado) 
 
III : EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 
• Manifesta destreza na manipulación de expresións polinómicas de 1º e 2º grao, dadas 

alxebricamente ou mediante un enunciado, de xeito que contribúan a simplifica-lo proceso de 
resolución dos problemas. Realiza con soltura toda clase de operacións con polinomios. 

• Resolve problemas donde teña que completar polinomios, utilizando a regra de Ruffini, o Teorema 
do resto e as súas consecuencias, 

• Factoriza polinomios, usando productos notables, o algoritmo da ecuación de 2º grao, se é posible, 
o teorema do resto e Ruffini 

• Manexa algún tipos de expresións non polinómicas sinxelas, dadas alxebricamente ou mediante un 
enunciado. 
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• Formula e resolve problemas que requiran as operacións de suma, resta, producto e cociente de 
expresións alxebricas. Valora unha axeitada expresión do proceso de resolución e a expresión de 
diversos xeitos de resolver problemas. 

 
IV : ECUACIÓNS.  
• Interpreta e recoñece o significado de solución dunha ecuación. Interpreta graficamente este 

resultado 
• Estudia o número de solucións dunha ecuación de 2º grao. Resólveas correctamente 
• Resolve ecuacións con radicais ou coa incógnita no denominador (sinxelas) ou ecuacións 

factorizadas 
• Resolve ecuacións por tanteo 
• Formula e resolve problemas mediante ecuacións e analiza os resultados dentro do contexto 

apropiado 
 

V: SISTEMAS DE ECUACIÓNS.  
• Resolve correctamente, analítica e graficamente sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas e relaciona o tipo de solución coa posición relativa das rectas 
• Estudia as solución de sistemas lineais con dúas incógnitas 
• Traduce problemas á linguaxe alxébrica e logo resólveos, utilizando a resolución de sistemas de 2 

ecuacións lineais con 2 incógnitas e analiza os resultados dentro do contexto apropiado 
 
VI : FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 
• Interpreta distintas clases de funcións, recoñéceas polas súas expresións gráficas ou analíticas 
• Identifica  e analiza (dominio, crecemento decrecemento continuidade, tendencia…) situacións 

que estean representadas mediante funcións.  
• Identifica en situacións relacionadas co mundo económico e social, aquelas que veñan ou poidan 

vir representadas mediante relacións funcionais. 
• Utiliza as gráficas para comunicar información sobre situacións e fenómenos nos que interveñan 

variables e relacións que resulten coñecidas 
• Representa unha función da que se dan algunhas características especialmente relevantes. 
• Asocia un enunciado cunha gráfica. 
• Representa unha función dada pola súa expresión analítica obtendo, previamente, unha táboa de 

valores. 
• Acha a T.V.M. nun intervalo dunha función dada graficamente, ou ben mediante a súa expresión 

analítica. 
• Responde preguntas concretas relacionadas con continuidade, tendencia, periodicidade, 

crecemento dunha función 
• Analiza conxuntamente dúas graficas  (crecemento, decrecemento, máximos, mínimos, puntos de 

corte…) 
 

VII : AS FUNCIÓNS LINEAIS  
• Expresa do xeito  y=mx+n  as ecuacións das rectas das que se coñece un punto e a pendente ou 

dous puntos e represéntaas gráficamente 
• Obten a expresión analítica dunha función lineal coñecendo a súa gráfica ou alguna das súas 

características. 
• Representa graficamente funcións dadas por anacos de rectas e extrae información relevante de 

relacións funcionais nas súas representacións gráfica e analítica. 
• Da a expresión analítica dunha función definida a anacos gráficamente 
• Representa una función lineal dada mediante un enunciado 
• Interpreta un fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica 

dunha función lineal. Analiza os resultados. 
 

VIII : OUTRAS FUNCIÖNS ELEMENTAIS  
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• Representa graficamente parábolas. Busca a expresión analítica, coñecidos certos datos, de 
parábolas. Relaciona funcións cuadráticas coas súas corrspondentes gráficas. Representa funcións 
cuadráticas obtendo a abscisa do vértice, uns cantos puntos próximos ó vértice, os puntos de corte 
cos eixes e a selección dunha escala razoable. 

• Analiza conxuntamente dúas graficas- rectas- recta, parábola  (crecemento, decrecemento, 
máximos, mínimos, puntos de corte…) 

• Identifica funcións radicais, tanto se veñen expresadas de forma gráfica como se o están de forma 
analítica. Recoñece expresións gráficas e analíticas de funcións radicais. Pasa dunha expresión a 
outra. 

• Representa funcións radicais (dominio, cortes cos eixes…) 
• Recoñece expresións gráficas e analíticas de funcións de proporcionalidade inversa. Pasa dunhas a 

outras. Asocia as hipérboles coas funcións de proporcionalidade inversa.  
• Representa funcións de proporcionalidade inversa (dominio, asíntotas...) 
• Traballa e representa graficamente funcións racionais sinxelas (hipérboles) 
• Representa funcións exponenciais. Estudia as súas características (crecemento, decrecemento, 

tendencia…) 
• Expresa  e analiza fenómenos económicos mediante a función exponencial. 
• Resolve problemas de enunciados relacionados cos tipos de función anteriores. Interpreta os 

resultados dentro do contexto da situación 
• Representa graficamente funcións definidas a anacos- rectas, parábolas, radicais, hipérboles, 

exponenciais- non máis de tres. Analiza e interpreta as súas características (crec. decre. máximos, 
mínimos, continuidade…) 
 

IX: A SEMELLANZA E AS SÚAS APLICACIÓNS 
• Efectúa medicións indirectas utilizando os coñecementos sobre semellanza de triángulos e o 

teorema de Pitágoras. 
• Utiliza a relación de proporcionalidade xeométrica para obter figuras semellantes a outras e 

calcula as dimensións reais (incluída a relación entre áreas e volumes ) de figuras  a partir da súa 
representación en mapas ou planos, facendo un uso axeitado das escalas numéricas ou gráficas, 
como relación entre medidas reais e representadas. 

 
X: XEOMETRÍA ANALÍTICA 
• Acha o punto medio dun segmento 
• Acha o simétrico dun punto respecto doutroCalcula a distancia entre puntos. 
• Dados dous puntos, o vector director ou a pendente da recta localiza a súas  ecuacións 

(paramétrica, continua, implícita, explícita). É capaz de pasar dunhas a outras  
• Representa con axuda de instrumentos xeométricos, a posición relativa de puntos, rectas. Enuncia 

os elementos característicos dunha recta ou de rectas paralelas e perpendiculares (relación entre os 
vectores directores e as pendentes). 

• Calcula puntos de corte de rectas, ecuacións de  rectas paralelas ou perpendiculares a outra, 
pasando por un punto determinado. 

• Dadas as ecuacións das rectas estudia a posición relativa de dúas rectas e, se é o caso, acha o punto 
de corte. 

• Establece relacións de paralelismo e perpendicularidade  entre rectas dadas mediante unha das  
súas ecuacións e  a obtención das pendentes.  

• Identifica  rexións planas moi sinxelas. 
• Localiza e expresa analíticamente lugares xeométricos moi sinxelos. 
 
XI.: ESTATÍSTICA  
• Interpretación e elaboración de táboas e gráficos estatísticos elixindo o gráfico adecuado a cada 

caso. 
• Dado un conxunto de datos e a suxestión de que os agrupe en intervalos, determina unha posible 

partición do percorrido, constrúe a táboa e representa graficamente a distribución. 
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• Dado un conxunto de datos, recoñece a necesidade de agrupalos en intervalos e, en consecuencia, 
determina unha posible partición do percorrido, constrúe a táboa e representa graficamente a 
distribución. 

• Obtén o valor de  x   e  σ,  a partir dunha táboa de frecuencias (de datos illados ou agrupados) e 
utilízaas para analizar características da distribución.   

• Coñece o coeficiente de variación e a vale del para comparar as dispersións de dúas distribucións. 
• A partir dunha táboa de frecuencias de datos illados, constrúe a táboa de frecuencias acumuladas 

e, con ela, obtén medidas de posición (mediana, cuartís, centiles). 
• Constrúe o diagrama de caixa e bigotes correspondente a unha distribución estatística. 
• Interpreta un diagrama de caixa e bigotes dentro dun contexto.   
• Recoñece procesos de mostraxe correctos e identifica erros noutros onde os haxa. 

 
XII: PROBABILIDADE 
• Determinación e interpretación do espacio de mostra e os sucesos asociados a un experimento 

aleatorio sinxelo. 
•  Aplica as propiedades dos sucesos e das probabilidades. 
•  Calcula probabilidades en experiencias independentes. 
• Calcula probabilidades en experiencias dependentes. 
• Interpreta táboas de continxencia e utilízaas para calcular probabilidades. 
• Cálculo da probabilidade de que se cumpra un suceso equiprobable utilizando técnicas elementais 

de conteo, os diagramas de árbore ou outras técnicas de reconto combinatorias axeitadas e a Lei de 
Laplace. 

• Cálculo das probabilidades de sucesos en experiencias compostas, empregando os recursos máis 
convenientes en cada caso, como os diagramas de árbore ou outros. 

 
AVALIACIÓN DAS ACTITUDES 
 
• Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 
• Valoración positiva do emprego de estratexias personais de cálculo. 
• Curiosidade e interse polas investigacións e resolucións de problemas numéricos. 
• Perseverancia e flexibilidade na búsqueda de solucións ós problemas. 
• Interese e respeto polas estratexias, modos de facer e solucións ós problemas ,distintas ás propias. 
• Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido, expresando o qué se 

fai e por qué se fai. 
• Interese por unha representación gráfica ben feita. 
• Hábito pola búsqueda de xustificación nas conxeturas realizadas. 
• Capacidade de crítica ante erros no desenrolo dun tema ou un exercicio. 
• Confianza en encontrar procedementos e estratexias diferentes na resolución de problemas. 
• Valoración da incidencia positiva dos novos medios tecnolóxicos (calculadoras...  ) para o estudio 

das matemáticas. 
• Recoñecemento e valoración do traballo en equipo para a realización de determinadas 

actividades.  
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

• Durante os primeiros días do curso o profesorado fará unha avaliación inicial dos seus grupos, 
non ten que ser necesariamente unha proba escrita, pois ó ser a materia de matemáticas de 
contidos progresivos, detéctase moi ben o nivel da clase no desenvolvemento das primeiras 
unidades e procuraremos adaptar a programación ó noso alumnado, por suposto seguindo as 
directrices básicas do exposto nela. 

 
• Durante o curso regular (novembro – xuño) farase polo menos unha proba escrita dentro de 

cada avaliación, sendo recomendable a realización dun control intermedio en cada avaliación. 
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Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos sus alumnos/as as probas escritas a realizar 
(número, datas e contidos). 

 
• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual do 

alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, repaso de 
exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 

ou ben 
• Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación. 

ou ben  
• Combinaránse as dúas formas anteriores. 

 
• As probas escritas serán sobre os contidos de programación. 

Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 
50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a explicará as 
puntacións de cada pregunta ou o criterio de corrección.Ainda así incluirase cando menos, a 
puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o 
mesmo. 

 
• En canto a correción concreta de cada unha das preguntas dos exames, valoraranse 

fundamentalmente os coñecementos prácticos. 
• No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes 

aspectos: 
o A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta. 
o A claridade da exposición 
o A facilidade e precisión no calculo. 

• Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno obtén unha 
solución absurda, valorarase positivamente que o alumno faga constar o absurdo de tal 
resultado. 

• A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na súa 
valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución numérica dun problema 
ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a obtención do resultado. 

• Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con representacións 
gráficas, posto que se valora a correción e detalle das mesmas, o emprego de unidades e o 
mantemento aproximado das proporcións. 

 
Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 
CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 

 
• Os exames de setembro: 
• Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel 
• Terán como base os contidos mínimos 
• Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan clase no nivel 

correspondente.  
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• Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que, despois de 
aproximala por redondeo será a que conste na acta. 
 

 
4.3.3CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

• Se dentro dunha mesma avaliación se realiza máis dunha proba escrita, o profesorado 
comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada unha delas (pode ser unha media 
ponderada, segundo a/as proba/as posterior/es conteñan ou necesiten contidos das anteriores). 
Do mesmo xeito establécense as relacións entre traballos e probas escritas (mediante medias 
ponderadas) de cara a acadar a nota de cada avaliación. 

 
• As notas das recuperacións, salvo casos aillados serán de 5. No caso dunha soa recuperación 

ou de notas moi aceptables en dúas será o propio profesor ou profesora quen decidirá o valor 
das mesmas de cara a unha nota final de xuño. 

 
• En xuño, atopamos a seguinte situación: 

 
1º aval. 2º aval. 3º aval. 

Nota da 
materia 
espec. 1ª 
aval. 

recup. Nota da 
materia 
específica 
1ª aval. 

recup. nota da 
materia 
específica 
da 3ª ava. 

recuper.3º 
aval. 
(OPCIONAL, 
a criterio do 
profesor/a) 

outras 
recuperacións 
(1) 

  
(1) A esta proba poderá presentarse só o alumnado que teña 1/3 da materia cunha nota igual ou 
superior a 5. A posibilidade de diminuir esta esixencia é criterio persoal de cada profesor ou profesora 
(sempre unha decisión colexiada entre os profesores/as que imparten o mesmo nivel) 
 
Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos 

e) Cando a nota específica da materia de cada avaliación (incluindo recuperacións) é  superior a 
4. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3. 

f) Cando a nota específica da materia dunha avaliación é inferior a 4 e as notas das materias 
específicas das outras dúas é igual u superior a 5. Neste caso esta 1ª nota media é a media 
aritmética das 3. 

 
Neste momento o profesor emitirá outra cualificación (2ª nota) reflectindo outras valoracións 
practicadas durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a 

8. Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo 
ben 

9. Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e 
exames 

10. O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na 
materia, dende o primeiro dia. 

11. O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó 
argumenta-las súas opinións 

12. Puntualidade. 
13. …………………………… 

 
A cualificación final será a media ponderada entre estas dúas notas, ponderando a primeira o 80% e a 
segunda, un 20%. 
 
O alumno recibirá unha cualificación enteira entre 0 e 10, motivo polo que a cualificación anterior será 
aproximada por redondeo.  
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O alumno promocionará ó curso seguinte cando: 
a) Esta cualificación final é igual ou superior a 5 
ou ben, cando 
b) A nota doutras recuperacións realizada no trimestre da 3ª avaliación  sexa igual ou superior a 5. 
 
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro 
 
 
4.4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
 
O ensino das matemáticas na ESO débese configurar de forma cíclica, de tal xeito que en cada curso 
aparezan contidos que xa figuraron en forma máis elemental en cursos precedentes, co obxecto de que 
o sistema permita o repaso e a mellor fixación de ideas e técnicas, ampliando o seu campo de 
aplicación e posibilidade de relación. 
 
Os/as alumnos/as acceden ó segundo ciclo da E.S.O. con niveis de coñecementos no campo 
numérico moi diversos. É díficil, polo tanto, determina-los contidos que se han de tratar na 
primeira unidade do curso. 

Ó comenzo do curso, unha vez realizada unha avaliación inicial, o profesorado decidirá  os 
aspectos que se van tratar e a profundidade con que se van estudiar. 

Consideramos que os contidos que presentamos na 1ª unidade son imprescindibles como 
ferramenta para o desenvolvemento doutras unidades. 

A álxebra, quizais polo grao de abstracción que require e a necesidade de coñece-lo simbolismo que a 
caracteriza entraña certas dificultades para os estudiantes da E.S.O. Con frecuencia podemos observar 
nos nosos alumnos e alumnas erros e carencia de criterio nesta materia. Por exemplo, é frecuente que 
o/a alumno/a non saiba distinguir ben entre variable e incógnita; entre ecuacións, formulas e 
identidades ou que non sexa quen de decidir se a solución dunha ecuación é coherente ou non coa 
situación na que se propuxo. 
Para palia-lo anterior, pensamos darlle a mesma importancia ó significado dos símbolos alxebraicos 
nas situacións reais e á conversión destas situacións en expresións alxebraicas e viceversa, que ós 
métodos de resolución de ecuacións. 
O ritmo de progreso dependerá de cada grupo de alumnos/as, dos seus coñecementos, das súas 
concepcións erróneas previas e da capacidade de abstracción que posúan e poidan desenvolver. 
 
O alumnado adquire no bloque de xeometría o vocabulario axeitado para poder definir con precisión 
os elementos das formas  no plano, polígonos e circunferencias, así como dos corpos sólidos máis 
habituais, establecendo relacións métricas entre os mesmos. 
Tamén pretendemos que adquiran algunhas técnicas para realizar medidas indirectas de lonxitudes e 
de áreas. Pretendemos que aprenda a aplicar fórmulas máis complexas para o cálculo de volumes de 
obxetos compostos de figuras regulares. 
 
No bloque de funcións e gráficas pretendemos que tódolos/las alumnos/nas aprendan as distintas 
maneiras de presentar relacións funcionais e saiban extraer delas informacións diversas de xeito 
intuitivo e práctico. 
Ademais introducimos definicións, terminoloxía a certos matices sobre funcións que non constituen o 

obxetivo básico do presente curso, polo que non é conveniente insistir demasiado sobre elas. Este 

maior rigor de tratamento podería ser útil para aqueles estudiantes que capten con rapidez o núcleo 

fundamental da unidade. 
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A seguir, presentaremos actividades nas que hai táboas e gráficas, co fin de que os estudiantes poidan 
asocia-las parellas de valores con funcións de proporcionalidade e, no seu caso, determinar se estas 
son directas ou inversas. 
Incluimos tamén as funcións afíns que, aínda que non son de proporcionalidade, recordan ás de 
proporcionalidade directa e denominarémolas outras funcións das que a gráfica é unha recta. 
 
Os aspectos clave do desenvolvemento da unidade  de estatística e probabilidade son: o 
recoñecemento de experimentos aleatorios, a confección de táboas de frecuencias relativas e a 
utilización das súas propiedades. 

Procuraremos familiarizalos con conceptos e procedentos básicos do tratamento estatístico, como as 

táboas de frecuencias, os gráficos e os parámetros estatísticos máis sinxelos: media, moda... Unha vez 

feito isto trataremos de que cada alumno/a sexa capaz de elexi-lo parámetro que mellor resuma a 

situación presentada e de analiza-la representación da mesma en función da maior ou menor dispersión 

da distribución. 

 
 
4.5 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 
4.5.1. ORDINARIA 
 
Fárase sobre os contidos 4.3.1 e vai reflectida nos apartados 4.3.2 e 4.3.3 
 
4.5.2 EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO  Ä AVALIACIÓN 
CONTINUA. 
 
Neste caso o seminario realizará antes da avaliación final de xuño unha proba escrita elaborada sobre 
os contidos de programación, tendo moi en conta os mínimos exisibeis. Os criterios de correción desta 
proba serán os mesmos que para ás do curso ordinario. Nestas mesmas datas o profesor ou profesora 
responsable do alumno/a pode solicitar a entrega de traballos ou exercicios específicos. En todolos 
casos para poder optar a unha promoción ó curso seguinte é necesario obter na proba escrita unha 
cualificación superior a 4. Entón esta nota da proba ponderaría un 80% e a dos traballos un 20%. Se a 
nota conxunta é igual ou superior a 5 promocionaría. 
Se o profesor opta por facer só unha proba escrita a cualificación da mesma para promocionar ten que 
ser igual ou superior a 5. 
 
4.5.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 
 
Vai reflectida nos apartados 4.3.2 e 4.3.3 
 
4.5.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 
4.5.4.1. Da propia materia durante o curso 

• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo 
individual do alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, 
repaso de exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Incluindo en cada proba preguntas relativas á materia anterior non superada. 
• ou ben 
• Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación. 
• ou ben  
• Combinaránse as dúas formas anteriores. 
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Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 
CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 
 

4.5.4.2. Da materia pendente doutros cursos 
 
Contidos esixíbeis: 
Serán os contidos ou mínimos esixíbeis de cada nivel 
 Actividades de avaliación: 
O seguimento e avaliación do alumnado coas matemáticas pendentes na Secundaria farase, 
conxuntamente entre o profesorado responsable destes alumnos e alumnas, no presente curso 
académico e a xefa de seminario. 
 
O plan de traballo elaborado polo noso departamento é: 
 

• O seguimento contínuo da materia pertence a este curso e a materia pendente (dentro do horaro 
lectivo) pois o nivel de coñecementos é progresivo. 

 
• A entrega periódica de exercicios de reforzo (sobre 10 exercicios e preguntas teórica, cada 15 

días) adecuado ó nivel do curso do que a ten pendente. Farase ou ben polo profesor/a desde ano 
ou polo xefa de departamento. 

 
• Establecer un seguimento máis individualizado de cada alumno ou alumna nesta situación 

 
Acordamos, asimesmo, dúas probas parciais, non resolutivas, a realizar no 1º e 2º trimestre que 
abarquen entre ambas a totalidade dos contidos  esixibeis da materia pendente.  
Estas probas serán elaboradas polo profesorado que impartiu a materia pendente do curso anterior e o 
profesor actual (garantindo así a non inclusión de preguntas que non foran obxecto de estudio no curso 
anterior) e supervisadas por tódolos membros do seminario, incluíndo nelas unha porcentaxe 
aproximada dun 75% de preguntas extraídas dos exames ou boletíns repartidos  
 
As datas comunicaránselle (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación a ser posible 
sen coincidir con outras probas. 
 
De cara a avaliación da materia pendente, o seminario terá en contra: o seguimento contínuo dos 
contidos pendentes, o avance actual do alumno ou alumna no curso actual, e as probas feitas, o 
interese de cara a superala… 
No caso de non superar a materia pendente ó longo do curso oficial, terán dereito a un exáme, que 
englobe a totalidade dos contidos, no mes de xuño, e se é necesario á proba  extraordinaria de 
setembro.. 
 
Todos estes acordos comunicáronselle ó alumnado pendete e a titora  con data 1-outubro-2015.   
 
Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación continua: 

• Superar a materia no nivel actual. 
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• Se a nota dos dous parciais é igual ou superior a 4 calculamos a nota media  (1ª nota) e unha 2ª 
nota, valorando a realización e entrega de exercicios o seguimento na materia con contidos 
progresivos do curso actual por parte do profesor/a que lle corresponda. Calculamos a nota 
media, ponderando a 1ª o 80% e a 2ª o 20%. Se a nota resultante é igual ou superior a 5 o 
alumno/a superará a materia pendente. 

• Obter no exame de xuño (onde se lle dá a opción de repetir o parcial suspenso ou ben de facer 
o exame global da materia), unha cualificación igual ou superior a 5 

 
 
4.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXT O 
 
O material imprescindible para o alumno é o libro de texto Matemática 4º ESO ed. Santillana, 
proyecto: Los caminos del saber opción A  
e unha libreta onde realizará os distintos exercicios que se propoñan na aula. 
A aula de Informática para desenvolver  contidos dalgunhas unidades 
Permitirase o uso da calculadora científica, especialmente no segundo ciclo da E.S.O. 
Nos temas de xeometría é recomendable o uso de regla e compás. 
Pizarra dixital 
Aula virtual 
 
4.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE ÓS TEMAS TRANSVERSAIS 
 
A transversalidade educativa pode entenderse de dúas formas: 
•- Relacións entre os contidos de distintas áreas. 
•- Aplicación dos contidos a materias que, en por si, non constitúen obxecto de estudio nesta etapa do 
ensino. 
 
A primeira das dúas afondará nunha formación integral do alumno, quen amosará interese por un 
maior número de disciplinas, pois ata nas que non desfrute verá elementos de unión coas do seu gusto. 
En canto á segunda maneira de entende-la transversalidade, relacionará o alumno co seu contorno dun 
xeito inmediato e real. 
 
CATEGORÍAS E SIGNIFICADO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

15. Educación para o consumo. 
a. Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e efectos 

individuais e sociais de consumo. 
b. Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do 

consumidor. 
c. Crear unha conciencia crítica ante o consumo. 

 
16. Educación para a saúde. 

a. Desenvolver hábitos de saúde. 
 

17. Educación para a igualdade entre os sexos. 
a. Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 
18. Educación ambiental. 

a. Comprende-los principais problemas ambientais. 
b. Adquirir responsabilidades ante o medio. 

Desenvolverase, principalmente, na notación científica e na estatística 
 

19. Educación multicultural. 
a. Esperta-lo interese por coñecer culturas diferentes da propia. 
b. Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con outras culturas. 

 Desenvolverase, sobre todo nos temas de números e ecuacións 
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20. Educación viaria. 
a. Adquirir conductas e hábitos de seguridade viaria. 

Desenvolverase nos temas de xeometría 
 

21. Educación para a convivencia. 
a. Respecta-la autonomía dos demais. 
b. Dialogar como forma de solucionar diferencias. 

      Desenvolveranse na presentación de traballos  e exposicións conxuntas cunha cualificación común 
a cada grupo de traballo 

. 
3. Educación para Europa. 

a. Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 
institucións, etc. 

b. Desenvolve-la conciencia de identidade europea. 
Estudo a través de gráficos da situación actual da Eurozona  
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4.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO DEPARTAMENTO. 
 
No momento actual non están previstas máis. Ö longo do cursso , ó recibir información e poñerse en 
contacto cos outros seminarios é posible que surxan máis. De ser así levaránse ó consello escolar e 
quedarán reflectidas na memoria do final de curso. 
 
 
4.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES. 
 
Nos cursos da ESO encontramos na aula alumnos con diferentes ritmos de aprendizaxe e tamén con 
diversos grados de motivación. 
Os alumnos e alumnas que: 
Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.• 
Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).• 
Teñan altas capacidades intelectuais.• 
Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistemaeducativo.• 
Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 
Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da inclusión na aula, da non 
discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o cumprimento destes principios, as actividades 
de aprendizaxe integradas facilitan a gradación da dificultade, para que cada alumno sexa quen de 
visualizar o seu nivel de partida e ir aumentando pouco a pouco o grao de dificultade na resolución das 
tarefas.  
O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxecolaborativa e cooperativa, 
pois as debilidades e fortalezas modifícanse en base ás aportacións dos restantes compañeiros e 
compañeiras. 
No Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Virxe do Mar aparecen concretadas todas as medidas 
xerais de atención ao alumnado que presentaalgunha carencia neste sentido. 
Este departamento segue as indicacións dadas nas sesión de avaliacións, nas reunións convocadas (se é 
o caso) e as directrices dadas polo departamento de Orientación: 
A situación na aula  
A tutela ou o ser tutelado por outro alumno/a 
A inclusión en pequenos grupos de traballo 
……………… 
Tamén: 

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo, é esencialmente acumulativo-reiterativo: Tanto nas explicacións como sobre todo nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral 
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que 
se lle dan numerosas oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes 
a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede  meses atrás. Se fixera falta, indicaráselles a 
aqueles alumnos que o necesiten, os cadernos que deben facer e entregar. 

Os alumnos que teñan unha ACS dado o desfase curricular que presentan, recibiran apoio do 
departamento de orientación  

 
Ante esta diversidade, o obxectivo é que todos os alumnos participen no proceso de aprendizaxe con 
satisfacción e teñan o éxito que corresponde a súa capacidade e interese. 
Ademais, para conseguir este obxectivo, cada unidade contén actividades de ampliación e de reforzo. 
As primeiras van dirixidas a aqueles alumnos máis rápidos na realización das súas tarefas e as 
segundas para os que as realizan dunha forma máis lenta. 
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4.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 
 
Lectura e análise dos apartados finais de cada unidade  no libro de texto e búsqueda de información 
sobre questións moi concretas.Explicación detallada, por parte do alumnado dun tema ou 
demostración curta e asequible 
Explicitación das explicacións pertinentes na resolución e solución final das actividades. 
 
Lectura activa: lectura de determinados textos (non máis de dúas carillas) e actividades curtas de 
comprensión oral, escrita e análise sobre eles. Pódense utilizar texto de  

“El libro de Arena” Borges 
“El diablo de los números” Enzensberger. 
“Poesía matemática. El número Pi, La sección áurea… 
“El señor del cero” 
 

Búsqueda, mediante pistas de matemáticos/as. E breve desenvolvemento da súa biografia 
Curiosidades matemáticas. Fraccións no antiguo Exipto. Números roxos. Ecuacións en Exipto 
Prensa e Matemáticas: 
Sondeos de opinión 
Gráficas de resultados deportivos ou empresas, de compotamentos de determinadas especies, do 
consumo de auga 
 
Para actividades concretas: distribuidas cada 15 días, una sesión, sería o ideal, ou ben, cada semana 
metade dunha clase. 
 
4.11 TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 
 
Utilización cando sexa posible das aulas de informática e pizarras dixitais (reparto de horas entre os 
profesores/as). Unha, dúas veces ao mes. esa é a realidade, e utilización dos recursos, sobre todo, 
actividades interactivasda web 
Busqueda de información dirixida e individualizada a realizar na casa  
Utilización de Excel e Cabri para realizar algunas actividades concretas 
Visionado de videos e logo actividade de comprensión e análise 
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MATEMÁTICAS  II  2º BACHARELATO 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008) 

6.1. OBXECTIVOS  

 

• Comprender os conceptos, procedementos e estratexias matemáticas que lles permitan ós 
alumnos e ás alumnas avanzar na propia matemática, nas súas conexións e aplicacións con 
outras materias, para poder acceder a estudios posteriores relacionados coa ciencia e a 
tecnoloxía. 

• Aplicar os coñecementos matemáticos a situacións diversas, utilizándoos, en particular, na 
interpretación de fenómenos e procesos das ciencias, da tecnoloxía e nas actividades cotiás. 

• Utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de problemas, de forma que lles 
permita enfrontarse a situacións novas con autonomía, perseveranza, eficacia e creatividade. 

• Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos cietífico-tecnolóxicos, utilizando 
tratamentos matemáticos, e expresar criticamente opinións, argumentando con precisión e 
rigor, aceptando a discrepancia e os puntos de vista diferentes. 

• Utilizar os coñecementos matemáticos adquiridos para interpretar criticamente as mensaxes, 
datos e informacións que aparecen nos medios de comunicación e outros ámbitos sobre 
cuestións científico-tecnolóxicas. 

• Mostrar hábitos e actitudes propias da actividade matemática, tales como a explicación de 
hipóteses, á formulación de conxecturas, a construcción de exemplos e contraexemplos, a 
xustificación das afirmacións que se formulan, a necesidade de verificación, a valoración da 
precisión, o cuestionamento das apreciacións intuitivas, a visión crítica e a apertura a novas 
ideas. 

• Utilizar o discurso racional para presentar acertadamente os problemas, xustificar 
procedementos, adquirir certo rigor no pensamento científico, encadear coherentemente os 
argumentos e detectar incorreccións lóxicas. 

• Expresarse oral, escrita e graficamente en situacións de ser tratadas matematicamente, 
mediante a adquisición e o manexo dun vocabulario específico de termos e notacións 
matemáticos. 

• Establecer relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural e científico-tecnolóxico, 
apreciando o seu lugar como parte da nosa cultura. 

• Valorar o traballo en grupo como elemento base de interacción persoal no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe das matemáticas, comprendendo a importancia das ideas e opinións 
diversas, das estratexias e métodos persoais de presentación e resolución alleas como fonte 
de mellora e enriquecemento do pensamento propio. 

 

6.2 CONTIDOS 
 

Unidade 1: MATRICES 

• Definición de matriz de orde mxn. Igualdade de matrices. 
• Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal (conceptos de diagonal principal e 

secundaria), triangular, nula, identidade (ou unidade), trasposta, simétrica e antisimétrica. 
• Suma de matrices e producto por escalares. Propiedades. 
• Definición de productos de matrices segundo o convenio de filas por columnas. 
• Propiedades do producto de matrices. 
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Unidade 2: DETERMINANTE DUNHA MATRIZ CADRADA 

• Definición de determinante. Propiedades. Cálculo de determinantes de ordes 2 e 3 mediante a 
Regra de Sarrus. 

• Definición de menor complementario, adxunto dun elemento e matriz adxunta. 
• Desenvolvemento dun determinante de orde n polos elementos dunha liña. 
• Propiedades dos determinantes. 
 
Unidade 3: APLICACIÓNS DOS DETERMINANTES 
• Rango dunha matriz: Definición e cálculo a partir dos seus menores. Propiedades. Obtención do 

rango dunha matriz polo método de Gauss. 
• Definición de matriz inversa dunha matriz cadrada. Condición necesaria e suficiente para a 

existencia da inversa. Propiedades da matriz inversa. 
• Matrices regulares (ou invertibles) e singulares (ou no invertibles). Cálculo da matriz inversa. 
• Emprego das matrices como ferramenta para representar e operar con datos tirados de táboas e 

gráficos procedentes de diferentes contextos 
 

Unidade 4: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEARES 

• Definición de ecuación lineal co n incógnitas.Definición da súa solución 
• Definición dun sistema de m ecuacións lineares con n incógnitas. Definición da súa solución. 
• Sistemas de ecuacións equivalentes. 
• Sistemas homoxéneos. 
• Forma matricial dun sistema.Resolución matricial de sistemas 
• Clasificación dos sistemas atendendo ó número de solucións. 
 

Unidade 5: DISCUSIÓN E RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEARES 

• Enunciado do teorema de Rouché-Frobenius 
• Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineares. Enunciado da regra de Cramer 
• Discusión e resolución polo método de Gauss. 
• Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineares cun parámetro. 
 

Unidade 6 : ESPACIO AFÍN TRIDIMENSIONAL. POSICIÓNS RELATIVAS DE RECTAS E 
PLANOS 

• Vectores no espacio. Operacións. Dependencia e independencia lineal de vectores. 
• Ecuacións da recta. Ecuacións do plano. 
• Posicións relativas de dous planos. Posicións relativas de tres planos. 
• Posicións relativas dunha recta e un plano. 
• Posicións relativas de dúas recta no espacio. 
 

Unidade 7: ESPACIO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Producto escalar, producto vectorial e 
producto mixto 

• Definición de producto escalar de dous vectores a partir do coseno do ángulo que forman. 
• Propiedades (definido positivo, conmutativo, distributivo, homoxéneo), interpretación xeométrica 

e expresión analítica. 
• Módulo dun vector. Propiedades. Vector unitario. Ángulo que forman dous vectores. 

Ortogonalidade. 
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• Definición de producto vectorial de dous vectores. Propiedades e interpretación xeométrica. 
Expresión analítica. 

• Aplicación do producto vectorial ao cálculo da área de paralelogramos e triángulos. 
• Definición de producto mixtol de tres vectores. Propiedades e interpretación xeométrica. 

Expresión analítica. 
• Aplicación do producto mixto de tres vectores ó cálculo do volume de paralelepípedos e tetraedros 
 

Unidade 8: ESPACIO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: ángulos e perpendicularidade de rectas e 
planos 

• Vector característico dun plano. Ecuación normal dun plano. 
• Ángulo que forman dúas rectas. Condición de perpendicularidade de dúas rectas. 
• Ángulo que forman dous planos. Condición de perpendicularidade de dous planos. 
• Ángulo que forman recta e plano. Condición de perpendicularidade de recta e plano. 
• Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos. 
 

Unidade 9: ESPACIO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións dos productos escalar, 
vectorial e mixtoó cálculo de distancias. 

• Distancia entre dous puntos. 
• Distancia dun punto a un plano. Distancia entre dous planos paralelos. 
• Distancia dun punto a unha recta. Distancia entre dúas rectas paralelas. 
• Distancia entre dúas rectas que se cruzan. Distancia dunha recta a un plano paralelo a ela. 
• Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, distancias, áreas e volumes. 
 

Unidade 10: LÍMITES DE FUNCIÓNS REAIS DE VARIABLE REAL. CONTINUIDADE 

• Conceptos preliminares: Definición de función real de variable real, dominio de definición (ou 
campo de existencia), percorrido (ou rango) e grafo dunha función real de variable real. 

• Funcións elementais (polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas). 
• Límite dunha función nun punto. Límites laterais. Asíntotas. 
• Cálculo de límites de funcións 
• Función continua nun punto. Continuidade lateral. Descontinuidade (evitable, de salto, infinita). 
• Función continua nun intervalo. 
• Enunciado e interpretación xeométrica do teorema de Bolzano. 
• Enunciado e interpretación xeométrica do teorema de Weierstrass. Consecuencias. 
 

Unidade 11: DERIVADA DUNHA FUNCIÓN 

• Definición de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica e física. Derivadas 
laterais. 

• Ecuación da recta tanxente á gráfica dunha función nun punto. Ecuación da normal. 
• Relación entre continuidade e derivabilidade. 
• Regras de derivación. Regra da cadea (máximo dúas composicións). 
• Interpretación da derivada como razón de cambio. 
• Definición de función derivada. Derivadas de orde superior. 
 

Unidade 12: APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

• Conceptos preliminares: Definición de función crecente e decrecente. Función monótona. 
• Determinación dos intervalos de monotonía dunha función. Definición de extremos relativos e 

absolutos. 
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• Criterios para o cálculo de extremos relativos e puntos de inflexión dunha función. 
• Problemas e optimización. 
• Teorema e Rolle: enunciado e interpretación xeométrica. 
• Teorema do Valor Medio do Cálculo Diferencial: Enunciado e interpretación xeométrica. 
• Enunciado da Regra de L’Hôpital: Aplicación á resolución de límites indeterminados. 

 

Unidade 13: APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

• Representación gráfica de funcións de tipo polinómico, racional, ou combinación delas. Incluirá: 
dominio, puntos de corte, simetrías, monotonía, curvatura (concavidade e convexidade), inflexións 
e asíntotas. 

 

Unidade 14: PRIMITIVAS DUNHA FUNCIÓN 

• Definición de primitiva dunha función. Concepto de integral indefinida. Propiedades lineares da 
integral indefinida. Cálculo de integrais inmediatas. 

• Cálculo de primitivas: Método de integración por partes, método de cambio de variable, 
integración de funcións racionais: exposición do método para o caso de raíces reais simples e 
múltiples no denominador da función a integrar así como o método para o caso de raíces 
complexas simples do tipo (conxugadas 2 a 2). 

 

Unidade 15: INTEGRAL DEFINIDA. 

• Sumas superiores e inferiores. 
• Definición de integral definida nun intervalo pechado. Interpretación xeométrica. 
• Propiedades da integral definida (monotonía, linearidade, aditividade en intervalos). 
• Teorema do Valor Medio do Cálculo Integral para funcións continuas: enunciado e interpretación 

xeométrica. 
• Teorema Fundamental do Cálculo Integral para función continuas: enunciado e interpretación 

xeométrica 
• Enunciado da Regra de Barrow. Aplicación da Regra de Barrow ó cálculo de áreas planas 

limitadas por funcións. 
 
6.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
6.3.1 MÍNIMOS ESIXÍBEIS 
Serán utilizados como referencia básica durante todo o curso académico pero, en especial, cando teñan 
que ser avaliados por un procedemento extraordinario: setembro, pendentes e perda do dereito á 
avaliación continua. 
Estarán expostos dende o mes de outubro ata o final de curso, nos taboleiros oficiais do centro, para 
coñecemento de toda a comunidade educativa. 
 
Todos os contidos son mínimos esixíbeis. 
 
I. ÁLXEBRA 
• Utilización das matrices para organizar e representar datos extraídos de diversas situación, 

especialmente de xeometría, e operar con elas para resolver os problemas presentados (en 
particular, o uso das matrices e as súas operacións permite representar sistemas de ecuacións 
lineares). 

• Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais. 
• Coñecemento das propiedades dos determinantes e súa aplicación para calcula-lo 

desenvolvemento (ou valor) de determinantes (incluso nos que interveñen letras). 
• Recoñecemento da existencia ou non da matriz inversa e o seu cálculo utilizando determinantes. 
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• Obtención do rango dunha matriz (incluso dependente dun parámetro) utilizando o método de 
Gauss e tamén utilizando o cálculo de  determinantes, relacionándoo co concepto de dependencia 
linear. 

• Discusión, resolución e interpretación xeométrica de sistemas de ecuacións lineares (incluso 
dependente dun parámetro) tanto polo método de Gauss como aplicando o Teorema de Rouche e a 
Regra de Cramer. 

 
II. XEOMETRÍA NO ESPACIO 
• Resolución de problemas xeométricos utilizando vectores e as súas operación: puntos de división 

dun segmento en partes iguais, comprobación de puntos aliñados, simétrico dun punto respecto a 
outro, etc. 

• Resolución de problemas afíns con puntos, rectas e planos  (pertenza, paralelismo, posicións 
relativas, intersección, etc.) a partir de calquera das formas das súas ecuacións. 

• Significado xeométrico do producto escalar de dous vectores, expresión analítica e propiedades. 
Aplicación á resolución de problemas xeométricos (módulo dun vector, ángulo de dous vectores, 
proxección dun vector sobre outro, perpendicularidade de vectores). 

• Significado xeométrico do producto vectorial de dous vectores, expresión analítica e propiedades. 
Aplicación á resolución de problemas xeométricos (vector perpendicular a outros dous, área do 
paralelogramo determinado por dous vectores). 

• Significado xeométrico do producto mixto de tres vectores, expresión analítica e propiedades. 
Aplicación á resolución de problemas xeométricos (volume do paralelepípedo determinado por 
tres vectores, decisión de se tres vectores son linearmente independentes). 

• Cálculo de todo tipo de ángulos: entre dúas rectas, recta e plano e dous planos. 
• Resolver problemas xeométricos nos que interveñan perpendicularidades, distancias, ángulos, 

incidencia, paralelismo… 
• Cálculo de todo tipo de distancias: entre dous puntos, dun punto a un plano, dun punto a unha 

recta (mediante o plano perpendicular á recta que pasa polo punto, ou ben facendo uso do 
producto vectorial) e a distancia entre dúas rectas que se cruzan (obtendo un plano que conteña a 
unha e sexa paralelo á outra, ou ben obtendo o segmento perpendicular a ambas, ou ben mediante 
o producto mixto). 

 
III. ANÁLISE 
• Coñecemento da definición e significado gráfico do límite dunha sucesión e dunha función (dado 

un ε>0 acha-lo correspondente n0  ou  δ).  
• Cálculo de límites  de  funcións (nun punto ou no infinito), resolvendo todo tipo de 

indeterminacións que se poidan presentar (incluída-las exponenciais – número e), acudindo ós 
límites laterais no caso de que fose preciso. 

• Estudio da continuidade e derivabilidade dunha función onde interveñan as funcións elementais : 
poliómicas, logariítmocas, exponenciais, trigonométicas, valor absoluto (especialmente nas 
“definidas en anacos” e incluso dependentes dun parámetro), identificando os tipos de 
descontinuidades que puideran producirse. 

• Enunciar e interpretar xeometricamente os teoremas de Bolzano, Weierstrrass, Rolle e Valor 
Medio 

• Aplicación do teorema de Bolzano para detectar a existencia de raíces e para separalas. 
• Coñecemento da interpretación xeométrica (pendente da recta tanxente) e física (variación dunha 

magnitude con respecto a outra) da definición de derivada e utilización desta para calcular 
derivadas de funcións sinxelas. 

• Aplicación da derivada ó cálculo da recta tanxente a unha curva nun punto e ó estudio da 
monotonía, extremos, curvatura e inflexións dunha función (incluíndo á resolución de problemas 
de optimización). 

• Cálculo de derivadas utilizando as fórmulas e regras de derivación (inclúese derivación en forma 
implícita e derivación logarítmica). 

• Constatación de se unha función cumpre ou non as hipóteses do teorema do valor medio (ou do 
teorema de Rolle) e obtención do punto onde cumpre (no seu caso) a tese. 

• Enunciar a Regra de L’Hôpital Cálculo de límites aplicando a Regra de L’Hôpital. 
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• Estudio e representación gráfica de funcións polinómicas, racionais,  e combinacións (sinxelas) 
de-las. No estudio incluiranse, cando menos, os seguintes apartados: Dominio, punto de corte cos 
eixes, simetrías, monotonía e extremos, curvatura e inflexións e asíntotas.2 

• Calcular primitivas dunha función elemental ou dunha función que, mediante simplificacións 
adecuadas  se transforme nunha elemental desde a óptica da integración. 

• Calcuar primitivas dunha función utilizando  o método de substitución, integración por partes en 
casos sinxelos. 

• Calcular primitivas de funcións racionais con raíces reais simples, múltiples e da forma  x2+a no 
denominador. 

• Enunciar e interpretar o teorema do Valor Medio e o Fundamental do Cálculo Integral 
• Responder a problemas teóricos relacionados co teorema Fundamental do Cálculo e do Valor 

Medio 
• Calcular a área baixo unha curva entre dúas abscisas, entre dúas curvas. 
 
 
6.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Todos os contidos do curso son contidos mínimos e avaliables, seguindo a pauta para a avaliación de 
contidos mínimos 
 

• Durante o curso regular (setembro – maio) farase polo menos unha proba escrita dentro de 
cada avaliación, sendo recomendable a realización dun control intermedio en cada avaliación. 

Ou ben,  
• Unha proba escrita para cada bloque de contidos, agás no bloque de análise que, no caso de 

consideralo conveniente, faranse 2 exames en vez de 1 (e unha soa recuperación común dos dous) 
. Neste caso a cualificación obtida no bloque será a media aritmética das dúas, sempre que 
ámbalas dúas sexan superiores a 4; de non ser así, a nota do bloque será de Insuficiente aínda que 
se haxa superado un deles. 

 Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos sus alumnos/as as probas escritas a realizar (número, 
datas e contidos). 
 

• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual do 
alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, repaso de 
exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación., ou a cada bloque 

de contidos, agás na 3ª avaliación,onde a recuperación deste bloque ou desta avaliación pode 
ir incluido noutras recuperacións (unha recuperación conxunta dos bloques ou avaliacións 
suspensas). 

 
O alumnado ,que a finais de maio teña os contidos dunha ou dúas avaliacións (ou de un ou dous 
bloques) non superados pode presentarse a unha recuperación final (outras recuperacións) onde 
terá opción a recupear os bloques ou avaliacións suspensas , ou ben, a facer un exzame global de 
toda a materia 

 
Ningún alumno ou alumna poderá realizar estes exames fora da data e hora sinalada entre a aula e o 
profesor. Excepcionalmente, no caso realmente necesario de que algún alumno ou alumna non se 
poida presentar nalgunha das datas sinaladas, deberá presentar a seguinte documentación: 
xustificación oficial da causa que o/a impide presentarse xunto coa firma dos pais ou titores legais 
 
As cualificacións que figurarán nos boletíns de notas serán as acadadas nos exames non nas 
recuperacións (no caso de que estas se fagan antes das avaliacións) e farase constar nestes boletíns  
como información a nota da correspondente recuperación. 
  
Unha vez superada esta materia ó longo do curso académico a nota final calcularase así: 

 
-Se non se realiza ningunha recuperación: nota media dos 3 bloques 
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-Se se realiza unha soa recuperación: nota media dos exames realizados. 
-Se se realizan dúas recuperacións ou máis: nota media dos exames (sen contar as das 
recuperacións). 

 
Para redondear a nota, o profesor pode tomar una decisión baseada en criterios como 
A regularidade na asistencia a clase. 
A observación da actuación e interese do alumno ou alumna en clase. 
… 
Estas normas poderan revisarse ó longo do curso a petición do alumnado ou do profesor ou profesora 
 

• As probas escritas serán sobre os contidos de programación. 
Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 
50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a explicará as 
puntacións de cada pregunta ou o criterio de corrección.Ainda así incluirase cando menos, a 
puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o 
mesmo. 

 
• En canto a correción concreta de cada unha das preguntas dos exames, valoraranse 

fundamentalmente os coñecementos prácticos. 
• No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes 

aspectos: 
o A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta. 
o A claridade da exposición 
o A facilidade e precisión no calculo. 

• Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno obtén unha 
solución absurda, valorarase positivamente que o alumno faga constar o absurdo de tal 
resultado. 

• A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na súa 
valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución numérica dun problema 
ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a obtención do resultado. 

• Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con representacións 
gráficas, posto que se valora a correción e detalle das mesmas, o emprego de unidades e o 
mantemento aproximado das proporcións. 

 
Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 
CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 

 
• Os exames de setembro: 
• Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel 
• Terán como base os contidos mínimos 
• Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan clase no nivel 

correspondente.  
• Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que, despois de 

aproximala por redondeo será a que conste na acta. 
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6.3.3CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

• Se dentro dunha mesma avaliación se realiza máis dunha proba escrita, o profesorado 
comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada unha delas (pode ser unha media 
ponderada, segundo a/as proba/as posterior/es conteñan ou necesiten contidos das anteriores). 
Do mesmo xeito establécense as relacións entre traballos e probas escritas (mediante medias 
ponderadas) de cara a acadar a nota de cada avaliación. 

 
• As notas das recuperacións, salvo casos aillados serán de 5. No caso dunha soa recuperación 

ou de notas moi aceptables en dúas será o propio profesor ou profesora quen decidirá o valor 
das mesmas de cara a unha nota final de xuño. 

 
• En xuño, atopamos a seguinte situación: 

 
1º aval. 2º aval. 3º aval. 

Nota da 
materia 
espec. 1ª 
aval. 

recup. Nota da 
materia 
específica 
2ª aval. 

recup. nota da 
materia 
específica 
da 3ª ava. 

recuper.3º 
aval. 
(OPCIONAL, 
a criterio do 
profesor/a) 

outras 
recuperacións 
(1) 

  
(1) A esta proba poderá presentarse só o alumnado que teña 1/3 da materia cunha nota igual ou 
superior a 5. A posibilidade de diminuir esta esixencia é criterio persoal de cada profesor ou profesora 
(sempre unha decisión colexiada entre os profesores/as que imparten o mesmo nivel) 
 
Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos 

a) Cando a nota específica da materia de cada avaliación (incluindo recuperacións) é  
superior a 4. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3. 

b) Cando a nota específica da materia dunha avaliación é inferior a 4 e as notas das 
materias específicas das outras dúas é igual u superior a 5. Neste caso esta 1ª nota 
media é a media aritmética das 3. 

 
Neste momento o profesor emitirá outra cualificación (2ª nota) reflectindo outras valoracións 
practicadas durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a 

7. Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo ben 
8. Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e exames 
9. O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na materia, 

dende o primeiro dia. 
10. O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó argumenta-

las súas opinións 
11. Asistencia e puntualidade. 
12. …………………………… 

 
A cualificación final será a media ponderada entre estas dúas notas, ponderando a primeira o 90% e a 
segunda, un 10%. 
 
O alumno recibirá unha cualificación enteira entre 0 e 10, motivo polo que a cualificación anterior será 
aproximada por redondeo.  
 
O alumno promocionará ó curso seguinte cando: 
a) Esta cualificación final é igual ou superior a 5 
ou ben, cando 
b) A nota doutras recuperacións realizada no trimestre da 3ª avaliación  sexa igual ou superior a 5. 
 
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro 
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6.4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
A extensión do programas destes cursos obriga a prestar unha atención moi especial ó equilibrio entre 
as súas distintas partes: 
– breves introduccións que centran e lle dan sentido e apoio intuitivo ó que se fai, 
– desenvolvementos concisos, 
– procedementos moi claros, 
– unha gran cantidade de exercicios ben elixidos, secuenciados e clasificados. 
 
As dificultades encadéanse coidadosamente, procurando partir “do que o alumno xa sabe”. A 
redacción é clara e sinxela, e inclúense uns “problemas complementarios” que lle permitirán 
enfrontarse por si mesmo ás dificultades. 
 
Toda a programación didáctica trata de ter en conta diversos factores para responder a determinadas 
concepcións do ensino e da aprendizaxe. Salientamos, a continuación, os factores que inspiran a nosa 
programación: 
a)O nivel de coñecementos dos alumnos e das alumnas ó remata-lo segundo ciclo da Educación 
Secundaria Obrigatoria 
Na actualidade, está unanimemente estendida entre a comunidade de educadores a premisa de que 
todo ensino que pretenda ser significativo debe partir da avaliación dos coñecementos previos dos 
alumnos e das alumnas. Dese xeito, partindo do que xa saben, poderemos construír novas 
aprendizaxes que conectarán coas que xa teñen de cursos anteriores ou co que aprenden fóra da aula, 
ampliándoas en cantidade e, sobre todo, en calidade. 
b)Ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna 
Cada persoa aprende a un ritmo diferente. Os contidos deben estar explicados de tal xeito que 
permitan extensións e gradacións para a súa adaptabilidade. 
c)Preparación básica para un alumnado de Ciencias ou de Enxeñería 
Os alumnos e as alumnas destes bacharelatos requiren unha formación conceptual e procedemental 
básica para un estudiante de Ciencias: unha boa bagaxe de procedementos e de técnicas matemáticas, 
unha sólida estructura conceptual e unha razoable tendencia a buscar certo rigor no que se sabe, en 
cómo se aprende 
e en cómo se expresa. 
d)Atención ás necesidades doutras disciplinas 
O papel instrumental das matemáticas obriga a ter en conta o uso que delas se pode necesitar noutras 
disciplinas. Concretamente, as necesidades da Física impoñen que os temas de derivadas e de integrais 
se traten con algo máis de profundidade do que se faría de non se dar ese requirimento. 
 
Na clase de matemáticas, deberiamos “equilibrar” as oportunidades para que haxa: 
–  Explicacións a cargo do profesor. 
– Discusións entre profesor e alumnos e entre os propios alumnos. 
– Traballo práctico apropiado. 
– Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 
– Resolución de problemas, incluída a aplicación das matemáticas a situacións da vida diaria. 
– Traballos de investigación. 
Utilizaremos en cada caso o máis axeitado dos procedementos anteriores para logra-la mellor 
aprendizaxe dos alumnos sobre feitos, algoritmos e técnicas, estructuras conceptuais e estratexias 
xerais.  
 
Por outra parte, hai capacidades en matemáticas que non se desenvolven dominando con soltura 
algoritmos e técnicas. Trátase de capacidades máis necesarias no momento actual e, con toda 
seguridade, no futuro. Referímonos á resolución de problemas, elaboración e comprobación de 
conxecturas, abstracción, xeneralización... 
  
 
6.5 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

266 
 

 
6.5.1 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO  
Ä AVALIACIÓN CONTINUA. 
Neste caso o seminario realizará antes da avaliación final de maio unha proba escrita elaborada sobre 
os contidos de programación, tendo moi en conta os mínimos esixíbeis. Os criterios de correción desta 
proba serán os mesmos que para ás do curso ordinario. Nestas mesmas datas o profesor ou profesora 
responsable do alumno/a pode solicitar a entrega de traballos ou exercicios específicos. En todolos 
casos para poder optar a unha cualificacion sigual ou superior a 5 é necesario obter na proba escrita 
unha cualificación superior a 4. Entón esta nota da proba ponderaría un 85% e a dos traballos un 15%. 
Se a nota conxunta é igual ou superior a 5 entón a cualificación sería de apto 
 
Se o profesor opta por facer só unha proba escrita a cualificación da mesma para aprrobar a materia 
ten que ser igual ou superior a 5. 
 
6.5.2 ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
6.5.2.1.Contidos esixíbeis: 
Serán os contidos ou mínimos esixíbeis do nivel anterior 
6.5.2.2.Actividades recomendadas: 
O seguimento e avaliación do alumnado coas matemáticas pendentes  farase conxuntamente entre o 
profesorado responsable destes alumnos e alumnas, no presente curso académico e a xefa de 
seminario. 
 
O plan de traballo elaborado polo noso departamento é: 
 

• Nos primeiros días do mes de outubro, os profesores/as que lles imparten clase no curso actual 
entregaranlles a tódolos alumnos pendentes, modelos de exames de cursos anteriores ou ben 
boletíns de exercicios, seleccionados previamente polo profesor ou profesores que lles 
impartiron clase o curso anterior. 

• No caso de xurdiren dúbidas ou consultas de calquera índole relacionadas coa materia 
pendente, poderán ser atendidas voluntariamente e de forma puntual polo profesor que lles 
imparte clase no curso actual. 

 
6.5.2.3.Actividades de avaliación: 
As datas comunicaránselle (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación a ser posible 
sen coincidir con outras probas. 
 
A elaboración, corrección e réxime de exames será o seguinte: 

• Tal e como consta na relación de contidos mínimos, estes serán a referencia básica para a 
avaliación do alumnado coa materia pendentes, polo tanto, as probas escritas que se realicen 
versarán sobre eles. 

• Realizaranse  só dúas probas ó longo do curso: a primeira, á volta das vacacións de Nadal e a 
segunda, á volta das vacacións de Semana Santa (datas fixadas por x. de estudos). 

• Cada unha delas abarcará a totalidade dos contidos da materia  (o alumno/a que supere a 
primeira proba non terá que presentarse á segunda).Loxicamente, finalizado o curso regular, 
realizarase outra proba global en setembro (exames extrordinarios) 

• Estas probas serán elaboradas polo profesorado que impartiu a materia pendente do curso 
anterior (garantindo así a non inclusión de preguntas que non foran obxecto de estudio no 
curso anterior) e supervisadas por tódolos membros do seminario, incluíndo nelas unha 
porcentaxe aproximada dun 50% de preguntas extraídas dos exames ou boletíns repartidos 
durante o primeiro trimestre, segundo o procedemento exposto no acordo anterior. 

• Serán corrixidos colexiadamente polos membros do Departamento que impartan  clase nos 1º 
de Bacharelato e se é o caso tamén polos profesores/as do curso actual 

 
6.5.2.4.Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación continua: 
A avaliación destes alumnos realizarase do seguinte xeito: 
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• No período ordinario do curso, o seminario evaluará a estes alumnos/as (aproximadamente 

dúas semanas despois da data das probas ecritas). Haberá tamén unha avaliación global en 
setembro. 

• Nas citadas avaliacións serán emitidas unhas cualificacións que serán o resultado dunha 
valoración colexiada feita en base a nota do exame (90%), e outra nota (basada na realización 
e entrega dos boletíns e o seguimento na materia (se é o caso) con contidos progresivos do 
curso actual por parte do profesor/a que lle coresponda. (10%).  
As referidas cualificacións publicaranse no taboeiro oficial do centro. Os alumnos con 
cualificación positiva nalgunha das das tres avaliacións terán a materia superada (e esa será a 
nota que se fará constar na Acta de Avaliación de Pendentes que corresponda),non tendo 
obrigación de presentarse ás probas seguintes. 
 

O alumnado que neste ano académico curse MAT II, pode optar por non seguer este plan de 
recuperación e superar a materia deste ano, entón tamén superaria a do nivel anterior (moi arriscado, 
non é recomendable) 
Todos estes acordos comunicáronselle ó alumnado pendete e a titora de pendentes con data 5-outubro-
2013.   
 
6.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXT O 
 
O material imprescindible para o alumno é a impresión dos apuntes que se envian e as fotocopias que 
se entregan Ademais libreta ou folios onde realizará os distintos exercicios que se propoñan na aula. 
Calculadora científica. 
Na biblioteca hai distintos libros de problemas resoltos a disposición do alumnado que desexe 
consultalos ou solicítalos en prestámo. 
Sen libro. Envio por e-mail dos apuntes de teoría e prácticas e se é necesario entrega de fotocopias  
 
6.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE ÓS TEMAS TRANSVERSAIS 
 
A transversalidade educativa pode entenderse de dúas formas: 
•- Relacións entre os contidos de distintas áreas. 
•- Aplicación dos contidos a materias que, en por si, non constitúen obxecto de estudio nesta etapa do 
ensino. 
 
A primeira das dúas afondará nunha formación integral do alumno, quen amosará interese por un 
maior número de disciplinas, pois ata nas que non desfrute verá elementos de unión coas do seu gusto. 
En canto á segunda maneira de entende-la transversalidade, relacionará o alumno co seu contorno dun 
xeito inmediato e real. 
 
CATEGORÍAS E SIGNIFICADO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

1. Educación para o consumo. 
a. Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e efectos 

individuais e sociais de consumo. 
b. Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do 

consumidor. 
c. Crear unha conciencia crítica ante o consumo. 

 
2. Educación para a saúde. 

a. Desenvolver hábitos de saúde. 
 

3. Educación para os dereitos humanos e para a paz. 
a. Xerar posicións de defensa da paz mediante o coñecemento de persoas e institucións 

significativas. 
b. Preferi-la solución dialogada de conflictos. 
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4. Educación para a igualdade entre os sexos. 
a. Desenvolve-la autoestima e a percepción do propio corpo como expresión da 

personalidade. 
b. Analizar criticamente a realidade e corrixir xuízos sexistas. 
c. Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 
5. Educación ambiental. 

a. Comprende-los principais problemas ambientais. 
b. Adquirir responsabilidades ante o medio. 

 
6. Educación multicultural. 

a. Esperta-lo interese por coñecer culturas diferentes da propia. 
b. Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con outras culturas. 

 
7. Educación para a convivencia. 

a. Respecta-la autonomía dos demais. 
b. Dialogar como forma de solucionar diferencias. 

 
8. Educación para Europa. 

a. Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 
institucións, etc. 

b. Desenvolve-la conciencia de identidade europea. 
 
 
6.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO 
DEPARTAMENTO.  
No momento actual non están previstas . Ö longo do curso ,ó recibir información e poñerse en 
contacto cos outros seminarios é posible que surxan máis. De ser así levaránse ó consello escolar e 
quedarán reflectidas na memoria do final de curso. 
 
 
6.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES.  
 
Ainda que nestes cursos a diversidade é menor, o obxectivo é que todos os alumnos participen no 
proceso de aprendizaxe con satisfacción e teñan o éxito que corresponde a súa capacidade e interese. 
Para conseguir este obxectivo, cada unidade contén actividades de ampliación e de reforzo. As 
primeiras van dirixidas a aqueles alumnos máis rápidos na realización das súas tarefas e as segundas 
para os que as realizan dunha forma máis lenta. 
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MATEMÁTICAS Apli.II  2º BACHARELATO 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008) 

 

6.1. OBXECTIVOS  

 

• Comprender os conceptos, procedementos e estratexias matemáticas que lles permitan ós 
alumnos e ás alumnas avanzar na propia matemática, nas súas conexións e aplicacións con 
outras materias, para poder acceder a estudios posteriores relacionados coas humanidades e as 
ciencias sociais. 

• Aplicar os coñecementos matemáticos a situacións diversas, utilizándoos, en particular, na 
interpretación de fenómenos e procesos das ciencias sociais e humanas e nas actividades 
cotiás. 

• Utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de problemas, de forma que lles 
permita enfrontarse a situacións novas con autonomía, perseveranza, eficacia e creatividade. 

• Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando 
tratamentos matemáticos, e expresar criticamente opinións, argumentando con precisión e 
rigor, aceptando a discrepancia e os puntos de vista diferentes. 

• Utilizar os coñecementos matemáticos adquiridos para interpretar criticamente as mensaxes, 
datos e informacións que aparecen nos medios de comunicación e outros ámbitos sobre 
cuestións sociais e económicas. 

• Mostrar hábitos e actitudes propias da actividade matemática, tales como a explicitación de 
hipóteses, a formulación de conxecturas, a construcción de exemplos e contraexemplos, a 
xustificación de afirmacións que se formulan, a necesidade de verificación, a valoración da 
precisión, o cuestionamento das apreciacións intuitivas, a visión crítica e a apertura a novas 
ideas. 

• Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar 
procedementos, adquirir certo rigor no pensamento científico, encadear coherentemente os 
argumentos e detectar incorreccións lóxicas. 

• Expresarse oral, escrita e graficamente en situacións de ser tratadas matematicamente, 
mediante a adquisición e o manexo dun vocabulario específico de termos e notacións 
matemáticos. 

• Establecer relacións entre as matemáticas e o contorno social, cultural e científico-tecnolóxico, 
apreciando o seu lugar como parte da nosa cultura. 

• Valorar o traballo en grupo como elemento base de interacción persoal no proceso de ensino-
aprendizaxe das matemáticas, comprendendo a importancia das ideas e opinións diversas, das 
estratexias e métodos persoais de formulación e resolución alleos como fonte de mellora e 
enriquecemento do pensamento propio. 

 

 
6.2 CONTIDOS. SECUENCIACIÓN 
 

BLOQUE I. ÁLXEBRA 

 
CÁLCULO MATRICIAL  
 



Seminario de Matemáticas       IES Virxe do Mar       Noia – A Coruña 
 

270 
 

Concepto de matriz. A matriz como expresión de táboas e grafos. Tipos de matrices. 
• Definición de matriz mxn. Elemento dunha matriz. Notacións. Tipos de matrices: 

rectangulares, cadradas (triangulares, diagonal, identidade, simétricas). Matrices fila e 
columna. Matriz nula. Transposta dunha matriz 

 
Operacións con matrices.  

• Suma de matrices de orden mxn. Oposta dunha matriz. Propiedades da suma de matrices. 
Producto dun número por unha matriz. Propiedades. Definición do producto de matrices. 
Propiedades do producto de matrices: asociatividade, non conmutatividade, distributiva  
respecto a suma. Elemento neutro (nas matrices cadradas) 

 
Obtención de matrices inversas sinxelas polo método de Gauss. 
 
Sistemas de ecuacións lineais. 

• Definición de: ecuación lineal con 2 ou 3 incógnitas, solución dunha ecuación lineal, sistema 
de ecuacións lineais con 2 ou 3 incógnitas, solución dun sistema de ecuacións. Forma 
matricial dun sistema de ecuacións lineais. Clasificación dos sistemas segundo o número de 
solucións. 

 
Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais sinxelos. 

• Utilización do método de Gauss na discusión e resolución dun sistema de ecuacións lineais 
con 2 ou 3 incógnitas. 

 
Resolución de problemas con enunciados relativos ás Ciencias Sociais e á Economía que poden 
resolverse mediante sistemas de ecuacións lineais de dúas ou tres incógnitas e interpretación das 
solucións nos termos do enunciado. 
 
PROGRAMACIÓN LINEAL  
 
Iniciación a programación lineal bidimensional. 

• Igualdades e desigualdades. Propiedades das desigualdades. Inecuacións lineais cunha e dúas 
incógnitas. Sistemas de inecuación lineais con dúas incógnitas. Resolución gráfica e analítica. 

 
Formulación e resolución de problemas de programación lineal 

• Formulación de problemas sinxelos de programación lineal (en dúas variables) Definicións: 
función obxectivo, conxunto de restricións, rexión factible, solucións óptimas. Resolución por 
métodos gráficos e analíticos, e interpretación dos enunciados. 

 
 

BLOQUE II. ANÁLISE 

 
Límites. 

• Concepto intuitivo de límite dunha función. Límites laterais. Cálculo de límites sinxelos. 
Resolución das indeterminacións mais frecuentes. Determinación de asíntotas de funcións 
racionais e interpretación das tendencias asintóticas no tratamento da información 

 
Continuidade. 

• Idea intuitiva de continuidade nun punto. Continuidade nun intervaloInterpretación dos 
diferentes tipos de discontinuidade. Estudo da continuidade de funcións definidas a anacos. 

 
A derivada. 

• Taxa de variación media. Concepto de derivada dunha función nun punto. Interpretación 
xeométrica. Recta tanxente a unha  función nun punto. Definición de función derivada. 
Derivadas sucesivas. 
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Cálculo de derivadas. 

• Regras de derivación. Derivadas de funcións elementais. 
 
Aplicación das derivadas. 

• Aplicación ó estudo da variación dunha función e á súa representación gráfica (crecemento e 
decrecemento, extremos relativos, concavidade, puntos de inflexión, asíntotas) 

• Estudio e representación gráfica dunha función definida a cachos, polinómica ou racional 
sinxela ,estudiando dominio, continuidade, derivabilidade, ramas infinitas, puntos singulares, 
cortes cos eixese asíntotas 

• Aplicacións á resolución de problemas de optimización. 
 

BLOQUE III. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 
Sucesos Aleatorios. 

• Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos. Operacións con sucesos. Álxebra de sucesos. 
 
 
Probabilidade. 

• Frecuencias absolutas e relativas. Idea de probabilidade. Cálculo da probabilidade mediante 
frecuencias ou por aplicación da lei de Laplace. Propiedades da probabilidade. 

• Experiencias compostas. Probabilidade condicionada. Sucesos independentes. Regra do 
producto. 

• Probabilidade total 
• Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

 
Aproximación da binomial á normal 

• Corrección de Yates para a continuidade 
 
Poboación e mostra. 

• Técnicas de mostraxe. Parámetros poboacionais e estat´sticos mostrais  
 
Distribución de probabilidade das  medias e das proporcións mostrais . Teorema central do 
límite.Consecuencias do teorema central do límite 
 
Intervalo de confianza para a proporción e para a media dunha distribución normal de 
desviación típica coñecida. 

• Nivel de confianza. Erro na estimación. Determinación do tamaño da mostra 
 
Contrastes de hipótese para a proporción e para a media ou diferenza de medias de 
distribucións normais con desviación típica coñecida 
 
UNIDADES Nº SESIÓNS DATAS APROXIMADAS  
Matrices, operacións con matrices 8 17 setembro-6 outubro 
Sistemas de ecuacións lineais. 
Resolución (Mét. De Gauss) 

8  9 outubro-20 outubro 

Obtención de matrices inversas 4 23 outubro- 27 outubro 
Resolución de problemas 8 30 outubro – 10 novenbro 
Programación lineal 12 13 novembro- 1 decembro 
 Exames  11 decembro- 14 decembro 
Límites e continuidade 12 15 decembro-21 decembro 

11 xaneiro- 19 xaneiro 
Derivadas e cálculo de derivadas 12 22 xaneiro- 9 febreiro 
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Aplicacións das derivadas 16 22 febreiro- 11 marzo 
Exames  121marzo- 15marzo 
Sucesos aleatorios e probabilidade 17 16 marzo - 29 marzo 

5 abril-20 abril 
Poboación e mostra.Distribución de probabilidade 
Da media mostral. Intervalo de confianza. Contraste 

19 20 abril- 20 maio 

Repaso final e exames  21 maio- .. 
 
 
6.3  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
6.3.1 MÍNIMOS ESIXÍBEIS 
Serán utilizados como referencia básica durante todo o curso académico pero, en especial, cando teñan 
que ser avaliados por un procedemento extraordinario: setembro, pendentes e perda do dereito á 
avaliación continua. 
Estarán expostos dende o mes de outubro ata o final de curso, nos taboleiros oficiais do centro, para 
coñecemento de toda a comunidade educativa. 
 
Todos os contidos son mínimos esixibeis. 
 
I. ÁLXEBRA 
• Utilización da linguaxe matricial e as operacións con matrices como instrumento para representar 

datos estructurados en forma de táboas ou grafos provenientes de situacións diversas. 
• Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais sinxelos. 
• Cálculo da  inversa dunha matriz utilizando o método de Gauss. 
• Discusión e resolución de sistemas de ecuación lineais  utilizando o método de Gauss. 
• Traducción de enunciados de problemas relativos ás Ciencias Sociais e a Economía á linguaxe 

alxébrica, selección e aplicación das técnicas axeitadas para resolvelo e interpretación das 
solucións obtidas no contexto que se trate. 

• Construcción do recinto plano a partir dun sistema de inecuacións e viceversa, situando sobre el a  
función obxectivo dada para encontrar a solución óptima. 

• Traducción á linguaxe alxébrica de enunciados susceptibles de ser interpretados como problemas 
de programación lineal e a súa resolución (dúas variables). 

 
II. ANÁLISE MATEMÁTICA 
• Asociar certas formas de gráficas coa correspondente fórmula (en particular comportamentos 

lineais, afins, cuadráticos, exponienciais e logarítmicos). Sacar conclusións, a partires da 
representación gráfica, sobre o comportamento da magnitude representada. 

• Determinar, en funcións dadas pola súa gráfica, límites, dominio, percorrido, discontinuidades, 
asíntotas,… 

• Cálculo de límites (nun punto ou no infinito) sinxelos de funcións (directos ou ben aqueles nos 
que xorden indeterminacións de tipo racional, exponencial, irracionais cadráticos e exponenciais), 
acudindo ós límites laterais no caso de que fose preciso. 

• Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretar o significado das mesmas. 
• Estudio da continuidade e derivabilidade dunha función (especialmente nas “definidas en anacos” 

e incluso dependentes dun parámetro), identificando os tipos de descontinuidades que puideran 
producirse. 

• Determinar nunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analítica, os puntos onde é 
ou non derivable dita función. 

• Coñecemento da interpretación xeométrica (pendente da recta tanxente) e física (variación dunha 
magnitude con respecto a outra) da derivada e utilización desta para calcular derivadas de funcións 
sinxelas. 

• Cálculo de derivadas utilizando as fórmulas e regras de derivación. 
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• Aplicación da derivada ó cálculo da recta tanxente a unha curva nun punto e ó estudio da 
monotonía, extremos, curvatura e inflexións dunha función (incluíndo á resolución de problemas 
de optimización). 

• Estudio e representación gráfica de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, 
exponenciais, logarítmicas e combinacións (sinxelas) de todas elas (función definidas a trozos). 
No estudio incluiranse, cando menos, os seguintes apartados: Dominio, punto de corte cos eixes, 
simetrías, monotonía e extremos, curvatura e inflexións e asíntotas (excluídos os casos que 
requiran a Regra de L´Hôpital 

• Representación gráfica e interpretación cuantitativa e cualitativa de fenómenos naturais e sociais 
mediante relacións funcionais sinxelas, e capacitación para obter conclusións  sobre o referido 
fenómeno nas que se necesite facer uso de calquera dos coñecementos  adquiridos neste bloque.  

 
III. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
• Coñecemento da álxebra de sucesos, utilizando as súas operacións para calcular probabilidades 

(probabilidades da intersección, da unión, do complementario, etc.). 
• Cálculo de probabilidades mediante frecuencias ou ben por aplicación da Lei de Laplace (que non 

precisen de técnicas específicas de combinatoria).  
• Utilizar propiedades da probabilidade e da álxebra de sucesos na resolución de exercicios. 
• Cálculo de probabilidades en experiencias compostas (independencia e dependencia de sucesos, 

probabilidade condicionada), incluída-las probabilidades totais ou “a posteriori”, utilizando un 
diagrama en árbore ou as fórmulas correspondentes. 

• Cálculo dos parámetros dunha poboación (media ,varianza, etc.) e dunha mostra (media e 
cuasivarianza). 

• Utilizar métodos de conteo, diagramas e táboas de continxencia.  
• Calcular probabilidades de sucesos condicionados e de sucesos compostos.  
• Distinguir adecuadamente sucesos dependentes e independentes.  
• Aplicar o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes na resolución de exercicios.  
• Resolver problemas aplicando a aproximación da distribución binomial á normal. 
• Comprensión da importancia dunha boa elección da mostra, entendendo que debe ser aleatoria e 

dun tamaño adecuado ás circunstancias da experiencia. Así mesmo, descrición, calculando os 
elementos básicos, do proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, sistemática ou estratificada. 

• Resolver exercicios referentes ás distribucións mostrais para medias e proporcións. 
• Coñecemento e aplicación do Teorema Central do Límite para describir o comportamento das 

medias das mostras dun certo tamaño extraídas dunha poboación de características coñecidas 
• Construcción de intervalos de confianza para a media, entendendo e aplicando a relación que 

existe entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e o erro máximo admisible (na construcción 
non se facilitará a fórmula da distribución da media mostral). 

• Formular un contraste bilateral de hipótese: hipótese nula e alternativa, nivel de significación, 
rexión crítica e, en todo caso, a aplicación concreta do test, aceptando ou non a hipótese 
formulada.  

• Coñecer o significado dos errores de tipo I e II.  
• Aplicar contraste bilateral de hipótese para a proporción e para a media ou diferencia de medias de 

distribucións normais con varianza coñecida para un nivel de significación determinado, 
empleando táboas estatísticas. 

 
6.3.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Todos os contidos do curso son contidos mínimos e avaliables, seguindo a pauta para a avaliación de 
contidos mínimos 
 

• Durante o curso regular (novembro – maio) farase polo menos unha proba escrita dentro de 
cada avaliación, sendo recomendable a realización dun control intermedio en cada avaliación. 

Ou ben,  
• Unha proba escrita para cada bloque de contidos 
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 Seguindo estas pautas o profesorado fixará cos sus alumnos/as as probas escritas a realizar (número, 
datas e contidos). 
 

• A recuperación da materia non superada, presentarémola despois do traballo individual do 
alumnado, tendo éste ó profesor/a a súa disposición para as preguntas e dúbidas, repaso de 
exercicios ou solicitude doutros novos.  E farase: 
• Realizarase un exame de recuperación posterior a cada avaliación., ou a cada bloque 

de contidos, agás na 3ª avaliación,onde a recuperación deste bloque ou desta avaliación pode 
ir incluido noutras recuperacións (unha recuperación conxunta dos bloques ou avaliacións 
suspensas). 

 
O alumnado ,que a finais de maio teña os contidos dunha ou dúas avaliacións (ou de un ou dous 
bloques) non superados pode presentarse a unha recuperación final (outras recuperacións) onde 
terá opción a recupear os bloques ou avaliacións suspensas , ou ben, a facer un exzame global de 
toda a materia 

 
Ningún alumno ou alumna poderá realizar estes exames fora da data e hora sinalada entre a aula e o 
profesor. Excepcionalmente, no caso realmente necesario de que algún alumno ou alumna non se poda 
presentar nalgunha das datas sinaladas, deberá presentar a seguinte documentación: xustificación 
oficial da causa que o/a impide presentarse xunto coa firma dos pais ou titores legais 
 
As cualificacións que figurarán nos boletíns de notas serán as acadadas nos exames non nas 
recuperacións (no caso de que estas se fagan antes das avaliacións) e farase constar nestes boletíns  
como información a nota da correspondente recuperación. 
  
Unha vez superada esta materia ó longo do curso académico a nota final calcularase así: 

 
-Se non se realiza ningunha recuperación: nota media dos 3 bloques 
-Se se realiza unha soa recuperación: nota media dos exames realizados. 
-Se se realizan dúas recuperacións ou máis: nota media dos exames (sen contar as das 
recuperacións). 

 
Para redondear a nota, o profesor pode tomar una decisión baseada en criterios como 
A regularidade na asistencia a clase. 
A observación da actuación e interese do alumno ou alumna en clase. 
… 
Estas normas poderan revisarse ó longo do curso a petición do alumnado ou do profesor ou profesora 
 

• As probas escritas serán sobre os contidos de programación. 
Se a proba non é moi descompensada nas preguntas, estímase que é necesario contestar sobre un 
50% do preguntado para superala. Se o fose, antes de realizar o exame o profesor/a explicará as 
puntacións de cada pregunta ou o criterio de corrección.Ainda así incluirase cando menos, a 
puntuación de cada unha das preguntas. De non ser así, enténdese que tódalas preguntas puntúan o 
mesmo. 

 
• En canto a correción concreta de cada unha das preguntas dos exames, valoraranse 

fundamentalmente os coñecementos prácticos. 
• No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións teranse en conta os seguintes 

aspectos: 
o A coherencia ordeada e razoada da exposición de resposta. 
o A claridade da exposición 
o A facilidade e precisión no calculo. 

• Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno obtén unha 
solución absurda, valorarase positivamente que o alumno faga constar o absurdo de tal 
resultado. 
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• A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na súa 
valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución numérica dun problema 
ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a obtención do resultado. 

• Cando sexa posible, é recomendable ilustrar a resolución de problemas con representacións 
gráficas, posto que se valora a correción e detalle das mesmas, o emprego de unidades e o 
mantemento aproximado das proporcións. 

 
Nas probas de recuperación fixadas conxuntamente polo profesor/a e os alumnos/as non se “baixará 
nivel” e son iso: recuperación dunha materia que non se aprendeu no seu momento, polas razóns que 
fose e non, salvo casos aillados, exames para subir nota. 
   Concretamos algúns casos que poden presentarse nas aulas: 
• O alumno que  “mellora e pórtase ben” pero non alcanza os coñecementos mínimos necesarios. 

Pensamos que o momento de axudalo é durante o curso e non ó final do mesmo cunha nota 
superior a acadada por él 

• O alumno que cre que a avaliación contínua é aprobar só as probas correspondentes a materia nova 
do 3º trimestre. Quitándoo do seu erro, dicimos que a avaliación contínua é obter os coñecementos 
da nova materia explicada e RECUPERAR AS PROBAS SUSPENSAS, é valorar o TRABALLO 
CONTINUO dende principio de curso moito máis que o feito a trompicóns durante os tres últimos 
meses. 

 
• Os exames de setembro: 
• Serán comúns a todo o alumnado do mesmo nivel 
• Terán como base os contidos mínimos 
• Serán elaborados de forma colexiada polos membros do seminario que impartan clase no nivel 

correspondente.  
• Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame que, despois de 

aproximala por redondeo será a que conste na acta. 
 

 
6.3.3CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

• Se dentro dunha mesma avaliación se realiza máis dunha proba escrita, o profesorado 
comunicará os seus alumnos e alumnas o valor de cada unha delas (pode ser unha media 
ponderada, segundo a/as proba/as posterior/es conteñan ou necesiten contidos das anteriores). 
Do mesmo xeito establécense as relacións entre traballos e probas escritas (mediante medias 
ponderadas) de cara a acadar a nota de cada avaliación. 

 
• En xuño, atopamos a seguinte situación: 

 
1º aval. 2º aval. 3º aval. 

Nota da 
materia 
espec. 1ª 
aval. 

recup. Nota da 
materia 
específica 
2ª aval. 

recup. nota da 
materia 
específica 
da 3ª ava. 

recuper.3º 
aval. 
(OPCIONAL, 
a criterio do 
profesor/a) 

outras 
recuperacións 
(1) 

  
(1) A esta proba poderá presentarse só o alumnado que teña 1/3 da materia cunha nota igual ou 
superior a 5 (algunha avaliación aprobada). A posibilidade de diminuir esta esixencia é criterio persoal 
de cada profesor ou profesora (sempre unha decisión colexiada entre os profesores/as que imparten o 
mesmo nivel) 
 
Calculamos unha 1ª nota media nos seguintes casos 

a) Cando a nota específica da materia de cada avaliación (incluindo recuperacións) é  
superior a 4. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3. 
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b) Cando a nota específica da materia dunha avaliación é inferior a 4 e as notas das 
materias específicas das outras dúas (incluindo as recuperacións) é igual ou superior a 
5. Neste caso esta 1ª nota media é a media aritmética das 3. 

 
Neste momento o profesor emitirá outra cualificación (2ª nota) reflectindo outras valoracións 
practicadas durante o curso e rexistradas na ficha do alumno/a 

1. Actitude cara a materia: participativo ou non, traballador ou non, interese por facelo ben 
2. Hábitos de limpeza, traballo, organización e presentación no caderno da clase e exames 
3. O mérito dun aprendizaxe partindo dunha situación inicial e o traballo continuado na materia, 

dende o primeiro dia. 
4. O traballo en equipo , o respeto a profesores/as e compañeiros/as, a corrección ó argumenta-

las súas opinións 
5. Asistencia e puntualidade. 
6. …………………………… 

 
A cualificación final será a media ponderada entre estas dúas notas, ponderando a primeira o 85% e a 
segunda, un 15%. 
 
O alumno recibirá unha cualificación enteira entre 0 e 10, motivo polo que a cualificación anterior será 
aproximada por redondeo.  
 
O alumno promocionará ó curso seguinte cando: 
a) Esta cualificación final é igual ou superior a 5 
ou ben, cando 
b) A nota doutras recuperacións realizada no trimestre da 3ª avaliación  sexa igual ou superior a 5. 
 
Noutros casos deberá presentarse ós exames extraordinarios de setembro 
 
 
6.4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA  
A extensión do programas destes cursos obriga a prestar unha atención moi especial ó equilibrio entre 
as súas distintas partes: 
– breves introduccións que centran e lle dan sentido e apoio intuitivo ó que se fai, 
– desenvolvementos concisos, 
– procedementos moi claros, 
– unha gran cantidade de exercicios ben elixidos, secuenciados e clasificados. 
 
As dificultades encadéanse coidadosamente, procurando partir “do que o alumno xa sabe”. A 
redacción é clara e sinxela, e inclúense uns “problemas complementarios” que lle permitirán 
enfrontarse por si mesmo ás dificultades. 
 
Toda a programación didáctica trata de ter en conta diversos factores para responder a determinadas 
concepcións do ensino e da aprendizaxe. Salientamos, a continuación, os factores que inspiran a nosa 
programación: 
a)O nivel de coñecementos dos alumnos e das alumnas ó remata-lo segundo ciclo da Educación 
Secundaria Obrigatoria 
Na actualidade, está unanimemente estendida entre a comunidade de educadores a premisa de que 
todo ensino que pretenda ser significativo debe partir da avaliación dos coñecementos previos dos 
alumnos e das alumnas. Dese xeito, partindo do que xa saben, poderemos construír novas 
aprendizaxes que conectarán coas que xa teñen de cursos anteriores ou co que aprenden fóra da aula, 
ampliándoas en cantidade e, sobre todo, en calidade. 
b)Ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna 
Cada persoa aprende a un ritmo diferente. Os contidos deben estar explicados de tal xeito que 
permitan extensións e gradacións para a súa adaptabilidade. 
c)Preparación básica para un alumnado de Ciencias ou de Enxeñería 
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Os alumnos e as alumnas destes bacharelatos requiren unha formación conceptual e procedemental 
básica para un estudiante de Ciencias: unha boa bagaxe de procedementos e de técnicas matemáticas, 
unha sólida estructura conceptual e unha razoable tendencia a buscar certo rigor no que se sabe, en 
cómo se aprende 
e en cómo se expresa. 
d)Atención ás necesidades doutras disciplinas 
O papel instrumental das matemáticas obriga a ter en conta o uso que delas se pode necesitar noutras 
disciplinas. Concretamente, as necesidades da Física impoñen que os temas de derivadas e de integrais 
se traten con algo máis de profundidade do que se faría de non se dar ese requirimento. 
 
Na clase de matemáticas, deberiamos “equilibrar” as oportunidades para que haxa: 
–  Explicacións a cargo do profesor. 
– Discusións entre profesor e alumnos e entre os propios alumnos. 
– Traballo práctico apropiado. 
– Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 
– Resolución de problemas, incluída a aplicación das matemáticas a situacións da vida diaria. 
– Traballos de investigación. 
Utilizaremos en cada caso o máis axeitado dos procedementos anteriores para logra-la mellor 
aprendizaxe dos alumnos sobre feitos, algarismos e técnicas, estructuras conceptuais e estratexias 
xerais.  
 
Por outra parte, hai capacidades en matemáticas que non se desenvolven dominando con soltura 
algarismos e técnicas. Trátase de capacidades máis necesarias no momento actual e, con toda 
seguridade, no futuro. Referímonos á resolución de problemas, elaboración e comprobación de 
conxecturas, abstracción, xeneralización... 
  
 
6.5 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 
6.5.1 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO  
Ä AVALIACIÓN CONTINUA. 
Neste caso o seminario realizará antes da avaliación final de maio unha proba escrita elaborada sobre 
os contidos de programación, tendo moi en conta os mínimos exisibeis. Os criterios de correción desta 
proba serán os mesmos que para ás do curso ordinario. Nestas mesmas datas o profesor ou profesora 
responsable do alumno/a pode solicitar a entrega de traballos ou exercicios específicos. En todolos 
casos para poder optar a unha cualificacion sigual ou superior a 5 é necesario obter na proba escrita 
unha cualificación superior a 4. Entón esta nota da proba ponderaría un 85% e a dos traballos un 15%. 
Se a nota conxunta é igual ou superior a 5 entón a cualificación sería de apto 
 
Se o profesor opta por facer só unha proba escrita a cualificación da mesma para aprrobar a materia 
ten que ser igual ou superior a 5. 
 
6.5.2 ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
6.5.2.1.Contidos esixíbeis: 
Serán os contidos ou mínimos esixíbeis do nivel anterior 
6.5.2.2.Actividades recomendadas: 
O seguimento e avaliación do alumnado coas matemáticas pendentes  farase conxuntamente entre o 
profesorado responsable destes alumnos e alumnas, no presente curso académico e a xefa de 
seminario. 
 
O plan de traballo elaborado polo noso departamento é: 
 

• Nos primeiros días do mes de outubro, os profesores/as que lles imparten clase no curso actual 
entregaranlles a tódolos alumnos pendentes, modelos de exames de cursos anteriores ou ben 
boletíns de exercicios, seleccionados previamente polo profesor ou profesores que lles 
impartiron clase o curso anterior. 
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• No caso de xurdiren dúbidas ou consultas de calquera índole relacionadas coa materia 
pendente, poderán ser atendidas voluntariamente e de forma puntual polo profesor que lles 
imparte clase no curso actual 

 
6.5.2.3.Actividades de avaliación: 
As datas comunicaránselle (tamén no taboleiro de anuncios), coa suficiente antelación a ser posible 
sen coincidir con outras probas. 
 
A elaboración, corrección e réxime de exames será o seguinte: 

• Tal e como consta na relación de contidos mínimos, estes serán a referencia básica para a 
avaliación do alumnado coa materia pendentes, polo tanto, as probas escritas que se realicen 
versarán sobre eles. 

• Realizaranse  só dúas probas ó longo do curso: a primeira, á volta das vacacións de Nadal e a 
segunda, á volta das vacacións de Semana Santa (datas fixadas por x. de estudos). 

• Cada unha delas abarcará a totalidade dos contidos da materia  (o alumno/a que supere a 
primeira proba non terá que presentarse á segunda).Loxicamente, finalizado o curso regular, 
realizarase outra proba global en setembro (exames extrordinarios) 

• Estas probas serán elaboradas polo profesorado que impartiu a materia pendente do curso 
anterior (garantindo así a non inclusión de preguntas que non foran obxecto de estudio no 
curso anterior) e supervisadas por tódolos membros do seminario, incluíndo nelas unha 
porcentaxe aproximada dun 50% de preguntas extraídas dos exames ou boletíns repartidos 
durante o primeiro trimestre, segundo o procedemento exposto no acordo anterior. 

• Serán corrixidos colexiadamente polos membros do Departamento que impartan  clase nos 1º 
de Bacharelato e se é o caso tamén polos profesores/as do curso actual 

 
6.5.2.4.Criterios para superar as materias pendentes mediante avaliación continua: 
A avaliación destes alumnos realizarase do seguinte xeito: 

 
• No período ordinario do curso, o seminario evaluará a estes alumnos/as (aproximadamente 

dúas semanas despois da data das probas ecritas). Haberá tamén unha avaliación global en 
setembro. 

• Nas citadas avaliacións serán emitidas unhas cualificacións que serán o resultado dunha 
valoración colexiada feita en base a nota do exame (90%), e outra nota (basada na realización 
e entrega dos boletíns e o seguimento na materia (se é o caso) con contidos progresivos do 
curso actual por parte do profesor/a que lle coresponda. (10%).  
As referidas cualificacións publicaranse no taboeiro oficial do centro. Os alumnos con 
cualificación positiva nalgunha das das tres avaliacións terán a materia superada (e esa será a 
nota que se fará constar na Acta de Avaliación de Pendentes que corresponda),non tendo 
obrigación de presentarse ás probas seguintes. 
 

O alumnado que neste ano académico curse MAT Apli.  II, pode optar por non seguer este plan de 
recuperación e superar a materia deste ano, entón tamén superaria a do nivel anterior (moi arriscado, 
non é recomendable) 
Todos estes acordos comunicáronselle ó alumnado pendete e a titora de pendentes con data 5-outubro-
2013.   
 
6.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXT O 
O material imprescindible para o alumno son os apuntes entregados ou enviados por e-mail, unha 
libreta ou folios onde realizará os distintos exercicios que se propoñan na aula.A recollida de 
fotocopias se é o caso 
Calculadora científica. 
Na biblioteca hai distintos libros de problemas resoltos a disposición do alumnado que desexe 
consultalos ou solicítalos en prestámo. 
 
6.7 PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE ÓS TEMAS TRANSVERSAIS 
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A transversalidade educativa pode entenderse de dúas formas: 
•- Relacións entre os contidos de distintas áreas. 
•- Aplicación dos contidos a materias que, en por si, non constitúen obxecto de estudio nesta etapa do 
ensino. 
 
A primeira das dúas afondará nunha formación integral do alumno, quen amosará interese por un 
maior número de disciplinas, pois ata nas que non desfrute verá elementos de unión coas do seu gusto. 
En canto á segunda maneira de entende-la transversalidade, relacionará o alumno co seu contorno dun 
xeito inmediato e real. 
 
CATEGORÍAS E SIGNIFICADO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

1. Educación para o consumo. 
a. Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e efectos 

individuais e sociais de consumo. 
b. Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do 

consumidor. 
c. Crear unha conciencia crítica ante o consumo. 

 
2. Educación para os dereitos humanos e para a paz. 

a. Preferi-la solución dialogada de conflictos. 
 

3. Educación ambiental. 
a. Comprende-los principais problemas ambientais. 
b. Adquirir responsabilidades ante o medio. 

 
4. Educación multicultural. 

a. Esperta-lo interese por coñecer culturas diferentes da propia. 
b. Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con outras culturas. 

 
5. Educación para a convivencia. 

a. Respecta-la autonomía dos demais. 
b. Dialogar como forma de solucionar diferencias. 

 
6. Educación para Europa. 

a. Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 
institucións, etc. 

b. Desenvolve-la conciencia de identidade europea. 
 
 
6.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO 
DEPARTAMENTO.  
No momento actual non están previstas . Ö longo do curso ,ó recibir información e poñerse en 
contacto cos outros seminarios é posible que surxan máis. De ser así levaránse ó consello escolar e 
quedarán reflectidas na memoria do final de curso. 
 
6.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES.  
 
Ainda que nestes cursos a diversidade é menor, o obxectivo é que todos os alumnos participen no 
proceso de aprendizaxe con satisfacción e teñan o éxito que corresponde a súa capacidade e interese. 
Para conseguir este obxectivo, cada unidade contén actividades de ampliación e de reforzo. As 
primeiras van dirixidas a aqueles alumnos máis rápidos na realización das súas tarefas e as segundas 
para os que as realizan dunha forma máis lenta. 
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EN NOIA, ELABORADA E APROBADA A PROGRAMACIÓN POR TODO O PROFESORADO 
DO SEMINARIO, acordamos e matizamos o seguinte: 
Na secuenciación de contidos, vemos improbable o “repaso profundo” das unidades en datas 
anteriores aos exames, dedicando como sempre eses días a esquematizar os contidos e resolución de 
dúbidas que poideran quedar no seu momento.  
En MAT II , comezamos polo bloque de Análise 
En MAT. APLI. II intercanbiamos a orde dos bloques I e III (álxebra e estatística) 
Queda pendente a orde das unidades nos outros niveis, sendo esta orde sempre un acordó colexiado 
entre os profesores/profesoras do mesmo nivel  
 
 
 
 ISABEL LÓPEZ GÓMEZ _____________________________ 
 
 Mª JESÚS SOBRADO LÓPEZ ____________________________ 
 
 JOSÉ ANTONIO MAYO CAAMAÑO ____________________________ 
 
 J. F. VIGO OTERO ____________________________ 
 
 CARME GARCÍA VÁZQUEZ (s. QUÍMICA) ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
  NOIA, 2 015/2016 
 

 


