I.E.S. “12 DE OUTUBRO”
Localidade: Ourense
Curso

2021-2022

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
(MODELO
PRESENCIAL)
DO
DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS
MEMBROS DO DEPARTAMENTO
Ana Mª Otero Espinar ( Xefa de departamento)
Pilar Montes Gómez
Ángela Vázquez Pérez

0

Índice de contenido
1.Introdución e contextualización. ...................................................................................................................................................................... 7

1.1.Características xerais do centro e a súa contorna. ......................................................................................................................... 8
1.2.Adaptación da situación académica a eolución da pandemia covid19 nocurso 21-22. .................................................................... 9
2. O Departamento de Matemáticas ................................................................................................................................................................... 9
2.1. Introducción ................................................................................................................................................................................ 9
2.2. Relación de profesorado no Departamento ................................................................................................................................. 9
2.3. Grupos, niveis e distribucións horarias ...................................................................................................................................... 10
2.4. Libros de texto para o curso 2021-22 ......................................................................................................................................... 11
2.5. Reunións ................................................................................................................................................................................... 11
3. Consideracións xerais sobre as Matemáticas na ESO ..................................................................................................................................... 12
3.1. Introducción .............................................................................................................................................................................. 12
3.2. Ó Currículo: definición e elementos que o forman ...................................................................................................................... 14
3.3. As competencias clave ............................................................................................................................................................... 15
3.3.1 Relación de competencias clave ..................................................................................................................................... 15
3.3.2 Contribución das materias de Matemáticas ao desenvolvemento das competencias claves ........................................... 15
3.4. Os perfís competenciais ............................................................................................................................................................. 17
3.4.1 Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais ................... 17
4. A Programación na Educación Secundaria Obrigatoria ................................................................................................................................. 22
4.1. Aspectos a ter en consideración ................................................................................................................................................. 22
4.1.1 Finalidade da educación secundaria obrigatoria ............................................................................................................ 22
4.1.2 Obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria ................................................................................................. 22
4.1.3 Obxectivos xerais das Matemáticas na educación secundaria obrigatoria...................................................................... 24
4.2. Metodoloxía didáctica na E.S.O .................................................................................................................................................. 25
Pag 1

4.2.1 Liñas xerais da Metodoloxía a usar na E.S.O................................................................................................................... 25
4.2.2 Liñas xerais da Metodoloxía das Matemáticas na E.S.O.................................................................................................. 27
4.3. Materiais e recursos didácticos .................................................................................................................................................. 29
4.4. Liñas xerais da Avaliación na E.S.O ............................................................................................................................................. 30
4.4.1. Características da Avaliación ........................................................................................................................................ 30
4.4.1.1 Grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable .............................................. 32
4.4.1.2 Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia ......................................................... 32
4.4.1.3 Ferramentas ou Instrumentos de avaliación .................................................................................................. 32
4.4.1.4 Procedemento de avaliación e Criterios de cualificación e recuperación........................................................... 34
4.4.1.5 Actividades de recuperación na avaliación final. ............................................................................................ 37
4.4.1.6 Avaliación extraordinaria. ............................................................................................................................ 37
4.4.2. Avaliación inicial na E.S.O ............................................................................................................................................ 38
4.4.2.1 Introdución ................................................................................................................................................... 38
4.4.2.2 Obxectivos . Temporalización. Procedementos .............................................................................................. 38
4.4.2.3 Medidas a adoptar ........................................................................................................................................ 41
4.5. Liñas xerais a levar a cabo na realización das actividades de apoio e reforzo para a recuperación da materia nas probas extraordinarias,
así como nas actividades de ampliación e titorización…………………………………………………………………………………………………………………..41

5. Primeiro de E.S.O ......................................................................................................................................................................................... 42
5.1. Unidades Didácticas ................................................................................................................................................................... 42
5.1.1 Contidos .................................................................................................................................................................................. 42
5.1.2 Secuencia e temporalización ................................................................................................................................................... 43
5.2.Obxectivos da materia en 1º da ESO............................................................................................................................................ 44
5.3. Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia ......................................................................................................... 45
5.4. Concreción que recolle a relación dos estandares da aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos Perfís CP............ 67
5.5. Concreción dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia .................................................................... 72
5.6. Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia..................................................................................................... 73
Pag 2

6. Segundo de E.S.O ......................................................................................................................................................................................... 76
6.1 Unidades Didácticas .................................................................................................................................................................... 76
6.1.1 Contidos ....................................................................................................................................................................... 76
6.1.2 Secuencia e temporalización......................................................................................................................................... 77
6.2.Obxectivos da materia en 2º da ESO............................................................................................................................................ 78
6.3. Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia ......................................................................................................... 79
6.4. Concreción que recolle a relación dos estandares da aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos Perfís ................ 99
6.5. Concreción dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia ...................................................................100
6.6. Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia....................................................................................................104
7. Terceiro de E.S.O .........................................................................................................................................................................................106
7.1 Unidades Didácticas ...................................................................................................................................................................106
7.1.1 Contidos ......................................................................................................................................................................106
7.1.2 Secuencia e temporalización........................................................................................................................................106
7.2.Obxectivos da materia en 3º da ESO...........................................................................................................................................108
7.3. Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia ........................................................................................................109
7.4. Concreción que recolle a relación dos estandares da aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos Perfís CP...........126
7.5. Concreción dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia ...................................................................130
7.6. Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia....................................................................................................134
8. Cuarto de E.S.O ...........................................................................................................................................................................................136
8.1. Obxectivos da materia en 4º da ESO ..........................................................................................................................................136
8.2. Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ..................................................................................................................137
8.2.1 Unidades Didácticas ....................................................................................................................................................137
8.1.1.1 Secuencia e temporalización........................................................................................................................137
8.2.2 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia ...........................................................................................139
8.2.3 Concreción que recolle a relación dos estandares da aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos Perfís C.154
8.2.4. Concreción dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia .....................................................156
Pag 3

8.2.5 Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia .......................................................................................160
8.3 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas .........................................................................................................................162
8.3.1 Unidades Didácticas ....................................................................................................................................................162
8.3.1.1 Secuencia e temporalización........................................................................................................................162
8.3.2 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia ...........................................................................................164
8.3.3 Concreción que recolle a relación dos estandares da aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos Perfís C.179
8.3.4. Concreción dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia .....................................................181
8.3.5. Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia ......................................................................................183
9. Bacharelato:Consideracións xerais sobre as matemáticas ............................................................................................................................185
9.1 Obxectivos xerais do Bacharelato .................................................................................................................................................185
9.2 Obxectivos xerais das matemáticas no Bacharelato ......................................................................................................................186
9.3 Liñas xerais da Metodoloxía a usar no Bacharelato .......................................................................................................................189
9.3.1 Concrecións metodolóxicas que require a materia ......................................................................................................190
9.4 Materiais e recursos didacticos no Bacharelato ............................................................................................................................191
9.5.Liñas Xerais na Avaliación no Bacharelato ....................................................................................................................................192
9.5.1 Características da avaliación ......................................................................................................................................192
9.5.2 Grao mínimo de desenvolvemento de cada estandar de aprendizaxe avaliable ..........................................................193
9.5.3 Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia ..... ......................................................................193
9.5.4 Instrumentos de avaliación .......................................................................................................................................194
9.5.5 Procedementos de avaliación.....................................................................................................................................195
9.5.6 Cualificación das avaliacións ......................................................................................................................................196
9.5.7 Programa de recuperacións .......................................................................................................................................197
9.5.7.1 Recuperacións das avaliacións .....................................................................................................................197
9.5.7.2 Recuperación da avaliación final...................................................................................................................198
9.5.8 Avaliación Extraordinaria ...........................................................................................................................................198
9.6.Liñas xerais a levar a cabo na realización das actividades de apoio e reforzo para a recuperación da materia nas probas extraordinarias, así
como nas actividades de ampliación e preparación das probas ABAU…………………………………………………………………………………………………………199

10. As Matemáticas no Bacharelato de Ciencias ..............................................................................................................................................200
10.1. 1º Bacharelato de Ciencias. Matemàticas I ................................................................................................................................200
Pag 4

10.1.1 Unidades didacticas .................................................................................................................................................201
10.1.1.1 Secuencia e temporalización ......................................................................................................................202
10.1.2 Obxectivos xerais do curso .......................................................................................................................................203
10.1.3 Concreción e peso dos elementos curriculares da Materia .......................................................................................205
10.1.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves ...................................................................230
10.1.5 Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia ..............................................................231
10.1.6 Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia ...................................................................................233
10.2. 2º Bacharelato de Ciencias. Matemàticas II ...............................................................................................................................235
10.2.1 Unidades didacticas. ................................................................................................................................................235
10.2.1.1 Secuencia e temporalización.......................................................................................................................235
10.2.2 Obxectivos xerais do curso .......................................................................................................................................237
10.2.3 Concreción e peso dos elementos curriculares da Materia ........................................................................................239
10.2.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves ...................................................................259
10.2.5 Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia .............................................................261
10.2.6 Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia de Matemáticas II ......................................................264
11. As Matemáticas no Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais ..........................................................................................................265
11.1. Matemàticas Aplicadas ás CC. SS. I ...........................................................................................................................................265
11.1.1 Unidades didacticas. ...............................................................................................................................................265
11.1.1.1 Secuencia e temporalización.......................................................................................................................265
11.1.1 Obxectivos xerais do curso .......................................................................................................................................267
11.1.3 Concreción e peso dos elementos curricularesda materia .........................................................................................268
11.1.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves ..................................................................289
11.1.5 Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia .............................................................290
11.1.6 Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia ..................................................................................294
11.2 Matemàticas Aplicadas ás CC. SS. II ...........................................................................................................................................295
11.2.1 Unidades didacticas. ................................................................................................................................................295
11.2.1.1.Secuencia e temporalización......................................................................................................................295
11.2.2 Obxectivos xerais do curso .......................................................................................................................................297
11.2.3 Concreción e peso dos elementos curriculares da materia ........................................................................................298
11.2.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves ..................................................................315
Pag 5

11.2.5 Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia .............................................................317
11.2.6 Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia ...................................................................................320
12. Métodos Estatísticos e Numéricosde 2º de Bacharelato ............................................................................................................................321
12.1. Unidades didacticas. ...............................................................................................................................................................322
12.1.1. Secuencia e temporalización ...................................................................................................................................322
12.2. Obxectivos xerais do curso ......................................................................................................................................................324
12.3 Concreción e peso dos elementos curriculares da materia ........................................................................................................324
12.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves ...................................................................................330
12.5 Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia .............................................................................332
12.6 Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia ...................................................................................................334
12.7 Cualificación .Recuperación e promoción ..................................................................................................................................335
12.7.1 Programa de recuperación ....................................................................................................................................337
12.7.2 Avaliación extraordinaria ......................................................................................................................................338
13.Temas transversais na Programación ..........................................................................................................................................................339
13.1 Introducción ............................................................................................................................................................................339
13.2 Concrecións dos elementos transversais a traballar en tódalas materias da programación .......................................................340
14. Actividades complementarias e extraescolares ..........................................................................................................................................345
15. Medidas de atención á diversidade............................................................................................................................................................345
16. Contribución ao Proxecto lector no Departamento de MatemáticasO................................................................................................................. 348
17. Contribución ao Plan de integración das TICS ........................................................................................................................................................ 348
18. Accións de contribución ao Plan de convivencia .................................................................................................................................................... 349
19.Programa de recuperación e reforzo para alumnado con materias pendentes .............................................................................................351
19.1. Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as da ESO con materias pendentes do curso anterior .............................351
19.1.1 Datas e división da materia para a realización dos examenes parciais para o alumnado da ESO coas
matemáticas pendentes ........................................................................................................................................352
19.2. Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as de 2º de bacharelato coa materia pendente de 1º.............................352
19.2.1 Datas e división da materia para a realización dos examenes parciais para o alumnado de 2º de bacharelato con
matemáticas de 1º pendentes. ..............................................................................................................................353
20. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. .............................................................................................354
21. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica .........................................................................................355
Pag 6

1. Introdución e contextualización.

Esta programacion recolle as principais accións a realizar para o alumnado dos catro cursos da ESO e dos dous de Bacharelato do IES 12 de Outubro
correspondente o Departamento de Matemáticas,tendo en conta as caracteristicas escepcionais do curso 20-21 por mor da situación do COVID19 .

Está deseñada conforme ás instrucións recollidas nas Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia, e do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
O marco normativo básico no que se fundamenta o presente documento basease principalmente nos seguintes documentos :
 Orde de 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para garantir o dereito dos alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos.
 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral.
 Orde de 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización
obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.
 Circular 9/1999 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a atención á diversidade na
Educación Secundaria Obrigatoria.
 Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do
alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.
 Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro.
 Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE).
 Orde do 30 de xullo de 2007, pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria.
 Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á
diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.
 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
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Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE. (DOG 21/12/2011).
Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.
Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en
materia de convivencia escolar.
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia.
Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas
etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas
etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.
Real Decreto 310/2016, de 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.
Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na
etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para
o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e
do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na
Comunidade Autónoma de Galicia.

1.1 Características xerais do centro e a súa contorna. Oferta Educativa
O I.E.S. 12 de Outubro é un centro de ensino secundario situado no barrio da Ponte da cidade de Orense,un dos máis antigos de ourense. Trátase polo tanto
dun centro veterano cun perfil de alumnado de extracción urbana periférica ou semirrural na súa maioría, de nivel socioeconómico medio ou medio baixo e
cun persoal docente estable.
Además da E.S.O e Bacharelato presenta como oferta educativa:


Familia Profesional de Imaxe Persoal: CM Peiteado e cosmética capilar . CS Estética integral e benestar . Ciclo Medio de Estética Persoal
Decorativa)
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Familia Profesional de Electricidade e Electrónica: CM Instalacións eléctricas e automáticas . CS Sistemas electrotécnicos e automatizados.



Familia Profesional de Fabricación Mecánica: CM Mecanizado.

1.2

CS Programación da produción en fabricación mecánica

Adaptación da situacion académica a evolución da pandemia covid19 no curso 21-22

A programación ten que adaptarse á realidade do próximo curso, incluíndo toda aquela normativa vixente de cursos anteriores e aquela xerada pola
excepcionalidade que poda implicar a evolución da situación sanitaria.
Os contidos se secuenciarán ao longo do curso, de maneira equilibrada e contemplando aqueles que serven como facilitadores dalgúns contidos que puidesen
necesitarse por non terse impartidos no cursos anteriores.
A metodoloxía incluirá os elementos propios do ensino presencial, con especial fincapé cara ás metodoloxías activas e participativas e a integración dos
recursos tecnolóxicos.
A organización dos espazos ou nos agrupamentos ou na metodoloxía utilizada, así como os recursos e os materiais utilizados en todo caso, han de respectar as
recomendacións sanitarias.
O seguimento e apoio ao alumnado quedara recollido nesta programación didáctica.
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2. O Departamento de Matemáticas.

2.1 Introducción
Ao igual que os demais departamentos docentes dos I.E.S.de Galicia , a súa organización e o seu funcionamento están regulados pola seguinte normativa:


Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa
organización e funcionamento



Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do citado Decreto 324/1996.



Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifica parcialmente a Orde do 1 de agosto de 1997.

2.2 Relación de profesorado no Departamento
Ana Mª Otero Espinar P.E.S. ( Xefa de departamento )
Pilar Montes Gómez P.E.S.
Ángela Vázquez Pérez P.E.S.
Teresa Pérez Salgado( departamento de CCNN)

2.3. Grupos, niveis e distribucións horarias 2021/22.
PROFESOR/A

GRUPOS

HORAS

Ana Mª Otero Espinar

3º ESOA M.O.E.AC, 3º ESOB M.O.E.AC , 2º Bach CT , 2º Bach.CCSS, MEt2º
Bach ,X. Departam.

18 h.+ 2h.

Pilar Montes Gómez

1º ESOB, 4º ESOA M.O.E.AC, 4º ESOB M.O.E.AC , 1º Bach CT

17 h.

Ángela Vázquez Pérez

2º ESOA M.O.E.AC , 2º ESOB M.O.E.AC , 4º ESOB M.O.E.AP, 1º Bach CCSS

18 h.

Teresa Pérez Salgado

1º ESOA

5 h.
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2.4. Libros de texto para o curso 2021-2022
LIBROS DA ESO
Matemáticas 1º ( Editorial Anaya)
Matemáticas 2 º (Editorial Anaya)
Matemáticas 3 º ( Editorial Anaya)
Matemáticas 4 º ( Editorial Anaya)
LIBROS DO BACHARELATO (Non mercar ata falar co profesorado)
Matemáticas I e II
Matemáticas I ( Editorial Anaya)
Matemáticas II ( Editorial Anaya)
Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais
Matemáticas I ( Editorial Anaya)
Matemáticas II ( Editorial Anaya)
Métodos Estadisticos e Numéricos
Apuntamentos do profesorado

2.5 Reunións.
O Departamento de Matemáticas celebrará unha reunión mensual. Na primeira reunión do curso establécese a distribución entre o profesorado dos
distintos grupos asignados ao Departamento e na última redáctase e apróbase, se procede, a memoria final. En cada unha das demais reunións, ente outros
temas, tratarase o desenvolvemento desta programación didáctica e estableceranse as medidas correctoras que, se é o caso, se estimen necesarias. De cada
unha destas reunións, o Xefe de Departamento levantara a correspondente acta, que será aprobada, se procede, na seguinte reunión.
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3. Consideracións xerais sobre as Matemáticas na ESO
3.1. Introdución
Desde certo punto de vista as matemáticas son a disciplina máis simple xurdida da creatividade do ser humano. Pero a pesar desta idea de simplicidade,
sempre houbo unha gran dificultade para a súa comprensión, motivada, quizais, polo vocabulario técnico propio, a simboloxía empregada e o seu nivel de
abstracción.
A presentación lóxica das matemáticas esquece un dos seus propósitos: coñecer, analizar, explicar a realidade e predicir o seu comportamento. Pero os
que creen na vertente integradora de saberes das matemáticas esta de acordó co que son os problemas da realidade os que crearon as matemáticas máis
fértiles, e deben ser tamén estes os que constitúan o punto de partida e a meta das matemáticas que se fagan na E.S.O., sen esquecer a compoñente estética
que pode xurdir durante ese traballo de elaboración. Pero as matemáticas, na súa vertente integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos, non
esquecen nin a lóxica nin o razoamento, pois sempre están presentes nas aplicacións. De aí que esta versión das matemáticas continua tendo un gran valor
formativo.
Tratándose dunha ensinanza obrigatoria, o enfoque comprensivo das matemáticas é o que debe prevalecer fronte a outros, o que condiciona a selección
de contidos, a profundidade coa que deben estudarse e mesmo a metodoloxía para introducilos. A habilidade para utilizar os números e as súas operacións, a
simboloxía matemática e as súas diferentes linguaxes de expresión, así como as formas de argumentar e razoar asociados a elas, deben relacionarse nesta
etapa case exclusivamente cos aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para a resolución de problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral.
Pero tampouco poden esquecerse os aspectos relacionados con outras disciplinas ás que deben servir de soporte.
A presentación de contidos comúns para todo o alumnado que recolle a E.S.O. non está en contradición co obxectivo de conseguir unha boa educación
matemática para todas e todos, atendendo ás características persoais de cada un.
Alumnas e alumnos aprenden cando conectan os novos contidos co que xa saben, polo que o profesorado debe saber cal é o seu grao de coñecemento, a
partir do cal pode deseñar actividades que favorezan a construción de novas aprendizaxes. A selección de materiais, os espazos, os medios, os agrupamentos,
etc. son os recursos que utiliza o profesorado para lograr un contorno de aprendizaxe que se adapte ao colectivo de estudantes ao que desexa ensinar, sen
perder de vista os obxectivos e as competencias básicas que se deben acadar na etapa. Por exemplo:
Se queremos potenciar o traballo colaborador e as discusións, realizaremos agrupamentos co coidado adecuado para non encadrar ao alumnado.
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Se pretendemos que adquira o concepto de medida, deberemos elixir diferentes espazos e recursos segundo o aspecto da medida que se estea tratando.
Se pretendemos que o alumnado adquira o sentido numérico, ademais de efectuar operacións con lapis e papel, deben ter oportunidades de realizar
cálculo estimativo e de empregar calculadoras e outros medios tecnolóxicos, así como de contrastar o resultado obtido coa situación que xerou o cálculo.
Se queremos que o alumnado aprenda a xustificar oralmente e por escrito o seu pensamento ou a realizar conxecturas, debemos propiciar situacións nas
que se invite á especulación, como as que proporciona a resolución de problemas.
Pero, sexa como sexa a situación de ensino-aprendizaxe na que nos atopemos, sempre debe terse en conta que se reforza a compresión dos contidos
matemáticos cando as actividades que teñen que realizar as alumnas e os alumnos están conectadas a contextos do mundo real ou son significativos para eles.
O profesorado, en todo caso, debe decidir, para un mesmo escenario de ensino e aprendizaxe de aula, que lle preguntar e que lle pedir ao alumnado para
axudalo, dependendo das súas características e a súa situación respecto do que se pretende ensinar.
Outro dos factores que inflúen no ensino e aprendizaxe das matemáticas é o referido á tecnoloxía. As calculadoras e os ordenadores non só realizan as
tarefas rutineiras como o cálculo, a organización de datos, a elaboración de gráficas, etc. dunha forma eficiente. Tamén facilitan a análise de datos,
proporcionan imaxes de conceptos matemáticos ou apoian a tarefa de investigación e descubrimento en xeometría, estatística, álxebra, etc. Desta forma o uso
da tecnoloxía favorece a dedicación de máis tempo a tarefas típicas da resolución de problemas como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións, a
comunicación do proceso seguido e dos resultados obtidos, etc.
Todo isto, que é certo, non debe entrar en conflicto con que os alumnos aprendan a calcular e traballar coas operación “mentalmente” e dedicaremos
algunhas clases ao longo do curso a ensinar o uso correcto da calculadora non só a nivel de cálculo senón tamén cando debe utilizarse e cando non.
A avaliacion non se centrara unicamente no contido curricular propiamente dito, senon tamen na capacidade de utilizar ese contido en situacions
similares as que teran que enfrontarse os estudantes na sua vida diaria. Para orientar e facilitar a avaliacion dos estudantes en relacion as capacidades
implicitas nos obxectivos xerais, presentanse para cada curso os correspondentes criterios de avaliacion. Estes criterios recollen o tipo e grao de aprendizaxe
que se espera que acaden os estudantes ao rematar cada periodo.

Pag 13

3.2. Ó Curriculo: definición e elementos que o forman.
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma
de Galicia (DOG 29 de xuño 2015) establece no apartado 2 do artigo 2º que o currículo dunha materia “está integrado polos obxectivos, as competencias, os
contidos, os criterios de avaliación, os estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, e pola metodoloxía didáctica”. A mesma norma, no seu artigo 3º,
define cada un dos elementos que conforman os currículos:
 Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e
aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin.
 Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización
adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.
 Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e
á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das
ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas en que participe o alumnado.
 Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe
lograr, tanto en coñecemento coma en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.
 Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o
que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o
rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.
 Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo,
coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.
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3.3. Competencias Clave.
Segundo recolle o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, anteriormente citado considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas
precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”.
Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes
sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa
transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar dende todas as materias e en
particular dende as matemáicas

3.3.1 Relación de competencias clave.
As competencias clave establecidas son as seguintes:








Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).

3.3.2 Contribución das materias de Matemáticas ao desenvolvemento das competencias claves
As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, favore
cen a competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas te ñen
como base fundamental para a adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza
condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións.
As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de
"Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situa cións
Pag 15

da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer
relacións, facer a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas
e, mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de partida. É nece sario utilizar
conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en
cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a competencia matemática
consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e
axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional.
Os distintos bloques que conforman os currículos de cada unha da materia de Matemáticas que se imparte na etapa teñen a mesma importancia na for
mación integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns
de distribución de contidos ou doutra índole.
A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe entenderse como un conxunto de bloques independentes. É necesario traballalo de xeito global,
pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un,
"Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do se
gundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal responsable da
adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso
de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e resolver
problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar
coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado;
os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións
transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados
e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación
continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á
resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante
diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda
quedan por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, se o proxecto incorpora elementos con base matemática.
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3.4. Os perfís competenciais.
O perfil dunha competencia clave é o conxunto dos estándares de aprendizaxe avaliables de todas as materias de todos os niveis nos que
se traballa a competencia.
O perfil dunha competencia clave nun determinado nivel é o conxunto dos estándares de aprendizaxe avaliables de todas as materias
dese nivel nos que se traballa esa competencia.
O perfil dunha competencia clave nunha determinada materia é o conxunto dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia nos que
se traballa esa competencia.
O tamaño do perfil dunha competencia clave nunha determinada materia tería que ver logo co número de estándares que o conforman. É dicir, se a
competencia clave se traballa en moitos estándares de aprendizaxe avaliables da materia semellaría lóxico, nun principio, afirmar que o seu perfil ten un
tamaño grande; pola contra, se a competencia se traballa en moi poucos estándares de aprendizaxe avaliables, semellaría razoable falar dun perfil competencial de pequeno tamaño.

3.4.1 Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.
As matemáticas non son só un fin en si mesmo, senón un medio para que o alumnado logre a consecución de competencias ligadas á comunicación
lingüística, ao tratamento da información, ao coñecemento e interacción co mundo físico, ao ámbito social, cidadán, cultural e artístico e á autonomía
necesaria para actuar con criterio propio e tomar iniciativas, responsablemente, nos diversos aspectos que afecten a súa vida, incluído o campo da
aprendizaxe.
Capacitar o alumnado para que se desenvolva de forma autónoma nun mundo caracterizado polos avances cientifico-técnicos, require que
adquiran as bases do pensamento científico necesarias para poder interpretar o mundo dos obxectos e dos fenómenos cos que convivimos. Esa
interpretación precisa da axuda do coñecemento matemático tanto na linguaxe e conceptos que utiliza como nas formas de argumentación e razoamento
empregadas para a resolución dos problemas, facendo útiles e prácticos os coñecementos adquiridos.
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Dado que as matemáticas ó longo da E.S.O. figuran como asignatura obligatoria nos catro cursos, e como opción en 1º e 2º de Bacharelato, con
elas pretendemos que o alumnado desenvolva as seguintes competencias claves dentro dos aprendizaxes avaliables da materia do seguinte xeito: (A
concreción máis detallada farase para cada curso en particular).

3.4.1.A. Competencia en comunicación lingüística.
Faga unha utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de
construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta.
Os descritores que priorizaremos serán:
• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor...

3.4.1.B. Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía.
Adquira habilidades para seguir determinados procesos de pensamento (como a indución e a dedución, entre outros) e aplicar algúns algoritmos de
cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a validez dos razoamentos e a valorar o grao de certeza asociado aos resultados derivados dos
razoamentos válidos.
Na resolución de problemas empregue as diferentes linguaxes matemáticas (numérica, estadística, alxébrica, ...) na medida que lle sexa útil para
describir e representar as cuestións formuladas e as súas solucións.
Utilice as fórmas do pensamento lóxico para formular e comprobar conxeturas, realizar deduccións e relacionar diversas informacións relativas á vida
cotiá e tamén á resolución de problemas.
Conquira un adestramento mental que lle permita comprender ideas e expresalas rigurosamente, así como adquirir unha maior claridade e precisión
na linguaxe.
Valore as matemáticas coma unha ciencia integradora non só científica e tecnolóxicamente senón tamén nos aspectos sociais, estéticos, laborais, etc.
Adquira coñecementos prácticos de matemáticas para un desenrolo normal da súa vida, e tamén dun instrumento de estudio de outras materias.
Obteña a capacidade e a habilidade para interactuar co mundo físico. Así como desenrrole habilidades para desenvolverse adecuadamente, con
autonomía e iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos,
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etc.) e para interpretar o mundo, o que lle exixe a adecuada aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos fenómenos desde os
diferentes campos de coñecemento científico involucrados.
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:
•
•
•
•
•
•

Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible.
Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas.
Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e
codificación numérica, etc.
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Organizar a información utilizando procedementos matemáticos

3.4.1.C. Competencia dixital .

Dispoña de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecementos.
Traballaremos os seguintes descritores da competencia:

•
•
•
•
•
•

Elaborar e publicitar información propia derivada da obtida a través de medios tecnolóxicos.
Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.
Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria
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3.4.1.D. Aprender a aprender.
Adquira capacidade de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo cos propios obxectivos e necesidades.
Os descritores que adestraremos cos alumnos serán os seguintes:

•
•
•
•
•
•
•

Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas...
Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...
Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resultados intermedios.
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

3.4.1.E. Competenciais sociais e cívicas.
Teña capacidade para comprender a realidade social en que se vive, cooperar, convivir e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade plural, así
como comprometerse a contribuír á súa mellora.
Para iso adestraremos os seguintes descritores:
•
•
•
•
•

Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de conflitos.
Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
Involucrarse ou promover accións cun fin social.

3.4.1.F. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Logre unha da conciencia e a aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a responsabilidade, a perseveranza, o
coñecemento de si mesmo e a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir, de calcular riscos e de afrontar os
problemas, así como a capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir erros.
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Os descritores que adestraremos son:
•
•
•
•
•
•

Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.
Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.
Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian.
Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

3.4.1.G. Conciencia e expresións culturais.
Poda ter capacidade de coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais, artísticas e deportivas, utilizalas
como fonte de enriquecemento e desfrute e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. Así como continuar aprendendo de xeito cada vez máis
eficaz e autónomo de acordo cos propios obxectivos e necesidades.
Nesta área traballaremos os seguintes descritores:
•
•
•
•
•

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás
persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.
Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián.
Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.
Elaborar traballos e presentacións con sentido estétic
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4. A Programación na Educación Secundaria Obrigatoria
4.1. Aspectos a ter en consideración:
4.1.1. Finalidade da educación secundaria obrigatoria
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comu- nidade Autónoma
de Galicia, di no seu artigo 9º que a finalidade da educación secundaria obrigatoria é: “lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da
cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo;
preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas
obrigas na vida como cidadáns e cidadás.”

4.1.2. Obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria
Entendense por obxectivos os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das
experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin.
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres
e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo
ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como
calquera manifestación de violencia contra a muller.
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia,
os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a
aprender, planificar,tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais,
e incorporar a educaciónfísica e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora,
e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste
dereito.
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes
á comunidade lusófona.

4.1.3. Obxectivos xerais das matematicas na E.S.O
Neste apartado indicaremos de forma xeral os obxectivos da E.S.O. Cando nos refiramos a cada curso en particular faremos a concreción necesaria.

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

Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar procedementos de medida, técnicas de recollida e análise de
datos, empregar a clase de numero e a notación máis adecuada para representalos e realizar o cálculo máis apropiado a cada situación.

Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación, Internet,
publicidade ou outras fontes de información; analizar criticamente as funcións que desempeñan estes elementos matemáticos e valorar se a súa achega
mellora a comprensión das mensaxes.

Utilizar con soltura e sentido crítico os distintos recursos tecnolóxicos (calculadoras, programas informáticos, etc.) de forma que supoñan unha
axuda na aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais das matemáticas.

Identificar, describir, representar e cuantificar as formas e relacións espaciais que se presentan na vida cotiá, en contextos científicos e artísticos,
analizar as propiedades e relacións xeométricas implicadas, valorar a súa compoñente estética e estimular a creatividade e a imaxinación.

Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, etc.) para realizar cálculos numéricos ou alxébricos,
comprobar propiedades xeométricas, buscar, tratar, representar e transmitir informacións de índole diversa e como axuda na aprendizaxe.


Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se suscitan na vida cotiá de acordo con modos propios da actividade
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matemática, tales como a exploración sistemática de alternativas, a formulación de preguntas concretas ante as apreciacións intuitivas, a flexibilidade para
modificar o punto de vista, a precisión na linguaxe, a xustificación dos razoamentos, a perseveranza na procura de solucións ou a necesidade da súa
verificación.

Formular e resolver problemas matemáticos ou procedentes doutros ámbitos, individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos e
instrumentos, valorando a conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados obtidos e mostrando unha actitude positiva e
confianza na propia capacidade.

Integrar os coñecementos matemáticos na bagaxe cultural propia, en conxunción cos saberes que se van adquirindo desde as distintas áreas e
aplicalos para analizar e valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao ambiente, a saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a
convivencia pacifica .Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de vista histórico.

4.2. Metodoloxía Didactica na E.S.O

Definese a Metodoloxía didáctica como : conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito
consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.

4.2.1 Liñas xerais da Metodoloxía a usar na E.S.O

Estará baseada nos principios metodolóxicos que enumera, no seu artigo 11º, o Decreto 86/2015, do 25 de xuño.
1. Os centros docentes elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a consideración da atención á diversidade e do acceso de todo o
alumnado á educación común. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender
por si mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo.
2. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así
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como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes.
3. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a
coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo.
4. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de
aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias.
5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de
todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se de- berán pór
en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares.
6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso
das matemáticas. De acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 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 en todas as
materias.
7. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias.
8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as
tarefas de ensino e aprendizaxe.
9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que
lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as
posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar.
10. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os
coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe.
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4.2.2 Liñas xerais da Metodoloxía das Matemáticas na E.S.O
En consonancia co anterior, as liñas mestres proposta polo departamento de Matemáticas para o presente curso académico seran basearanse
nunha metodoloxía activa, procurando co alumnado participe tódolo posible na clase e intentando que as matemáticas capten ó máximo o seu interese.
As liñas metodolóxicas xerais deberán:
* Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal.
* Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas.
* Fomentar a formulación de hipóteses.
* Buscar, seleccionar e tratar a información.
* Fomentar a confrontación clara, respectuosa dela
* Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización.
* Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á comprobación dos resultados.
* Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados.
* Comprobar noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo.
* Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias.
Os principios de intervención didáctica que deben orientar as actuacións do profesorado desta etapa, estan de acordo coa concepción construtivista da
aprendizaxe e do ensino do profesorado . Estes principios de intervención educativa, resumense nos seguintes aspectos:
1. Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado.
2. Asegurar a construcción de aprendizaxes significativas.
3. Facer que o alumnado constrúa aprendizaxes significativas por si mesmo.
4. Facer que o alumnado modifique progresivamente os seus esquemas de coñecemento.
5. Incrementar a actividade manipulativa e mental do alumnado
Asegurar unha aprendizaxe significativa supón asumir unha serie de condicións, que podemos resumir nos seguintes puntos:
O contido debe ser potencialmente significativo por eso:
*O proceso de ensino-aprendizaxe debe conectar coas necesidades, intereses, capacidades e experiencias da vida cotiá dos alumnos e as alumnas. Neste
sentido, a información que recibeo alumno ha de ser lóxica, comprensible e útil.
*Deben traballarse as relacións entre as aprendizaxes previas e as novas.
*Os alumnos e as alumnas deben ter unha actitude favorable para aprender significativamente. Así pois, han de estar motivados para relacionar os contidos
novos con aqueles que adquiriron previamente.
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*As interaccións de profesorado e alumnado e de alumnos con alumnos facilitan a construcción de aprendizaxes significativas. Ao mesmo tempo, favorecen
os procesos de socialización entre os alumnos e as alumnas.
*É importante que os contidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interese para o alumnado e que se aborden en contextos de colaboración e dende
ópticas con marcado carácter interdisciplinar.
En canto á metodoloxía didáctica, será o profesor ou a profesora quen decida a máis adecuada en cada momento para poder adaptarse a cada grupo de
alumnos e ao tipo de centro escolar e así facer rendibles ao máximo os recursos dispoñibles.
A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva adquirindo rigor matemático a medida que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse
traballar destrezas numéricas básicas e o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles permitan enfrontarse a
diversas situacións problemáticas da vida cotiá. Todos os alumnos deberán practicar as destrezas e rutinas conseguidas recentemente e consolidar as
conseguidas con anterioridade.
Debemos conseguir tamén que os alumnos e alumnas se saiban expresar oral, escrita e graficamente cun vocabulario específico de termos e notacións
matemáticas
Así mesmo, é tamén importante a proposta de traballos en grupo ante problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión dos alumnos, xa que lles
permiten desenvolver estratexias de defensa dos seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis axeitada
para a situación problemática formulada.
A exposición por parte do profesor é útil e necesaria e debería empregarse para orientar, suxerir, estimular, etc., evitando sempre que sexa posible
que o alumno se converta nun mero receptor pasivo.
As preguntas e respostas que se intercambian o profesor e os alumnos, durante a explicación, deberían constituír un diálogo. Hai que ter en conta
todas as respostas inda que sexan incorrectas ou non se axusten ás expectativas do profesor; a análise dunha resposta incorrecta ou inesperada pode
conducir a un fructífero debate e a unha mellor comprensión, por parte do profesor e dos alumnos, de malentendidos e interpretacións erróneas específicas
Para facilitar a comprensión da asignatura, hai que desenrolar experiencias prácticas axeitadas as súa capacidade e os seus coñecementos.
Por outra banda, a resolución de problemas é consubstancial ás matemáticas. Debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día
da aprendizaxe das matemáticas. Para a súa resolución hai que abordar unha serie de pasos: análise do problema e emisión de hipóteses, busca de
estratexias, resolución, comprobación das hipóteses. Pero antes de todo isto, é preciso traducilos a termos matemáticos apropiados. Este primeiro paso é
esencial e suscita serias dificultades a moitos alumnos. É tarefa do profesor axudarlles a entender en cada momento como deben aplicar os conceptos e
destrezas que están aprendendo e como usalos na resolución dos problemas. Tendo en conta as dificultades que conleva, é de esperar que a maioría dos
alumnos, antes de abordar por escrito os problemas máis sinxelos, necesiten moito tempo de discusión e traballo oral.
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4.3. Materiais e recursos didácticos
No desenvolvemento dos contidos e das actividades previstas nesta programación didáctica empregarase materiais e recursos didácticos diversos,
entre os cales cabe citar aquí os seguintes:

Libro do alumnado

Apuntes e material fotocopiable elaborados polo profesorado ou adaptados polo departamento.

Caderno de clase do alumno.

Fichas elaboradas polo profesor, con cuestións teóricas e exercicios

Encerado

Calculadoras de tipo elemental, científico e gráficas

Periódicos, revistas, material xeométrico,planos e mapas…

Vídeos.

Equipamento informático e audiovisual das aulas : Ordenadores. Canón de vídeo. .

Biblioteca do Instituto.

Aula virtual do I.E.S.

Webs do alumnado para Matemáticas da E.S.O. que inclúan: Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: exercicios complementarios,
lecturas interesantes relacionadas cos contidos, follas de cálculo, Programas informáticos (GeoGebra, etc). Recursos para cada unidade, con contidos de repaso,
actividades, proxectos de traballo, autoavaliacións, problemas guiados, autoavaliacións inicial e final, resumos e enlaces a programas para xerar contidos.
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4.4. Liñas xerais da Avaliación na E.S.O.
4.4.1 Características da avaliación
De acordo co disposto polo artigo 21º do Decreto 86/1015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, as características fundamentais da avaliación na educación secundaria obrigatoria serán as seguintes:

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das
materias dos bloques de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e estándares de
aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III do referido decreto.
2. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora e levarase a cabo tendo en conta os diferentes
elementos que constitúen o currículo: as competencias básicas, os obxectivos, os contidos e criterios de avaliación .
3. A avaliación permitira aos docentes coñecer de que xeito están evolucionando os alumnos respecto da súa aprendizaxe no campo das Matemáticas.
E orientara acerca da sua traxectoria e, para introducir as modificacións se fosen necesarias . A avaliación formativa será especialmente importante
e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.
4. Os instrumentos de avaliación deben reflectir, por un lado, o avance ou o retraso do programa docente .Sera un proceso de avaliación continua, e
cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en
calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades e estaran dirixidas a garantir a adquisición das competencias
imprescindibles para continuar o proceso educativo.
5.

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo .

6. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias a consecución dos
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obxectivos establecidos para etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que
o profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe de
cada unha delas.
7. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá
indicadores de logro nas programacións didácticas
8. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás
necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais. Estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para minorar as
cualificacións obtidas.
9. Co fin de garantir o dereito dos alumnos e das alumnas a que o seu rendemento se valore consonte criterios de plena obxectividade, os centros docentes
adoptarán as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe, as estratexias e os
instrumentos de avaliación, e os criterios de promoción.
10. O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do alumno ou da alumna, coordinado polo titor ou a titora, actuará de
maneira colexiada ao longo do proceso de avaliación e na adopción das decisións resultantes deste, no marco establecido pola consellería con
competencias en materia de educación.
Pola súa banda, a Orde do 21 de decembro do 2007, pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria, complementando o establecido no
Decreto anteriormente citado, dispón que o profesorado de cada grupo da ESO realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre
os coñecementos previos do alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Esta avaliación inicial será o
punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de atención que se
consideren oportunas para cada alumna ou alumno.
Tamén dispón a mesma Orde que, ao longo do curso, realizaranse para cada grupo, polo menos, tres sesións de avaliación (podendo coincidir a última coa
final ordinaria do mes de xuño) e que nos primeiros días de setembro terá lugar unha sesión de avaliación, tras a realización das probas extraordinarias, para
o alumnado que non superase todas as materias na avaliación final ordinaria.
Por último, cabe dicir que cada profesor e profesora do Departamento organizará plans de recuperación para aqueles alumnos e alumnas que non acaden
resultado positivo nalgunha avaliación. Eses plans, na maioría dos casos, consistirán na proposta de tarefas individuais e específicas (repetición de traballos,
resolución de exercicios, ...) para a preparación dalgunha proba escrita de recuperación da avaliación con resultado negativo.
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4.4.1.1 Grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
Dado que o proceso de avaliación do alumnado na materia debe ter como referente a valoración de que se acada de forma suficiente, e mesmo idónea, de
cada un dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte do currículo da materia de Matemáticas, procede logo fixar graos mínimos de
desenvolvemento para os estándares de aprendizaxe avaliables en función da relevancia deste dentro da materia, coa finalidade de valorar cando o
alumnado acada canto menos unha avaliación positiva nunha materia no curso/nivel,
Pois ben, ao respecto, establécense os seguintes graos mínimos:

100%: Desenvolvemento completo do estándar de aprendizaxe, independentemente da situación.
75%: Desenvolvemento notable do estándar de aprendizaxe, na maior parte das situacións.
50%: Desenvolvemento suficiente do estándar de aprendizaxe, aplicado a situacións sinxelas.
25%: Pequeno desenvolvemento do estándar, aplicado a situacións moi particulares e moi sinxelas.

4.4.1.2 Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia.
Por unha parte, deben ser considerados como os “resultados de aprendizaxes imprescindibles” que debe adquirir o alumnado para alcanzar minimamente os
obxectivos aos que dan soporte os criterios de avaliación establecidos para o currículo da materia. Neste senso, a non adquisición destas aprendizaxes debería
supoñer unha gran dificultade para que nos cursos seguintes o alumnado poida continuar con certa normalidade o proceso de ensinanza-aprendizaxe na mesma
disciplina ou noutras afíns. , tamén deben ser considerados como aquelas actitudes sen as cales é imposible adquirir esas aprendizaxes imprescindibles en un
proceso de avaliación continua. No seu conxunto, veñen a ser as evidencias que marcan a fronteira entre aprobar ou suspender a materia.
A definición precisa dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia é o seguimento continuado por parte do profesorado da súa
progresiva adquisición ou non adquisición ao longo do curso .É fundamental á hora de decidirse, ao final do curso, o alumnado supera ou non supera a materia;
ademais adquire tamén unha gran importancia á hora de deseñar medidas de apoio, reforzo ou recuperación para aqueles alumnos ou alumnas que van
avanzando no curso sen ter adquiridos os mínimos esixibles correspondentes á parte da materia que se leva desenvolvida.
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Os referentes para a concreción dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia serán, en boa medida, os graos mínimos de
desenvolvemento establecidos para os estándares de aprendizaxe desa materia.En cada curso farase explicitamente a sua concreción.

4.4.1.3 Ferramentas ou Instrumentos de avaliación
Deixando á parte a avaliación inicial (que pola sua importancia tera un apartado especial), no resto do proceso avaliador do alumnado, empregaranse os
seguintes instrumentos:

Observación directa da súa actitude cara a materia. Neste sentido, debemos ter en conta que unha parte moi importante da formación do
alumnado pasa por adquirir hábitos de estudo e estratexias de traballo na aula que potencien o interese pola materia. Por este motivo, a actitude do
alumno cara a materia ha de ser tomada en consideración á hora de cualificalo. No sucesivo, denotarase este instrumento de avaliación por (OBS).









Revisións periódicas do seu caderno de traballo para poder valorar, por unha parte, o seu coidado; por outra, o esforzo para ir anotando nel
todo o que o profesor considere que deber ser recollido deste xeito; e por último, o grao de realización das actividades propostas Realización de
exercicios propostos.Traballo de afianzamento de conceptos na casa etc. No sucesivo, denotarase este instrumento de avaliación por (CAD).
Os traballos individuais. Exercicios para entregar (TI) relativos a certos contidos do programa.
Os traballos en grupo (TG) relacionados con partes moi concretas da materia. Este tipo de traballos, contribúen a boa formación do alumnado,
non só porque obrigan a buscar e estruturar información, senón porque tamén conlevan o esforzo de expoñelos oralmente diante dos compañeiros
e compañeiras.
Probas orais (PO) frecuentes, consistentes en salidas ao encerado ou na contestación escrita de preguntas cortas que teñen unha dobre finalidade:
por unha banda, valorar o grao de asimilación dos conceptos que se van desenvolvendo; e por outra, valorar o traballo realizado polo alumnado na
materia cando está fóra do horario escolar.Así como a adquisición adecuada das competencias previstas.Pódense considerar neste apartado pequenas
probas escritas dirixidas a todo o grupo sen avisar para constatar se algun concepto recente esta entendido e interiorizado.
E probas escritas (PE) dunha ou máis unidades didáctica anunciadas con anterioridade.
1.

Avaliación de contidos.Probas correspondentes a Bloque/ unidade.

2.

Avaliación por competencias.Probas correspondentes a Bloque/ unidade.
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De todas maneiras, cada profesor ou profesora do Departamento terá liberdade para considerar outros instrumentos de avaliación e para prescindir
dalgún dos indicados anteriormente se, en función das características dun determinado grupo, así o considera oportuno. En todo caso, cada profesor e
profesora do departamento debería indicarlle ao seu alumnado ao comezo de curso que instrumentos de avaliación vai empregar e como pondera cada
un deles á hora de cualificar.

4.4.1.4 Procedemento de avaliación e Criterios de cualificacion.
Os obxectivos de cada tema cualificaranse segundo o seu grao de consecución.Os procedementos que se utilizarán para avaliar serán os seguintes:
•

Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes controis, probas orais e escritas, que se irán realizando ao longo de
cada avaliación.
•
Seguimento da avaliación continua diaria: Análise e valoración de tarefas mediante un seguimento individual de cada alumno e de cada alumna,
observando se realiza os exercicios e o seu caderno persoal na aula.
•
Observación directa e control do traballo diario individual proposto para a sua realización na casa.
•
Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións)
•
Valoración cualitativa do avance individual (anotación e puntualizacións) : Observación sistemática da actitude do alumno fronte á asignatura,
interese, esforzo no traballo, responsabilidade, autocorrección, a participación ,así como o comportamento do alumno, alumna serán tidos en conta
na cualificación final.
Os criterios de cualificación que se utilizarán para avaliar serán os seguintes:
A cualificación obtida por un alumno/a ao final de cada avaliación será o resultado acadado tendo en conta as tarefas realizadas e os criterios de avaliación
desenvoltos por curso en función dos seguintes apartados:
Media Ponderada dos Exames ou probas escritas (PE) (polo menos 2 cada avaliación):
A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS), (CAD), (TI), (TG) e (PO)

80% (Os exames ou probas escritas serán cualificados de 0 a 10.)
20%

Tendo en conta que un dos criterios de acceso aos agrupamentos específicos ou reforzo é que o alumnado manifeste unha actitude positiva de
aprendizaxe, as porcentaxes dos criterios de avaliación destes agrupamentos serán os seguintes:
Exames: 60%. Valoración conxunta: 40%.
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O alumnado aprobara a avaliación si a media ponderada(tal como se indica) das cualificacións obtidas desa avaliación é 5 ou superior e suspendera si é
inferior a 5.
Haberá polo menos tres avaliacións .Sen esquecer que a avaliación vaise facer de maneira continuada, e empregando os instrumentos establecidos ao
respecto, desde o primeiro día lectivo, no seu desenvolvemento distinguiremos as seguintes fases:
1. Unha avaliación inicial, que ten fundamentalmente dous obxectivos: por unha parte, coñecer que alumnado presenta deficiencias na materia e de que
tipo; e, por outra, propoñer medidas de reforzo ou de apoio para aquel alumnado que as precisen.
2. Unha primeira avaliación ordinaria, que rematará previsiblemente uns días antes do comezo das vacacións do Nadal ;según datas fixadas pola Xefatura
de Estudios; e ao final da cal se determinará que alumnado aproba a parte da materia impartida ata ese momento e que alumnado a suspende por non
superar os mínimos esixibles para a súa superación(Como xa se especificou anteriormente o alumnado aprobara a avaliación si a media ponderada das
cualificacións desa avaliación é 5 ou superior e suspendera si é inferior a 5).
O alumnado que suspenda a primeira avaliación terá que seguir o correspondente programa de recuperación.
Este programa de recuperación da primeira avaliación, poderá consistir en :

A entrega nas datas previamente fixadas da resolución dun conxunto de exercicios que o profesor ou profesora lles propoña para casa.
Podera ser dirixido obrigatoriamente ao alumnado que suspenda dita avaliación ( a sua cualificación podera representar ata un punto na nota final da
recuperación da avaliación) e de xeito voluntario para o resto do alumnado ( esforzo que se vera reflexado positivamente na cualificación da segunda avaliación no
apartado : Traballos individuais, Exercicios para entregar (TI) )

Posteriormente realizarase unha proba escrita sobre a materia da 1ª avaliación cuia data fixará cada profesor ou profesora e que poderá ser esixida a
todo o alumnado do grupo como afianzamento da materia e, cualificable como proba escrita para a 2ª avaliación. A cualificación desa proba escrita determinará
que alumnado recupera a primeira avaliación (cualificación non inferior a 5) e que alumnado continúa sen recuperala (cualificación inferior a 5).
3.Unha segunda avaliación ordinaria, que se desenvolverá desde o remate da primeira ata probablemente mediados de marzo, según datas fixadas pola
Xefatura de Estudios e ao final da cal se determinará que alumnado aproba a parte da materia correspondente a esta fase e que alumnado a suspende
por non acadar os mínimos esixibles para a súa superación. (Como xa se especificou anteriormente o alumnado aprobara a avaliación si a media
ponderada das cualificacións desa avaliación é 5 ou superior e suspendera si é inferior a 5).
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O alumnado que suspenda a segunda avaliación terá que seguir o correspondente programa de recuperación coas mesmas condicións que para a
primeira avaliación.
4.Unha terceira avaliación ordinaria, que se estenderá dende o remate da segunda avaliación ata poucos días antes de finalizar o período lectivo, e ao
final da cal se determinará que alumnado aproba a parte da materia correspondente a esta fase e que alumnado a suspende por non acadar os mínimos
esixibles para a súa superación , nas mesmas condicións que as anteriores avaliacións.
A recuperación desta avaliación podera facerse como nas anteriores ou o profesorado podera indicar que se leve a cabo (vaia incluida) na recuperación final
Convén aclarar que, na materia de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a anterior. En consecuencia, a
superación dunha avaliación non supón a superación das anteriores, polo cal é totalmente posible que haxa casos nos que a nota final sexa inferior á nota
da terceira avaliación.
Cada alumno e cada alumna superará finalmente a materia se se considera que acadou os obxectivos das tres avaliacións ao longo do curso.
Consideraremos que a materia esta superada cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos en cada unha delas. En caso contrario seguirá
o programa de recuperación para a avaliación final.

4.4.1.5 Actividades de recuperación na avaliación final
Ao final do mes de maio e comenzos de xuño realizaranse actividades de recuperación (exames de recuperacións , exames finais ,traballos,etc … decidido
para cada grupo polo seu profesor ou profesora ) para os alumnos e alumnas que non acadaron os obxectivos mínimos e non superaron algunha das tres
avaliacións.
Considerarase , con carácter xeral, superada a materia cando se obteña unha puntuacion igual ou superior a 5 puntos nestas actividades ou exames de
recuperación de cada unha das tres avaliacions nas condicións especificadas pola profesora.
Non obstante, poderase superar a materia con algunha avaliacion suspensa despois de realizar as actividades de recuperación se a cualificación desta é de
3 ou 4 puntos e a media das tres avaliacions e igual ou maior que 5 ( tendo en conta o esforzo personal levado a cabo nas actividades de recuperación).
O alumnado que superou a materia poderá ser convocado obrigatóriamente polo profesorado (a efectos de repaso da materia) para realizar estas
actividades, que de ser avaliadas positivamente poden redondear a alza (Ex de 7,5 pasaría a 8) a súa cualificación final.
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4.4.1.6 Avaliación extraordinaria
No caso de non superar os obxectivos mínimos esixibles na avaliacion ordinaria do mes de xuño, o alumnado deberá presentarse a unha proba
extraordinaria de toda a materia , nas datas establecidas ao efecto pola Conselleria de Educacion e Ordenacion Universitaria e segundo o calendario e horario
fixado polo centro ,datada pola xefatura de estudios.
Poderase esixir un caderno de tarefas a realizar para completar a nota do exáme( que sera cualificado ata 1 punto).
Consideraremos que a materia esta superada cando se obteña unha puntuacion igual ou superior a 5 puntos.
O alumnado que non acade un nivel mínimo adecuado na totalidade dos estándares de aprendizaxe avaliables e non presente unha consecución dos
mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva quedara coa materia suspensa de cara ao seguinte curso e verase afectado polos criterios de
promoción recollidos no Proxecto Curricular do Centro e pola lexislación vixente.

4.4.2 Avaliación inicial na ESO
4.4.2.1 Introdución
A Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no apartado 3ºk do seu artigo 26º que as pro gramación didácticas deben
incluír o “deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados”.
Os tres obxectivos fundamentais que se deben perseguir coa mesma:


Coñecer a situación inicial na que se atopa cada alumno e alumna e detectar, se é o caso, as causas ou motivos polos cales esa situación non é a
axeitada.



Coñecer a evolución educativa e académica de cada alumno e alumna nos primeiros día do curso e detectar, se é o caso, as causas ou motivos polos
cales esa evolución non é a desexable.



Coñecer a dinámica, tanto desde o punto de vista da actitude como desde o punto de vista académico, do grupo non seu conxunto e detectar, se é o
Pag 37

caso, as causas ou motivos polos cales esa dinámica non é a prevista.

4.4.2.2

Obxectivos . Temporalización.Procedementos.

1.Ao alumnado de 1º ESO, por ser novo no centro, realízaselle durante a segunda quincena de setembro ou primeira de outubro unha avaliación
inicial que consiste :
Nunha proba escrita baseada en contidos mínimos de 6º primaria. Esta proba pretende coñecer o lugar de partida dos alumnos coa fin de que a
aprendizaxe sexa unha linea continua neste cambio de primaria á secundaria.
2. Ao alumnado de 2º ESO, realízaselle na segunda quincena de setembro ou primeira de outubro unha avaliación inicial que consiste :
Nunha proba escrita baseada en contidos mínimos de 1º ESO que consistira en cuestións numericas e operacions elementais, incluindo tamen algun
suposto (problemas que requiran o uso da comprension lectora) e algunha cuestion de razoamento loxico.
3. Ao alumnado de 3º ESO, debido ao comezo de nova etapa , realízaselle durante a segunda quincena de setembro ou primeira de outubro unha
avaliación inicial que consiste:
Nunha proba escrita baseada en contidos mínimos de 2º da E.S.O. que versara sobre cuestions numericas e operacionais incluindo tamen supostos e
problemas e algunha cuestion de razoamento loxico e cuestions elementais relacionadas co mundo fisico e natural e a contorna e o medio ambiente..
4. Ao alumnado de 4º ESO , realízaselle durante a segunda quincena de setembro ou primeira de outubro unha avaliación inicial que consiste :
Nunha proba escrita baseada en contidos mínimos de 3º da E.S.O. que versara sobre cuestions numericas e operacionais incluindo tamen supostos e
problemas e algunha cuestion de razoamento loxico e cuestions elementais relacionadas co mundo fisico e natural e a contorna e o medio ambiente..
Estas probas xunto coa observación profesional do profesor pretende coñecer o lugar de partida dos alumnos coa fin de que a aprendizaxe sexa unha
linea continua
•

Ademáis de permitir a adecuación ao nivel medio dos alumnos, a proba inicial posibilitará a detección de problemas máis serios que se
solventarán,coa configuración dos grupos de reforzos , adaptacions curriculares e en casos máis complicados coa axuda do Departamento de
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Orientación.
• Os resultados so se teran en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino aprendizaxe a realidade de cada grupo e, en
consecuencia, non afectara a cualificacions dos alumnos.
Na sesión de avaliación inicial do alumnado de E.S.O. teráse en conta ademais da información que nos proporcione a proba escrita realizada ao grupo, a
información familiar e social, os resultados e datos obtidos nos cursos anteriores facilitados polo departamento de orientación, xunto coa observación
profesional e diaria nas aulas. Asimesmo terase en conta a observación do expediente académico e os informes individualizados do curso anterior do
alumnado, nos que constará a competencia curricular na materia de Matemáticas, as dificultades de aprendizaxe presentadas e as medidas de atención á
diversidade aplicadas, se fose o caso.
Descrición do grupo despois da avaliación inicial
 Nivel medio de partida da materia
•O número de alumnos e alumnas que deberan conformar os grupos de reforzo.
•O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
•As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.
 As necesidades que se puidesen identificar. Convén pensar nesta fase en como se poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión
da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).
•As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.
•Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos cooperativos.
•Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.
Necesidades individuais
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos
aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir dela poderemos:
• Detectar os alumnos ou as alumnas que presente dificultades de comprensión, falta de capacidade, Habito de traballo ou interese pola materia e a
sua actitude na aula
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• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese
ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención
específica por esta en en risco, pola súa historia familiar, etc.).
•Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a
intervención individual).
•Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian adoptar, así como sobre os recursos que se van empregar.
•Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
•Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.
•Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de
aprendizaxe, especialmente, co titor.

4.4.2.3

Medidas a adoptar .

Unha vez diagnosticadas, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, as deficiencias existentes e as súas causas, a sesión de avaliación inicial é o marco
propicio para establecer as medidas que permitan corrixir na medida do posible tales deficiencias. Alguns exemplos destas medidas poden ser:
A nivel individual:








Reforzo educativo impartido polo propio profesor ou profesora da materia.
Exención da segunda lingua estranxeira e apoio fóra da aula no seu lugar por parte da profesora de Pedagoxía Terapéutica.
Atención máis individualizada na aula.
Realización de actividades complementarias na casa para fortalecer a base matemática.
Proposta dunha adaptación curricular.
Entrevista cos pais para tratar de corrixir condutas non axeitadas ou para intentar crear un hábito de traballo diario.
Cambio de grupo.
A nivel de grupo:

 Realización de axustes na secuenciación dos contidos que figura na Programación Didáctica.
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 Modificacións na temporalización prevista das unidades didácticas.
 Cambios na metodoloxía empregada.
 Reordenación do alumnado na aula

4.5.Liñas xerais a levar a cabo na realización das actividades de apoio e reforzo para a recuperación da materia nas probas extraordinarias, así como
nas actividades de ampliación e titorización.

A ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na
Comunidade Autónoma de Galicia establece no apartado 2 do seu artigo 12 que na educación secundaria obrigatoria, no primeiro curso de bacharelato e no
primeiro curso dos ciclos da formación profesional básica, o período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á preparación e realización
das probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización.
Para isto cada profesor/a confeccionará caderno ou boletín de repaso da materia. Será entregado , realizado na clase e na casa como traballo individual, para
ser corrixido na aula e resolver as dúbidas que se consideren. O obxectivo será preparar satisfactoriamente ao alumnado que se presente a proba
extraordinaria.
Ao alumnado que superou a materia na convocatoria ordinaria se lle entregará o mesmo boletin para que realicen un repaso e afianzamento da materia.

Como o feito de manter na clase ao alumnado que superou a materia na convocatoria ordinaria , parece unha medida antipedagóxica non só para eles
senón para o alumnado necesitado de apoio e reforzo, non consideramos a programación de actividades de ampliación e titorización ( ata espera de
medidas máis clarificadoras da administración). Esta situación parece máis incomprensible no caso do alumnado de 4º da ESO que non vaia a necesitar
das matemáticas para a súa evolución educativa.
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5. Programación Matemáticas 1º E.S.O.

5.1 Unidades Didacticas

5.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Xeometría
Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística e probabilidade
serán distribuídos en UNIDADES DIDÁCTICAS.
Primeiro indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, a súa secuenciación e a temporalización aproximada,
advertindo que: tanto a secuenciación como a temporalización, son totalmente orientativas e poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de
avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o
considera oportuno.
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Matemáticas 1º ESO

Bloques

Trimestre

Unidades

Unidade 1: 1.1 Números naturais
1.2 Potencias e raíces
1.3 Diivisibilidade

PRIMEIRO

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

Unidade 2: Números enteiros. Potencias e raíces

Unidade 3: 3.1.Números decimais.
3.2 O sistema métrico decimal
3.3Fraccións
3.4.Operacións con fraccións
Unidade 4: Magnitudes proporcionais. Porcentaxes

Temporalización

16 sesións

15 sesións

15 sesións

8 sesións

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
Unidade 5: Introdución á álxebra. Ecuacións

20 sesións

Unidade 6: Xeometría plana. Rectas e ángulos

10 sesións

Unidade 7:Figuras Xeométricas.Áreas e perímetros

10 sesións

Unidade 8:Iniciación Corpos xeométricos. Volumes

8 sesións

4. FUNCIONES

Unidade 9: Funcións, táboas e gráficas

5 sesións

5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Unidade 10: Estatístisca e probabilidade

SEGUNDO
3. XEOMETRÍA

3. XEOMETRÍA
TERCEIRO

10 sesións
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5.2. Obxectivos da Materia en 1º da E.S.O.
A ensinanza das matemáticas neste curso contribuirá a que o alumnado desenvolva as capacidades implícitas nos seguintes obxectivos xerais:
1. Incorporar á linguaxe habitual os modos de argumentación e as formas de expresión Matemática (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilísti ca,
etc. ), tanto nas situacións que se suscitan na vida cotiá como nas procedentes dos ámbitos matemático ou científico, co obxecto de mellorar a comunicación
e promover a reflexión sobre as propias actuacións.
2. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar procedementos de medida, técnicas de recollida e análise de datos,
empregar a clase de número e a notación máis adecua da para representalos e realizar o cálculo máis apropiado a cada situación.
3. Incorporar os números negativos ao campo numérico coñecido, realizar operacións básicascon números fraccionarios e afondar no coñecemento das
operacións con números decimais.
4. Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os cursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos.
5. Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade, superficie e volume).
6. Identificar os elementos matemáticos (datos esta tísticos, xeométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación, internet,
publicidade ou outras fontes de información; analizar criticamente as funcións que desempeñan estes elementos matemáti cos e valorar se a súa achega
mellora a comprensión das mensaxes.
7. Formular conxecturas e comprobalas, na realización de pequenas investigacións.
8. Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se suscitan na vida cotiá de acordo con modos propios da actividade
matemática, tales como a exploración sistemática de alternativas, o preguntas ante as apreciacións intuitivas, a flexibilidade para modificar o punto de vista,
a precisión na linguaxe, a xustificación dos razoamentos, a perseve ranza na procura de solucións ou a necesidade da súa verificación.
9. Organizar e relacionar informacións diversas de cara á resolución dun problema, xa sexa do ámbito das Matemáticas ou da vida cotiá.
10. Formular e resolver problemas individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos e instrumentos, valorando a conveniencia das estratexias
utilizadas en función da análise dos resultados obtidos e mostrando unha actitude positiva e confianza na propia capacidade.
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11. Recoñecer a realidade como diversa ,susceptible de ser interpretada e analizada dende distintos puntos de vista, criterios e graos de profundidade.
12. Identificar as formas e as figuras planas, analiz ando as súas propiedades e as súas relacións xeométricas.
13. Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de investigación en xeometría.
14. Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, etc.) para realizar cálculos numéricos ou alxébricos, comprobar
propiedades xeométricas, buscar, tratar, representar e transmitir informacións de índole diversa e como axu da na aprendizaxe.
15. 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.
16. Integrar os coñecementos matemáticos na bagaxe cultural propia
17. Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de vista histórico, apre ciando a súa contribución ao desenvolvemento da
sociedade actual

5.3. Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia
Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do
currículo e o seu peso da materia de Matemáticas 1º ESO:
1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.
Os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe é a modo orientador, (tamén a modo orientador débese ter en conta o que se dixo,
ao respecto, no apartado referido a Avaliación).
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Competencias
Estándares de aprendizaxe
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f
h

e
f
h

B1.1. Planificación e B1.1. Expresar verbalexpresión verbal do
mente e de forma raproceso de resozoada o proceso seguilución de probledo na resolución dun
mas.
problema.
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 particula- B1.2. Utilizar procesos de
razoamento e estrares sinxelos, procutexias de resolución de
ra de regularidades
problemas, realizando
e leis, etc.
os cálculos necesarios e
B1.3. Reflexión socomprobando as solubre os resultados:
cións obtidas.
revisión das operacións
utilizadas,
asignación de unidades aos resultados, comprobación
e
interpretación
das solucións no
contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada
o proceso seguido na reso- CCL
lución dun problema, coa CMCCT
precisión e o rigor adecuados.

50%

X

X

X

Todas

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

50%

X

X

X

Todas.

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

50%

X

X

Todas.

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

50%

X

X

Todas.

MAB1.2.4. Utiliza estrate- xias
heurísticas e procesos de
razoamento na resolu- ción CMCCT
de
problemas,
refle- CAA
xionando sobre o proceso
de resolución.

50%

X

X

X

X

X

Todas.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

b
e
f
g
h

b
e
f

B1.2. Estratexias e
MAB1.3.1.
Identifica
paprocedementos
tróns, regularidades e leis
postos en práctica:
matemáticas en situacións
CMCCT
uso da linguaxe
de cambio, en contextos
apropiada (gráfica,
numéricos,
xeométricos,
CCEC
numérica, alxébrifuncionais, estatísticos e
ca, etc.), reformuprobabilísticos.
lación do problema,
resolución de subproblemas, reconto B1.3. Describir e analiexhaustivo, comezo
zar situacións de campor casos particulabio, para encontrar pares sinxelos, procutróns, regularidades e
ra de regularidades
leis matemáticas, en
e leis, etc.
contextos
numéricos,
xeométricos,
funcionais, estatísticos e proB1.4. Formulación de
babilísticos, valorando MAB1.3.2. Utiliza as leis
proxectos
e
inmatemáticas achadas para
a súa utilidade para favestigacións
marealizar simulacións e precer predicións.
CMCCT
temáticas
escoladicións sobre os resultados
res, en contextos
esperables, valorando a súa
numéricos, xeoméeficacia e idoneidade.
tricos,
funcionais,
estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en
equipo. Elaboración
e presentación dos
informes
correspondentes.
B1.3. Reflexión soMAB1.4.1. Afonda nos proB1.4. Afondar en probre os resultados:
blemas logo de resolvelos,
blemas resoltos formurevisión das operarevisando o proceso de re- CMCCT
lando pequenas variacións
utilizadas,
solución e os pasos e as
cións nos datos, outras
asignación de uniideas as importantes, analipreguntas, outros condades aos resultazando a coherencia da so-

50%

50%

PO

OBS CAD

X

X

X

X

TI

TG

Todas.

Unidade 5
Unidade 9
Unidade 10

50%

X

Todas.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

dos, comprobación
e
interpretación
das solucións no
contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc.

b
f
h

a
b
c
d
e
f
g

textos, etc.

PO

OBS CAD

TI

TG

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

50%

B1.4. Formulación de
proxectos
e
investigacións
matemáticas
escolaMAB1.5.1. Expón e argures, en contextos B1.5. Elaborar e prementa o proceso seguido,
sentar informes sobre o
numéricos, xeoméademais das conclusións CCL
proceso, resultados e
tricos,
funcionais,
obtidas, utilizando distintas
conclusións obtidas nos
estatísticos e prolinguaxes (alxébrica, gráfi- CMCCT
babilísticos, de xeiprocesos de investigaca, xeométrica e estatístito individual e en
ción.
co-probabilística).
equipo. Elaboración
e presentación dos
informes
correspondentes.

50%

MAB1.6.1. Identifica situaB1.5. Práctica dos B1.6. Desenvolver procións problemáticas da reaprocesos de matecesos de matematizalidade susceptibles de conmatización e modeción en contextos da
ter problemas de interese.
lización, en contexrealidade cotiá (numétos da realidade e
ricos, xeométricos, funen contextos macionais, estatísticos ou MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do
temáticos, de xeito
probabilísticos) a partir
mundo real e o mundo maindividual
e
en
da identificación de sitemático, identificando o
equipo.
tuacións problemáticas
problema ou os problemas

CMCCT
CSC

CMCCT
CSIEE

X

Todas.

X

X

X

X

Todas.

75%

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas.

X

X
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

da realidade.

b
e
f
g

a
b
c

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

X

X

OBS CAD

TI

TG

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

25%

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do proCMCCT
blema no contexto da realidade.

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas.

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

25%

X

X

X

X

Todas.

B1.5. Práctica dos B1.7. Valorar a modeliprocesos de matezación matemática comatización e modemo un recurso para re- MAB1.7.1. Reflexiona sobre o
lización, en contexsolver problemas da
proceso e obtén conclu- CMCCT
tos da realidade e
realidade cotiá, avasións sobre el e os seus re- CAA
en contextos maliando a eficacia e as
sultados, valorando outras CSC
temáticos, de xeito
limitacións dos modelos
opinións.
individual
e
en
utilizados ou construíequipo.
dos.

50%

X

X

X

Todas.

B1.5. Práctica dos
MAB1.8.1. Desenvolve acti- CMCCT
B1.8.
Desenvolver
e
procesos de matetudes axeitadas para o tra- CSIEE
cultivar as actitudes
matización e modeballo en matemáticas (espersoais inherentes ao
lización, en contexforzo, perseveranza, flexibi- CSC

75%

X

X

X

Todas.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

d
e
f
g
l

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

quefacer matemático.

m
n
ñ
o

b
g

B1.6. Confianza nas
propias
capacidades para desen- B1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante a
volver
actitudes
resolución de situacións
axeitadas e afrondescoñecidas.
tar as dificultades
propias do traballo
científico.

PO

OBS CAD

TI

TG

lidade e aceptación da crítica).
MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmeCMCCT
ro e o interese adecuados
ao nivel educativo e á dificultade da situación.

50%

X

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

75%

X

Todas.

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

50%

X

Todas.

MAB1.8.5. Desenvolve ha- CMCCT
bilidades sociais de coope- CSIEE
ración e traballo en equipo. CSC

75%

X

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

25%

X

X

X

X

X

Todas.

X

Todas.

X

Todas.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

b
g

B1.6. Confianza nas
MAB1.10.1. Reflexiona so- bre
propias
capacios problemas resoltos e os
B1.10. Reflexionar so- bre
dades para desenas decisións toma- das,
procesos
desenvolvidos, CMCCT
volver
actitudes
e aprender diso para
valorando a potencia e a
axeitadas e afronsituacións simila- res
sinxeleza das ideas clave, e CAA
tar as dificultades
futuras.
apréndeo para situacións
propias do traballo
futuras similares.
científico.
B1.7. Utilización de
medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para:
Recollida ordenada e
organización
de
datos.

e
f
g

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 in-

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas
tecnolóxicas
axeitadas e utilízaas para a
realización de cálculos nu- CMCCT
méricos, alxébricos ou esta- CD
tísticos, cando a dificultade
B1.11. Empregar as fedestes impida ou non aconrramentas tecnolóxicas
selle facelos manualmente.
axeitadas,
realizando
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos,
facendo
representa- MAB1.11.2. Utiliza medios
tecnolóxicos para facer recións gráficas, recreanpresentacións gráficas de
do situacións matemáfuncións con expresións alticas mediante simulaCMCCT
xébricas complexas e excións ou analizando con
traer información cualitatisentido crítico situava e cuantitativa sobre
cións diversas que axuelas.
den á comprensión de
conceptos matemáticos
ou á resolución de pro- MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para
blemas.
explicar o proceso seguido
CMCCT
na solución de problemas,
mediante a utilización de
medios tecnolóxicos.
MAB1.11.4. Recrea ámbitos e
obxectos xeométricos con

CMCCT

50%

25%

PO

X

X

OBS CAD

TI

X

TG

Todas.

X

X

X

Todas.

25%

X

X

X

Unidade 9.

25%

X

X

X

Unidade 9.

25%

X

X

X

Unidade 6.

Pag 51

Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

formes e documentos sobre os procesos levados a cabo
e os resultados e
as conclusións obtidos.

a
b
e
f
g

PO

OBS CAD

TI

TG
Unidade 7.

ferramentas
tecnolóxicas
interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.

Unidade 8.

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

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

25%

X

X

X

X

Unidade 10.

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

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

50%

X

X

X

X

Todas.

25%

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas.

Recollida ordenada e
organización
de B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información
datos.
e da comunicación de
Elaboración e creamaneira habitual no
ción de representaproceso de aprendizacións gráficas de
xe, procurando, analidatos
numéricos,
zando e seleccionando
funcionais ou estainformación salientable MAB1.12.2. Utiliza os retísticos.
en internet ou noutras
cursos creados para apoiar
CCL
Facilitación
da
fontes, elaborando doa exposición oral dos conticomprensión
de
cumentos propios, fados traballados na aula.
conceptos e procendo exposicións e arpiedades xeométrigumentacións destes, e MAB1.12.3. Usa
axeitadacas ou funcionais e
compartíndoos en ámmente os medios tecnolóxia realización de
bitos apropiados para
cos para estruturar e mellocálculos de
tipo
facilitar a interacción.
rar o seu proceso de CD
numérico, alxébrico
aprendizaxe, recollendo a
ou estatístico.
CAA
información das actividaDeseño de simulades, analizando puntos forcións e elaboración
tes e débiles do seu procede predicións sobre
so educativo e establecen-
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

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.

PO

OBS CAD

TI

TG

X

X

do pautas de mellora.

MAB1.12.4.
Emprega
fe- CD
rramentas tecnolóxicas paCSC
ra compartir ideas e tareCSIEE
fas.

50%

X

X

Todas.

Bloque 2. Números e álxebra
B2.1. Números negativos: significado
e
utilización
en
contextos reais.

b
e
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 de-

MAB2.1.1. Identifica os ti- pos
de
números
(naturais,
enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para re- CMCCT
presentar, ordenar e interB2.1. Utilizar números
pretar axeitadamente a innaturais, enteiros, fracformación cuantitativa.
cionarios e decimais, e
porcentaxes
sinxelas,
MAB2.1.2. Calcula o valor de
as súas operacións e as
expresións numéricas de
súas propiedades, para
distintos tipos de números
recoller, transformar e
mediante
as operacións
CMCCT
intercambiar
informaelementais e as potencias
ción e resolver problede expoñente natural, aplimas relacionados coa
cando correctamente a xevida diaria.
rarquía das operacións.
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de núme- CMCCT
ros e as súas operacións,

100%

X

X

X

Unidade 1.
Unidade 2.
Unidade 3.

Unidade 1.
100%

X

X

Unidade 2.
Unidade 3.

50%

X

X

Todas.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

cimais: representación, ordenación e
operacións.
B2.5. Relación en- tre
fraccións
e
decimais. Conversión
e operacións.

PO

OBS CAD

TI

TG

para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

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
operacións.

das

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.
e
f
g
h

B2.2. Coñecer e utilizar MAB2.2.1. Recoñece novos
significados e propiedades
propiedades e novos
B2.10. Divisibilida- de
dos números en contextos
significados dos númeCMCCT
dos
números
de resolución de problemas
ros en contextos de panaturais: criterios
sobre paridade, divisibilidaridade, divisibilidade e
de divisibilidade.
de e operacións elementais.
operacións elementais,

75%

X

X

Unidade 1.
Unidade 2.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

B2.11.
Números
primos e compostos.
Descomposición dun número
en factores. Descomposición
en
fac- tores 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
estra- texias para
o cálcu- lo mental,
para
o
cálculo
aproximado e para
o
cálculo
con
calculadora
ou
outros medios tecnolóxicos.

Criterios de avaliación

Competencias
Estándares de aprendizaxe
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

mellorando así a com- MAB2.2.2. Aplica os criteprensión do concepto e
rios de divisibilidade por 2,
dos tipos de números.
3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos
CMCCT
números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados.

100%

X

X

Unidade 1.

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

100%

X

X

Unidade 1.

100%

X

X

Unidade 2.

100%

X

X

Unidade 2.

100%

X

X

Unidade 3.

MAB2.2.4. Realiza cálculos
nos que interveñen potencias de expoñente natural CMCCT
e aplica as regras básicas
das
operacións
con
potencias.
MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o
oposto e o valor absoluto
dun número enteiro, com- CMCCT
prendendo
o
seu
significado
e
contextualizándoo
en
problemas da vida real.
MAB2.2.6.
Realiza
operacións de redondeo e truncamento de números deCMCCT
cimais, coñecendo o grao
de aproximación, e aplícao
a casos concretos.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

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

100%

X

X

Unidade 3.

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

100%

X

X

Unidade 3.

e
f

das B2.3. Desenvolver, en MAB2.3.1.
Realiza
operacasos sinxelos, a comcións
combinadas
entre
petencia no uso de
números enteiros, decimais
B2.9. Elaboración e
operacións combinadas
e fraccionarios, con eficautilización de estracomo síntese da secia, mediante o cálculo
texias para o cálcucuencia de operacións
mental, algoritmos de lapis CMCCT
lo mental, para o
aritméticas, aplicando
e papel, calculadora ou
cálculo aproximado
correctamente a xerarmedios tecnolóxicos, utilie para o cálculo
quía das operacións ou
zando a notación máis axeicon calculadora ou
estratexias de cálculo
tada e respectando a xeoutros medios tecmental.
rarquía das operacións.
nolóxicos.

100%

X

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.

B2.8. Xerarquía
operacións.

B2.4. Elixir a forma de MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental
cálculo
apropiada
para realizar cálculos exac(mental, escrita ou con
CMCCT
tos ou aproximados, valocalculadora),
usando
rando a precisión esixida na
diferentes
estratexias
operación ou no problema.
que permitan simplificar as operacións con
números enteiros, frac- MAB2.4.2. Realiza cálculos
cións, decimais e porcon números naturais, encentaxes, e estimando
teiros, fraccionarios e de- CMCCT
a coherencia e a precicimais, decidindo a forma
sión dos resultados obmáis axeitada (mental, es-

X

X

X

X

Unidade 1.
Unidade 2.
Unidade 3.

Unidade 1.
75%

X

Unidade 2.

X

Unidade 3.

75%

X

X

X

X

Unidade 1.
Unidade 2.
Unidade 3.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

tidos.

e
f
g
h

PO

OBS CAD

TI

TG

crita ou con calculadora),
coherente e precisa.

B2.15. Cálculos con
porcentaxes (mental, manual e con
calculadora).
Aumentos e diminuB2.5. Utilizar diferentes
cións porcentuais.
estratexias
(emprego
de táboas, obtención e
B2.16. Razón, prouso da constante de
porción e taxa. TaMAB2.5.1. Identifica e disproporcionalidade, rexa unitaria. Factocrimina relacións de produción á unidade, etc.)
res de conversión.
porcionalidade
numérica
para obter elementos
Magnitudes direc(como o factor de converdescoñecidos nun proCMCCT
tamente proporciosión ou cálculo de porcenblema a partir doutros
nais. Constante de
taxes) e emprégaas para
proporcionalidade.
coñecidos en situacións
resolver problemas en sida vida real nas que
B2.17. Resolución de
tuacións cotiás.
existan variacións porproblemas nos que
centuais e magnitudes
interveña a
directamente
proporproporcionalidade
cionais.
directa ou varia-

100%

X

X

Unidade

4.

50%

X

X

Unidade

5.

50%

X

X

Unidade

5.

cións porcentuais.
Repartición
directamente proporcional.

e
f
g
h

situaB2.6. Analizar procesos MAB2.6.1. Describe
cións ou enunciados que
numéricos cambiantes,
dependen de cantidades
identificando os patróns
variables ou descoñecidas e
e as leis xerais que os
CMCCT
secuencias lóxicas ou regurexen, utilizando a linlaridades,
mediante
expreguaxe alxébrica para
sións alxébricas, e opera
expresalos, comunicacon elas.
los e realizar predicións
sobre o seu comportamento ao modificar as MAB2.6.2. Identifica proB2.20. Significados e
CMCCT
variables, e operar con
piedades e leis xerais a
propiedades dos
B2.18. Iniciación á
linguaxe alxébrica.
B2.19. Tradución de
expresións
da
linguaxe cotiá, que
representen situacións reais, á alxébrica, e viceversa.

X

Pag 57

Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

números en contextos
diferentes
ao
do
cálculo:
números triangulares, cadrados, pentagonais, etc.

expresións alxébricas.

PO

OBS CAD

TI

TG

partir do estudo de procesos numéricos recorrentes
ou cambiantes, exprésaas
mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer
predicións.

B2.21.
A
linguaxe
alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar relacións. Obtención
de fórmulas e termos xerais baseada
na observación de
pautas e regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica.

f
h

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 MAB2.7.1. Comproba, dada
alxébrica para simboliunha
ecuación,
se
un CMCCT
zar e resolver problenúmero é solución desta.
mas mediante a formulación de ecuacións de
primeiro grao, aplican- MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da
do para a súa resoluvida real mediante ecuación métodos alxébricos
CMCCT
cións de primeiro grao, reou gráficos, e contrassólvea
e
interpreta
o
resultar os resultados obtitado obtido.
dos.

100%

X

X

Unidade

5.

75%

X

X

Unidade

5.

100%

X

X

Unidade

6.

Bloque 3. Xeometría

f
h

B3.1.
Elementos B3.1. Recoñecer e des- MAB3.1.1. Recoñece e desbásicos da xeomecribir figuras planas, os
cribe as propiedades caractría do plano. Relaseus elementos e as
terísticas dos polígonos re- CMCCT
cións e propiedades
súas propiedades cagulares (ángulos interiores,
de figuras no plaracterísticas para clasiángulos centrais, diagonais,

X
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

no: paralelismo e
perpendicularidade.
B3.2. Ángulos e as
súas relacións.
B3.3.
Construcións
xeométricas sinxelas: mediatriz e bisectriz. Propiedades.
B3.4. Figuras pla- nas
elementais:
triángulo, cadrado
e figuras poligonais.
B3.5. Clasificación de
triángulos
e
cuadriláteros. Propiedades e relacións.

e
f

Criterios de avaliación

Competencias
Estándares de aprendizaxe
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

100%

X

X

X

Unidade

6.

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

100%

X

X

X

Unidade

6.

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

100%

X

X

X

Unidade

6.

50%

X

Unidade
Unidade

6.
7.

ficalas, identificar situaapotema, simetrías, etc.).
cións, describir o contexto físico e abordar MAB3.1.2. Define os eleproblemas da vida comentos característicos dos
tiá.
triángulos, trazando estes e
coñecendo a propiedade
CMCCT
común a cada un deles, e
clasifícaos atendendo tanto
aos seus lados como aos
seus ángulos.

Utilizar
estrate- MAB3.2.1. Resolve probleB3.6. Medida e cál- B3.2.
mas relacionados con disxias,
ferramentas
tecculo de ángulos de
tancias, perímetros, supernolóxicas e técnicas
figuras planas.
ficies e ángulos de figuras
simples da xeometría
B3.7.
Cálculo
de
planas, en contextos da vi- CMCCT
analítica plana para a
áreas e perímetros
da real, utilizando as feresolución de problede figuras planas.
rramentas tecnolóxicas e as
mas
de
perímetros,
Cálculo de áreas
técnicas xeométricas máis
áreas e ángulos de fipor descomposición
apropiadas.
guras planas, utilizando

OBS CAD

X

X

TI

X

TG
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

en figuras simples.
B3.8.
Circunferencia, círculo, arcos e
sectores circulares.

e
f

e
f
l
n

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

a linguaxe matemática MAB3.2.2. Calcula a lonxiaxeitada, e expresar o
tude da circunferencia, a
procedemento seguido
área do círculo, a lonxitude
na resolución.
dun arco e a área dun sec- CMCCT
tor circular, e aplícaas para
resolver problemas xeométricos.
MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de
corpos xeométricos, utili- CMCCT
B3.3.
Analizar
corpos
zando a linguaxe xeométrixeométricos (cubos, orca axeitada.
toedros, prismas, pirámides, cilindros, conos
e esferas) e identificar MAB3.3.2.
Constrúe
secos seus elementos cacións sinxelas dos corpos
racterísticos (vértices,
xeométricos, a partir de
CMCCT
arestas, caras, desencortes con planos, mentalvolvementos
planos,
mente e utilizando os meseccións ao cortar con
dios tecnolóxicos axeitados.
planos, corpos obtidos
mediante seccións, si- MAB3.3.3. Identifica os corpos
metrías, etc.).
xeométricos a partir dos
CMCCT
seus
desenvolvementos
planos e reciprocamente.

B3.10. Propieda- des,
regularidades
e
relacións dos po- B3.4. Resolver probleMAB3.4.1. Resolve probleliedros. Cálculo de
mas que leven consigo
mas da realidade mediante
lonxitudes, superfio cálculo de lonxitudes,
o cálculo de áreas e volucies e volumes do
superficies e volumes
mes de corpos xeométricos, CMCCT
mundo físico.
do mundo físico, utiliutilizando as linguaxes xezando propiedades, reB3.11. Uso de feométrica e alxébrica adegularidades e relacións
rramentas informácuadas.
dos
poliedros.
ticas para estudar
formas, configuracións e relacións

100%

PO

X

OBS CAD

TI

TG

X

Unidade

7.

75%

X

X

Unidade

8.

50%

X

X

Unidade

8.

100%

X

X

Unidade

8.

75%

X

X

Unidade

8.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

100%

X

X

X

Unidade 9.

75%

X

X

X

Unidade 9.

100%

X

X

Unidade 9.

100%

X

X

Unidade 9.

100%

X

X

Unidade 9.

xeométricas.
Bloque 4. Funcións

f

B4.1.
Coordenadas
MAB4.1.1. Localiza puntos no
cartesianas: repre- B4.1. Coñecer, mane- xar
plano a partir das súas
e interpretar o sissentación e identificoordenadas e nomea pun- CMCCT
tema de coordenadas
cación de puntos
tos do plano escribindo as
cartesianas.
nun sistema de eisúas coordenadas.
xes coordenados.

f

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

f

B4.2. Concepto de
función:
variable
B4.3. Comprender
dependente e indeconcepto de función.
pendente. Formas
de presentación.

b
e
f
g
h

B4.2. Manexar as formas de presentar unha
función (linguaxe habi- MAB4.2.1.
Pasa
dunhas
tual, táboa numérica,
formas de representación
gráfica e ecuación, padunha función a outras e CMCCT
sando dunhas formas a
elixe a máis adecuada en
outras e elixindo a mefunción do contexto.
llor delas en función do
contexto).

o

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

MAB4.4.1. Recoñece e reB4.3.
Funcións
lipresenta unha función lineneais. Cálculo, inal a partir da ecuación ou
terpretación e idenCMCCT
B4.4.
Recoñecer,
redunha táboa de valores, e
tificación da penpresentar e analizar as
obtén
a
pendente
da
recta
dente da recta. Refuncións lineais, e utilicorrespondente.
presentacións
da
zalas
para
resolver
recta a partir da
problemas.
ecuación e obtenMAB4.4.2. Obtén a ecua- ción
ción da ecuación a
dunha recta a partir da CMCCT
partir dunha recta.
gráfica ou táboa de valores.

X
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

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

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

75%

MAB4.4.4. Estuda situa- cións
reais
sinxelas
e,
apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo
matemático funcional (lineCMCCT
al ou afín) máis axeitado
para explicalas, e realiza
predicións e simulacións
sobre o seu comportamento.

50%

PO

X

OBS CAD

TI

TG

X

X

X

X

X

Unidade

9.

Unidade

9.

Bloque 5. Estatística e probabilidade

a
b
c
d
e
f
g
h
m

MAB5.1.1.
Comprende
o
B5.1. Poboación e
B5.1. Formular pregunsignificado de poboación,
individuo. Mostra.
tas axeitadas para comostra e individuo desde o
Variables estatístiñecer as características
punto de vista da estatísticas.
de interese dunha poca, entende que as mostras
B5.2.
Variables
CMCCT
boación e recoller, orse empregan para obter incualitativas e cuanganizar e presentar daformación
da
poboación
titativas.
tos
relevantes
para
cando son representativas,
B5.3.
Frecuencias
respondelas, utilizando
e aplícaos a casos concreabsolutas, relativas
os métodos estatísticos
tos.
e acumuladas.
apropiados e as ferramentas
adecuadas,
orB5.4. Organización en
ganizando os datos en MAB5.1.2. Recoñece e protáboas de datos
pón exemplos de distintos
táboas e construíndo
recollidos
nunha
tipos de variables, tanto CMCCT
gráficas, calculando os
experiencia.
cualitativas como cuantitaparámetros relevantes
B5.5. Diagramas de
tivas.
e obtendo conclusións
barras e de sectorazoables a partir dos
res. Polígonos de
MAB5.1.3. Organiza datos
resultados obtidos.
CMCCT
frecuencias.
obtidos dunha poboación de

100%

X

X

X

Unidade

10.

75%

X

X

X

Unidade

10.

75%

X

Unidade

10.

X

X

X
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Competencias
Estándares de aprendizaxe
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

B5.6. Medidas de
tendencia central.

e
f
h

PO

OBS CAD

TI

TG

variables cualitativas ou
cuantitativas en táboas,
calcula e interpreta as súas
frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente.
MAB5.1.4. Calcula a media
aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda
(intervalo modal), e emCMCCT
prégaos para interpretar un
conxunto de datos elixindo
o máis axeitado, e para resolver problemas.

100%

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

50%

X

50%

X

X

50%

X

X

B5.4. Organización en
MAB5.2.1. Emprega a caltáboas de datos
culadora
e
ferramentas
recollidos
nunha
tecnolóxicas para organizar
CMCCT
B5.2. Utilizar ferramenexperiencia.
datos, xerar gráficos estatas tecnolóxicas para
tísticos
e
calcular
as
mediB5.5. Diagramas de
organizar datos, xerar
das de tendencia central.
barras e de sectográficas
estatísticas,
res. Polígonos de
calcular parámetros refrecuencias.
levantes e comunicar
B5.6.
Medidas
de
os resultados obtidos MAB5.2.2. Utiliza as tecnotendencia central.
que respondan ás preloxías da información e da
B5.7. Utilización de
guntas formuladas precomunicación para comuniCMCCT
calculadoras e feviamente sobre a situacar información resumida e
rramentas tecnolóción estudada.
relevante sobre unha variaxicas para o tratable estatística analizada.
mento de datos,
creación de gráfi-

X

X

X

Unidade

10.

Unidade

10.

X

Unidade

10.

X

Unidade

10.

X
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atemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Competencias
Estándares de aprendizaxe
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

X

X

OBS CAD

TI

TG

cos e elaboración
de informes.

e
f
h

b
f
h

B5.8.
Fenómenos
MAB5.3.1. Identifica os exdeterministas
e
perimentos aleatorios e dis- CMCCT
B5.3. Diferenciar os fealeatorios.
tíngueos dos deterministas.
nómenos deterministas
B5.9. Formulación de
dos aleatorios, valoranMAB5.3.2. Calcula a freconxecturas so- bre
do a posibilidade que
cuencia relativa dun suceso
o comporta- mento
CMCCT
ofrecen as matemáticas
mediante a experimentade fenóme- nos
para analizar e facer
ción.
aleatorios
sinpredicións
razoables
xelos e deseño de
acerca do comportaexperiencias para a
mento dos aleatorios a
súa comprobación.
partir das regularidades
B5.10.
Frecuencia
obtidas ao repetir un MAB5.3.3. Realiza predi- cións
sobre
un
fenómeno
relativa dun suceso
número significativo de
aleatorio a partir do cálculo CMCCT
e a súa aproximaveces a
experiencia
exacto da súa probabilidación á probabilidaaleatoria, ou o cálculo
de.
de mediante a sida súa probabilidade.
mulación ou experimentación.
MAB5.4.1.
Describe
expeB5.11.
Sucesos
rimentos aleatorios sinxelos
elementais
equie enumera todos os resulprobables e non
CMCCT
tados posibles, apoiándose
equiprobables.
B5.4. Inducir a noción de
en táboas, recontos ou diaprobabilidade a par- tir
B5.12.
Espazo
gramas en árbore sinxelos.
mostral en experido concepto de frementos
sinxelos.
cuencia relativa e como
Táboas e diagramedida de incerteza MAB5.4.2. Distingue entre
sucesos elementais equimas de árbore sinasociada aos fenómeCMCCT
probables e non equiproxelos.
nos aleatorios, sexa ou
bables.
non posible a experiB5.13.
Cálculo
de
mentación.
probabilidade meMAB5.4.3. Calcula a probadiante a regra de
bilidade de sucesos asocia- CMCCT
Laplace en experidos a experimentos sinxementos sinxelos.
los mediante a regra de

100%

100%

X

X

X

X

Unidade

10.

Unidade

10.

50%

X

X

X

Unidade

10.

100%

X

X

X

Unidade

10.

100%

X

X

Unidade

10.

100%

X

X

Unidade

10.
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Matemáticas. 1º de ESO
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

Laplace, e exprésaa en
forma de fracción e como
porcentaxe.
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5.4.Concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.

Matemáticas 1º ESO
 Ser capaz de extraer información numérica dun texto dado.

Competencia en
comunicación lingüística
(CCL)

 Expresar ideas e conclusións, que conteñan información numérica, con claridade.
 Entender enunciados para resolver problemas nos que hai que utilizar o cálculo de potencias


ou de raíces.

Saber extraer información matemática dun texto dado e aplicala a problemas relacionadas coa

divisibilidade de números naturais.

 Saber expresar os procedementos utilizados na resolución dun problema relacionado con números decimais.
 Entender un texto e discernir se as unidades de medida utilizadas se axustan ao contexto.
 Expresar un razoamento poñendo coidado nas unidades utilizadas.
 Entender ben os enunciados dos problemas relacionados co uso das fraccións.
 Extraer información relativa a operacións con fraccións dun texto dado.
 Expresar ideas sobre porcentaxes con corrección.
 Entender enunciados de problemas sobre porcentaxes.
 Entender a linguaxe alxébrica como unha linguaxe en si mesma, co seu vocabulario e coas súas normas.
 Recoñecer simetrías en elementos da natureza.
 Saber describir correctamente unha figura plana ou espacial.
 Saber expresar explicacións científicas baseadas en conceptos xeométricos.
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 Valorar o sistema de numeración decimal como o máis útil para representar números.

Competencia matemática e

 Coñecer os algoritmos das operacións con números naturais.

competencias básicas en

 Entender que o uso de potencias facilita as multiplicacións de factores iguais.

ciencia e tecnoloxía

 Valorar o uso de potencias para representar números grandes ou pequenos.

(CMCCT)
 Entender a necesidade de que existan os números enteiros.
 Operar con suficiencia números enteiros como medio para a resolución de problemas.
 Saber describir un número decimal e distinguir entre os seus distintos tipos.
 Operar números decimais como medio para resolver problemas.
 Dominar as unidades do Sistema Métrico Decimal e as relacións entre elas.
 Operar con distintas unidades de medida
 Distinguir entre os distintos significados das fraccións.
 Resolver problemas axudándose do uso das fraccións.
 Operar fraccións con suficiencia.
 Coñecer as diferencias entre proporcionalidade inversa e directa, e operar segundo o caso.
 Dominar o cálculo con porcentaxes.
 Traducir enunciados a linguaxe alxébrica.
 Resolver problemas mediante ecuacións.
 Coñecer as características dos ángulos como ferramenta para resolver problemas xeométricos.
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 Coñecer que os sistemas de codificación dixital se basean no uso de números primos.

Competencia dixital (CD)

 Coñecer o tipo de información que nos proporcionan os números enteiros.
 Valorar se a información dada por un texto é fiable, atendendo ás unidades de medida que se mencionan.
 Entender a álxebra como unha linguaxe codificada.
 Utilización de programas informáticos para resolver cuestións sobre rectas e ángulos (Proxecto ABALAR).
 Utilización de programas informáticos como axuda na resolución de problemas onde interveñen áreas e perímetros de figuras planas (
Proxecto ABALAR).
 Utilización de programas informáticos que axudan a automatizar os cálculos estatísticos e a elaborar gráficas ( Proxecto ABALAR).

 Reflexionar sobre a necesidade de adquirir coñecementos sobre números para poder avanzar na súa aprendizaxe.

Competencia de
aprender a aprender
(CAA)

 Valorar a aprendizaxe de razoamentos matemáticos sobre divisibilidade como fonte de coñecementos

futuros.

 Aprender a autoavaliar os seus coñecementos relacionados coas unidades do Sistema Métrico Decimal.

 Valorar a importancia dos distintos significados das fraccións.
 Ser consciente de se operou mal un conxunto de fraccións, en función do contexto do problema.

 Ser capaz de autoavaliar os seus coñecementos sobre proporcionalidade e porcentaxes.
 Aprender a valorar a álxebra como medio de simplificar procedementos e razoamentos.
 Valorar o coñecemento sobre rectas e ángulos para facilitar a adquisición de conceptos xeométricos futuros.

 Ser capaz, con axuda da autoavaliación, de valorar os coñecementos adquiridos sobre figuras planas e espaciais.

 Aprender a autoavaliar o propio coñecemento sobre táboas, gráficas e azar.
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 Comprender o procedemento de aproximación de números como medio de interpretar información dada.
Competencias sociais
e cívicas (CSC)

 Recoñecer o valor dos números na nosa sociedade.
 Aproveitar os coñecementos adquiridos para explicarlles situacións matemáticas a outras persoas.
 Dominar conceptos tan cotiáns como ingresos, pagamentos, débedas, aforro, etc., tan importantes para as relacións humanas.
 Aplicar os coñecementos de números decimais ao estudio de prezos e compras.
 Utilizar as unidades de lonxitude e de tempo para valorar as velocidades de automóbiles e ver que se axustan ao que marca o código de circulación.
 Dominar as fraccións como medio para desenvolverse nunha compra detallada como prezo/cantidade.
 Dominar as operacións con fraccións como medio para desenvolverse nunha compra detallada como prezo/cantidade.
 Dominar as propiedades das porcentaxes aplicadas aos aumentos e descontos comerciais.
 Identificar a importancia de distintos sinais de tráfico segundo a forma xeométrica qu teñan.
 Coñecer o cálculo de áreas e perímetros e utilizalos en actividades importantes para a vida humana.
 Valorar as estatísticas sociais como medio de coñecemento e de mellora da sociedade.

Competencia
en
sentido da iniciativa e
espírito emprendedor (CSIEE)

 Analizar procesos matemáticos relacionados con números e concluír razoamentos inacabados.
 Decidir que procedemento é máis válido ante un problema proposto.
 Aprender procedementos matemáticos que se poden adaptar a distintos problemas nos que intervén a relación de divisibilidade entre números.
 Utilizar os conceptos numéricos aprendidos nesta unidade para resolver problemas da vida cotiá.
 Elixir entre distintos procedementos o máis útil para resolver un problema onde interveñen números decimais.
 Determinar que significado das fraccións debe utilizar en cada un dos casos que se lle presenten.
 Aplicar a estratexia máis útil á hora de resolver problemas relacionados coas fraccións.
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 Resolver problemas nos que hai que aplicar técnicas de proporcionalidade ou porcentaxes.
 Elixir a mellor tradución a linguaxe alxébrica como axuda para resolver problemas.
 Resolver problemas xeométricos con axuda dos coñecementos adquiridos nesta unidade.
 Deducir características de distintas figuras xeométricas a partir doutras xa coñecidas.
 Valorar o dominio do cálculo de áreas e perímetros de figuras planas para resolver distintos problemas xeométricos.
 Ante un conxunto de datos, saber resumilos matematicamente e analizalos despois.

Competencia en
conciencia e expresións
culturais (CCEC)

 Reflexionar sobre a forma de facer matemáticas noutras culturas (antigas ou actuais) como complementarias das nosas.
 Utilizar as potencias como medio de descrición de elementos artísticos con regularidades xeométricas.
 Recoñecer elementos numéricos en distintas manifestacións artísticas.
 Coñecer distintas unidades de medida tradicionais e valorar as culturas en que se utilizaban.
 Coñecer e valorar os modos de operar fraccións doutras culturas distintas á nosa.
 Recoñecer simetrías en manifestacións artísticas.
 Aproveitar o coñecemento de xeometría plana e espacial para crear ou describir distintos elementos artísticos.
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5.5.Concreción dos minimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na Materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas 1º ESO

1.
ME. 1 Acredita unha actitude
suficientemente positiva de cara a
materia

ME.2 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Números e
Álxebra

Ten participado, de maneira activa e positiva, nas actividades de aula.

2.

Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente,
enfermidade grave,...) ou por incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo.
3. Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.
4. Ten amosado certo interese por aprender.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valora o sistema de numeración decimal como o máis útil para representar números.
Coñece os algoritmos das operacións con números naturais.
Entende que o uso de potencias facilita as multip licacións de factores iguais.
Valora o uso de potencias para representar números grandes ou pequenos.
Aplica os conceptos de múltiplo e divisor para o cálculo do máximo común divisor e do minimo común múltiplo.
Entende a necesidade de que existan os números enteiros.
Opera con suficiencia números enteiros como medio para a resolución de problemas.
Sabe describir un número decimal e distinguir entre os seus distintos tipos.
Opera números decimais como medio para resolver problemas.
Domina as unidades do Sistema Métrico Decimal e as relacións entre elas.
Opera con distintas unidades de medida.
Distingue entre os distintos significados das fra ccións.
Resolve problemas axudándose do uso das fraccións.
Opera con fraccións con suficiencia.
Coñece as diferencias entre proporcionalidade inversa e directa, e opera segundo o caso.

16. Realiza operacións combinadas sinxelas con sumas, restas, multiplicación e divisións de números enteiros, respectando os parénteses e a xrarquía
existente entre estas operacións e cometendo, como moito, erros puntuais de cálculo sen importancia.
17. Suma, resta, multiplica e divide números decimais sen cometer, de maneira sistemática, erros de cálculo.
18. Multiplica e divide números decimais pola unidade seguida de varios ceros sen máis que correr a coma do número decimal de maneira axei tada.
19. Aproxima, ás unidades indicadas, números decimais por redondeo e truncamento.
20. Resolve problemas moi sinxelos con números enteiros e decimais que precisen a utilización das catro operacións fundamentais.
21. .Acha correctamente potencias de base enteira e expoñente natural.
22. Simplifica, suma, resta, multiplica e divide correctamente fraccións, respectando a xerarquía existente entre estas operacións.
23. .Calcula fraccións e porcentaxes de cantidades dadas e resolve problemas sinxelos (e directos) relacionados con tales conceptos.
24. Domina o cálculo con porcentaxes.
25. Identifica as magnitudes directamente proporcionais e utiliza a regra de tres para resolver problemas sinxelos relacionados con dúas magnitudes
deste tipo.
26. Traduce enunciados a linguaxe alxébrica.
27. Resolve ecuacións de primeiro grao sinxelas (sen denominadores), non cometendo erros graves (especialmente ao despexar) de cálculo ou
concepto.
28. Resolve problemas moi sinxelos da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro grao.
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1.Clasifica, mide e opera ángulos expresados en notación sexaxesimal.
2.Recoñece os polígonos máis comúns e os seus elementos principais.
ME.3 Acredita un nivel suficiente de

3. Coñece as características dos ángulos como ferramenta para resolver problemas xeométricos

aprendizaxe no bloque de Xeometría

4.Clasifica correctamente os triángulos, atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos.
5. Coñece e recoñece os distintos tipos de figuras planas e espaciais.
6. Sabe aplicar o concepto de simetría para a resolu ción de problemas.
7.Calcula os perímetros e as áreas dos polígonos máis comúns e resolve problemas xeométricos sinxelos relacionados con estes conceptos.
8.Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo e resolve problemas xeométricos sinxelos relacionados con estes conceptos.
9.Identifica e diferencia os corpos xeométricos máis comúns (cubos, ortoedros, prismas, cilindros, pirámides, conos e esferas).

.
ME.4 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Funcións

1.Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas.
2.Calcula a imaxe dun punto a partir da expresión alxébrica dunha función.
3.Recoñece e representa unha función de proporcionalidade directa e obtén a pendente da recta correspondente.

ME.5 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Estatística e
Probabilidade

1.Organiza datos en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas e relativas, e represéntaos graficamente.
2.Calcula a media aritmética, a mediana e a moda dunha serie de varios datos (non agrupados en intervalos)
3.Escribe todos os resultados posibles de experimentos aleatorios sinxelos.
4.Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos aleatorios sinxelos empregando a regra de Laplace.
5. Sabe resumir conxuntos de datos en táboas e gráficas.

6.Coñece os conceptos estatísticos e probabilístico s para poder resolver problemas
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5.6.Concrecións metodolóxicas que require a materia.
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión
dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave.
En xeneral teremos en conta o seguinte:
A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva adquirindo rigor matemático a medida que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse
traballar destrezas numéricas básicas e o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles permitan enfrontarse a
diversas situacións problemáticas da vida cotiá.
Debemos conseguir tamén que os alumnos e alumnas saiban expresarse oral, escrita e gráficamente cun vocabulario específico de termos e notacións
matemáticas.
Por outra banda, a resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas.
Así mesmo, é tamén importante a proposta de traballos en grupo ante problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión dos alumnos, xa que lles
permiten desenvolver estratexias de defensa dos seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis axeitada
para a situación problemática formulada.Para elo usaremos os concepto básicos:
• Para introducir o concepto de M.C.D. pódese empezar presentándolles ós alumnos e alumnas unha situación concreta onde a solución veña dada
polo que se chamará M.C.D.
• É importante resaltar a situación do cero como múltiplo de tódolos números.
• A partir de situacións da vida real, os alumnos deben chegar ó número enteiro por un proceso de investigación e abstracción.
• Hai que ter en conta que o concepto de fracción ofrece dificultades, e pódese ir presentando progresivamente como parte dun todo, cociente
indicado, tipo de número e operador.
• É de grande utilidade a representación dos números na recta.
• O bloque de números é especialmente axeitado para desenvolver técnicas de cálculo mental e de utilización da calculadora.
• Dado que aos alumnos cústalles entender o significado de número negativo, haberá que propoñer numerosos exemplos nos que o contexto lles
facilite o seu entendemento: temperatura, saldos bancarios, datas de antes e despois de Cristo, ...
• Na unidade de expresión alxébricas, pódese empezar intentando que o alumno transforme expresións aritméticas sinxelas, que estivo manexando,
en expresións literais.
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• A escritura de expresións literais ten que facerse de forma progresiva e despois de traballar sobre moitas situacións particulares.
• Hai que evitar que os alumnos crean que os problemas alxébricos teñen sempre unha resposta numérica única.
• Hai que evitar que os alumnos utilicen de forma automática a regra de tres sen entender exactamente o seu sentido, e aplicala en situacións nas que
non é necesaria.
• Para introducir o concepto de función pódese empezar por unha función lineal da vida real para que perciban a relación que existe entre as dúas vari
bles.
• A organización en táboas e representación gráfica pódese facer a partir de pequenos problemas que os alumnos e alumnas coñezan.
• Para suavizar o grao de abstracción que supón a utilización de símbolos alxébricos, é aconsellable que todos teñan inicialmente un significado de
situación numérica concretas.
• Para evitar os erros de cálculo na resolución de ecuacións, é interesante estruturar de forma clara os pasos a seguir.
• Para resolver a maior dificultade que se presenta ós alumnos nos problemas de ecuacións, "ser capaces de traducir un texto escrito a ecuacións",
proponse resolver frecuentes exercicios e que discutan por grupos a forma de obter as ecuacións.
• Ao estudar a proporcionalidade presentaráselles distintos exemplos para evitar que caian no erro da xeneralización con rutina da mesma.
• Para entender un dos conceptos máis importantes das matemáticas, o de función, poderase recorrer ó análise e representación gráfica de situacións
e fenómenos da vida cotiá.
• A escuadra, compás e transportador de ángulos debe ser utilizado a cotío nos temas da xeometría.
• Intento de representación gráfica de obxectos reais axudará a aumenta-la capacidade de representación mental..
• Pode resultar interesante que se fagan mapas e planos de zonas coñecidas.
• Hai que evitar que os alumnos utilicen mecanicamente as fórmulas das áreas sen unha maior comprensión.
• Antes que as fórmulas, poden realizar medicións, de forma manipulativa, de áreas de diferentes figuras.
• Unha práctica co programa AUTOCAD para debuxar o plano dun terreo do que temos medidas perimetrais, tomadas “in situ”, a cachos triangulares e
o posterior cálculo da súa área reforzaría o coñecemento dos conceptos fundamentais da xeometría.
• Tamén axudaría a practicar coas coordenadas outra práctica co mesmo programa AUTOCAD consistente en debuxar un terreo do que temos,
recollidas “in situ”, as coordenadas dos seus vértice.
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6. Programación Matemáticas 2º E.S.O.

6.1 Unidades Didacticas.

6.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Xeometría
Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística e probabilidade
serán distribuídos en UNIDADES DIDÁCTICAS.
Primeiro indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, a súa secuenciación e a temporalización aproximada,
advertindo que: tanto a secuenciación como a temporalización, son totalmente orientativas e poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de
avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o
considera oportuno.
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Matemáticas 2ºESO

Bloques

Trimestre

PRIMEIRO

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

Unidades

Temporalización

Unidade 1: 1.1.NúmerosNaturais
1.2. Números enteiros,
1.2 Númerosdecimais e fraccionarios
1.3 Operacións con fracción

20 sesións

Unidade 2: Potencias e raíces

15 sesións

Unidade 3: Proporcionalidade e porcentaxe

10 sesións

Unidade 4: Älxebra

10sesións

Unidade 5: Ecuacións de primeiro e segundo grao.

12 sesións

Unidade 6: Sistemas de ecuacións lineais

10 sesións

Unidade 7: Funcións, táboas e gráficas

11 sesións

SEGUNDO

4. FUNCIÓNS

Unidade 8: Teorema de Pitágoras

3. XEOMETRÍA

8 sesións

Unidade 9: Semellanza. Teorema de Thales

10 sesións

Unidade 10: Corpos xeométricos

15 sesións

Unidade 11: Estatístisca e probabilidade

12 sesións

TERCEIRO

5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
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6.2.Obxectivos da Materia en 2º da E.S.O.
A área de Matemáticas de 2.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:
1. Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios, deixando constancia dos pasos seguidos.
2. Xerar, mediante diferentes métodos (dedución, indución...) padróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos.
3. Xerar diferentes problemas a partir doutro xa resolto.
4. Aplicar o método científico en diferentes situacións de investigación, achegando informes de resultados e conclusións destes.
5. Resolver problemas da vida cotiá aplicando os contidos traballados.
6. Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais.
7. Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.
8. Utilizar as TIC en contextos matemáticos como ferramentas para a realización de cálculos, comprobación de resultados, representacións gráficas,
simulacións, etc.
9. Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido crítico.
10. Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida diaria, aplicando correctamente as súas operacións e a
prioridade destas.
11. Desenvolver estratexias de cálculo mental que faciliten e axilicen o uso de diferentes tipos de números.
12. Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidade en situacións da vida real.
13. Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc.
14. Empregar estratexias de análise de datos na resolución de problemas.
15 .Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións.
16.Utilizar adecuadamente o teorema de Pitágoras para calcular lados descoñecidos en figuras xeométricas.
17.Coñecer e aplicar o concepto de semellanza entre figuras xeométricas.
18.Coñecer as características principais dos corpos xeométricos (poliedros, corpos de revolución e poliedros regulares).
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19. Calcular áreas e volumes de figuras xeométricas.
20. Representar funcións a partir da súa expresión analítica ou dunha táboa de valores.
21. Interpretar e analizar adecuadamente unha función lineal en contextos reais.
22.Tabular datos dunha distribución estatística e representalos graficamente.
23. Calcular os parámetros estatísticos básicos dunha distribución estatística e interpretalos adecuadamente en cada contexto.
24. Resolver situacións nas que interveñan conceptos de aleatoriedade e probabilidade.

6.3. Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia
Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do
currículo e o seu peso da materia de Matemáticas 2º ESO:

1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.

Os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe é a modo orientador, (tamén a modo orientador débese ter en conta o que se dixo,
ao respecto, no apartado referido a Avaliación).
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Matemáticas 2º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao

Unidades

mínimo
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f
h

E
f
h

b
e
f
g

MAB1.1.1. Expresa verbalmen- te,
de forma razoada, o proceso CCL
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor CMCCT
adecuados.

50%

X

X

X

Todas

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

50%

X

X

X

Todas.

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

50%

X

X

Todas.

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

50%

X

X

Todas.

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

50%

X

X

Identifica
patróns,
B1.2. Estratexias e pro- B1.3. Describir e analizar MAB1.3.1.
regularidades e leis matemáticedementos postos en
situacións de cambio, para
cas en situacións de cambio, en CMCCT
práctica: uso da linguaencontrar patróns, regulacontextos numéricos, xeométri- CCEC
xe apropiada (gráfica,
ridades e leis matemáticos, funcionais, estatísticos e
numérica,
alxébrica,
cas, en contextos numériprobabilísticos.
etc.), reformulación do
cos, xeométricos, funcio-

50%

X

X

B1.1.
Planificación
e B1.1. Expresar verbalmenexpresión
verbal
do
te, de forma razoada, o
proceso de resolución
proceso seguido na resolude problemas.
ción dun problema.
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 B1.2. Utilizar procesos de
casos particulares sinrazoamento e estratexias
xelos, procura de regude resolución de problelaridades e leis, etc.
mas, realizando os cálculos
necesarios e comprobando
B1.3. Reflexión sobre os
as solucións obtidas.
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.

X

X

X

Todas

Todas
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Grao
PE

h

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.

b
e
f

b
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.

Unidades

mínimo
PO

OBS

CAD

TI

TG

X

X

Unidade 7
Unidade 11

50%

X

Todas.

50%

X

Todas.

nais, estatísticos e probabilísticos, valorando a
súa utilidade para facer
predicións.
MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar
simulacións e predicións sobre
CMCCT
os resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade.

MAB1.4.1. Afonda nos proble- mas
logo de resolvelos, revi- sando o
proceso de resolución e os
pasos e as ideas importan- tes, CMCCT
analizando a coherencia da
solución ou procurando outras
formas de resolución.
B1.4. Afondar en proble- mas
resoltos
formulando
pequenas variacións nos MAB1.4.2.
Formúlase
novos
datos, outras preguntas,
problemas, a partir de un resoloutros contextos, etc.
to, variando os datos, propondo
novas preguntas, resolvendo CMCCT
outros problemas parecidos,
formulando casos particulares CAA
ou máis xerais de interese, e
establecendo conexións entre o
problema e a realidade.

B1.4.
Formulación
de B1.5. Elaborar e presentar MAB1.5.1. Expón e argumenta o CCL
proxectos e investigainformes sobre o proceso,
proceso seguido ademais das
CMCCT
cións matemáticas esresultados e conclusións
conclusións obtidas, utilizando

Unidade 5
50%

50%

X

X

X

X

X

X

Todas.
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Grao
PE

h

colares, en contextos
numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos,
de xeito individual e en
equipo. Elaboración e
presentación dos informes correspondentes.

obtidas nos procesos de
investigación.

c
d
e
f
g

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

PO

OBS

CAD

TI

TG

75%

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas.

X

X

X

X

Todas.

distintas linguaxes (alxébrica,
gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

MAB1.6.1. Identifica situacións
problemáticas da realidade sus- CMCCT
ceptibles de conter problemas CSC
de interese.

a
b

Unidades

mínimo

MAB1.6.2. Establece conexións
entre un problema do mundo
real e o mundo matemático, CMCCT
identificando o problema ou os
problemas matemáticos que CSIEE
subxacen nel e os coñecemenB1.6. Desenvolver proce- sos
tos matemáticos necesarios.
de
matematización
en
contextos da realidade coMAB1.6.3.
Usa,
elabora
ou
tiá (numéricos, xeométriconstrúe modelos matemáticos
cos, funcionais, estatísticos
sinxelos que permitan a resoluou probabilísticos) a partir
CMCCT
ción dun problema ou duns proda identificación de situablemas dentro do campo das
cións problemáticas
da
matemáticas.
realidade.

25%

X

X

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

50%

X

X

X

X

Todas.

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

25%

X

X

X

X

Todas.
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PE

e
f
g

f
g
l
m
n
ñ
o

b

OBS

CAD

X

X

X

TI

TG

50%

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

75%

X

X

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

50%

X

X

CMCCT

75%

X

Todas.

50%

X

Todas.

MAB1.8.5. Desenvolve habilida- CMCCT
des sociais de cooperación e CSIEE
traballo en equipo.
CSC

75%

X

CMCCT

25%

b

e

PO

B1.5. Práctica dos pro- B1.7. Valorar a modelizacesos de matematización matemática como un
MAB1.7.1. Reflexiona sobre o CMCCT
ción e modelización, en
recurso para resolver proproceso e obtén conclusións soCAA
contextos da realidade
blemas da realidade cotiá,
bre el e os seus resultados, vae en contextos mateavaliando a eficacia e as
CSC
lorando outras opinións.
máticos, de xeito indilimitacións dos modelos
vidual e en equipo.
utilizados ou construídos.

a
c
d

Unidades

mínimo

B1.5. Práctica dos procesos de matematizaB1.8. Desenvolver e culti- MAB1.8.3. Distingue entre proción e modelización, en
blemas e exercicios, e adopta a
var as actitudes persoais
contextos da realidade
actitude axeitada para cada cainherentes ao quefacer
e en contextos mateso.
matemático.
máticos, de xeito individual e en equipo.
MAB1.8.4. Desenvolve actitudes
de curiosidade e indagación,
xunto con hábitos de formular e
formularse preguntas e buscar
respostas axeitadas, tanto no
estudo dos conceptos como na
resolución de problemas.

B1.6.

Confianza

nas B1.9. Superar bloqueos e

MAB1.9.1. Toma decisións nos

X

Todas.

Todas.

X

Todas.

CMCCT
CAA
CCEC

X

X

X

X

Todas.

X

Todas.
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Grao
PE

g

b
g

propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar
as dificultades propias
do traballo científico.

Recollida ordenada e a
organización de datos.

f
g

Elaboración e crea- ción
de representa- cións
gráficas de da- tos
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 simula- cións
e elaboración

PO

OBS

X

X

CAD

TI

TG

procesos de resolución de pro- CSIEE
blemas, de investigación e de
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

B1.6.
Confianza
nas
MAB1.10.1. Reflexiona sobre os
propias capacidades pa- B1.10. Reflexionar sobre as
problemas resoltos e os proce- CMCCT
ra desenvolver actitudecisións
tomadas
e
sos desenvolvidos, valorando a
CAA
des axeitadas e afrontar
aprender diso para situapotencia e sinxeleza das ideas
as dificultades propias
claves, aprendendo para situacións similares futuras.
do traballo científico.
cións futuras similares.
B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe
para:

b
e

inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.

Unidades

mínimo

MAB1.11.1.
Selecciona
ferramentas tecnolóxicas axeitadas e
utilízaas para a realización de CMCCT
cálculos numéricos, alxébricos
ou estatísticos cando a dificulta- CD
B1.11. Empregar as ferrade destes impida ou non aconmentas tecnolóxicas axeiselle facelos manualmente.
tadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéMAB1.11.2. Utiliza medios tecricos, alxébricos ou estanolóxicos para facer representatísticos, facendo represencións gráficas de funcións con
tacións gráficas, recreando
CMCCT
expresións alxébricas complesituacións
matemáticas
xas e extraer información cualimediante simulacións ou
tativa e cuantitativa sobre elas.
analizando con sentido crítico situacións diversas
que axuden á comprensión MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o
de conceptos matemáticos
proceso seguido na solución de CMCCT
ou á resolución de probleproblemas, mediante a utilizamas.
ción de medios tecnolóxicos.
MAB1.11.4. Recrea ámbitos e
obxectos xeométricos con fe- CMCCT
rramentas tecnolóxicas interac-

50%

25%

Todas.

X

X

X

Todas.

25%

X

X

X

Unidade 7

25%

X

X

X

Unidade 7

25%

X

X

X

X

Unidade 8
Unidade 9
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Instrumentos
de avaliación

Grao
PE

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

a
b
e
f
g

Unidades

mínimo
PO

OBS

CAD

TI

TG

Unidade 10

tivas para amosar, analizar e
comprender propiedades xeométricas.

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

25%

X

X

X

X

Unidade 11

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

50%

X

X

X

X

Todas.

25%

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas.

Recollida ordenada e a B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da
organización de dacomunicación de maneira
tos.
habitual no proceso de
Elaboración e crea- ción
aprendizaxe, procurando,
de representa- cións
analizando e seleccionando
gráficas de da- tos
información salientable en MAB1.12.2. Utiliza os recursos
numéricos,
funinternet ou noutras fontes,
creados para apoiar a exposicionais ou estatístiCCL
elaborando
documentos
ción oral dos contidos traballacos.
propios, facendo exposidos na aula.
Facilitación da comcións e argumentacións
prensión de concepdestes, e compartíndoos MAB1.12.3. Usa adecuadamente
tos e propiedades
en ámbitos apropiados paos medios tecnolóxicos para esxeométricas ou funra facilitar a interacción.
truturar e mellorar o seu proce- CD
cionais e a realización
so de aprendizaxe, recollendo a
CAA
de cálculos de tipo
información das actividades,
numérico,
alxébrico
analizando puntos fortes e débiou estatístico.
les do seu proceso educativo e
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Grao
PE

Deseño de simula- cións
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.

Unidades

mínimo
PO

OBS

CAD

TI

TG

X

X

X

X

establecendo pautas de mellora.

MAB1.12.4. Emprega ferramen- CD
tas tecnolóxicas para compartir CSC
ideas e tarefas.
CSIEE

25%

Todas.

Bloque 2. Números e álxebra

b
e
f
g
h

MAB2.1.1. Identifica os tipos de
B2.1. Números entei- ros:
números (naturais, enteiros,
representación,
orfraccionarios e decimais) e utilídenación na recta nuCMCCT
zaos para representar, ordenar
mérica e operacións.
e
interpretar
axeitadamente
a
Operacións con calcula- B2.1. Utilizar números nainformación cuantitativa.
dora ou outros medios
turais, enteiros, fraccionatecnolóxicos.
rios e decimais, e porcenB2.2. Fraccións en ámtaxes sinxelas, as súas MAB2.1.2. Calcula o valor de
expresións numéricas de distinbitos cotiáns. Fraccións
operacións e as súas protos tipos de números mediante
equivalentes. Comparapiedades, para recoller,
as operacións elementais e as CMCCT
ción de fraccións. Retransformar e intercambiar
potencias de expoñente natural,
presentación,
ordenainformación, e resolver
aplicando correctamente a xeción e operacións.
problemas
relacionados
rarquía das operacións.
coa vida diaria.
B2.3.
Números
decimais: representación,
ordenación e operacións.

B2.4.

Relación

entre

MAB2.1.3.
Emprega
axeitadamente os tipos de números e as CMCCT
súas operacións, para resolver
problemas cotiáns contextuali-

100%

X

X

X

100%

X

X

X

50%

X

X

X

Unidade 1
Unidade 2

Unidade 1
Unidade 2

Unidade 1
Unidade 2
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fraccionarios con expoñente natural: operacións.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
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Instrumentos
de avaliación

Grao

Unidades

mínimo
PE

PO

OBS

100%

X

X

X

100%

X

X

X

CAD

TI

TG

zados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

B2.6. Potencias de base
10. Utilización da notación científica para representar números
grandes.
B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas.
Estimación e obtención
de raíces aproximadas.
B2.8.
Xerarquía
operacións.

das

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

e
f
g
h

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos
B2.1. Números entei- ros:
que interveñen potencias de
representación,
orexpoñente natural e aplica as CMCCT
denación na recta nu- B2.2. Coñecer e utilizar
regras básicas das operacións
mérica e operacións.
propiedades e novos signicon potencias.
Operacións con calculaficados dos números en
dora ou outros medios
contextos de paridade, ditecnolóxicos.
visibilidade e operacións MAB2.2.2. Realiza operacións de
elementais, mellorando así
conversión
entre
números
B2.2. Fraccións en áma comprensión do concepdecimais e fraccionarios, acha
bitos cotiáns. Fraccións
CMCCT
to e dos tipos de números.
fraccións equivalentes e simpliequivalentes. Comparafica fraccións, para aplicalo na
ción de fraccións. Reresolución de problemas.
presentación, ordena-

Unidade 2

Unidade 1
Unidade 2
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Grao

Unidades

mínimo
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

ción e operacións.
B2.3.
Números
decimais: representación,
ordenación e operacións.
B2.4.
Relación
entre
fraccións e decimais.
Conversión e operacións.
B2.5.
Potencias
de
números
enteiros
e
fraccionarios con expoñente natural: operacións.
B2.6. Potencias de base
10. Utilización da notación científica para representar
números
grandes.

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

100%

X

X

X

Unidade 2

das B2.3. Desenvolver, en ca- MAB2.3.1.
Realiza
operacións
sos sinxelos, a competencombinadas entre números encia no uso de operacións
teiros, decimais e fraccionarios, CMCCT
B2.9. Elaboración e uticombinadas como síntese
con eficacia, mediante o cálculo
lización de estratexias
da secuencia de operamental, algoritmos de lapis e
para o cálculo mental,
cións aritméticas, aplicanpapel, calculadora ou medios
para o cálculo aproxi-

100%

X

X

X

Unidade 1
Unidade 2

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

e
f

B2.8.
Xerarquía
operacións.
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Grao
PE

mado e para o cálculo
con calculadora.

e
f

e
f
g
h

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

do correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental.

Unidades

mínimo
PO

OBS

X

X

CAD

TI

TG

tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións.

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para reaB2.4. Elixir a forma de cállizar cálculos exactos ou aproculo apropiada (mental,
CMCCT
ximados, valorando a precisión
escrita ou con calculadoesixida na operación ou no prora), usando estratexias
blema.
que permitan simplificar as
operacións con números
enteiros, fraccións, de- MAB2.4.2. Realiza cálculos con
cimais e porcentaxes, e
números
naturais,
enteiros,
estimando a coherencia e
fraccionarios e decimais, deciCMCCT
a precisión dos resultados
dindo a forma máis axeitada
obtidos.
(mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

B2.10.
Cálculos
con
MAB2.5.1. Identifica e discrimi- na
porcentaxes
(mental,
relacións de proporcionalida- de
manual e con calculadonumérica (como o factor de
ra). Aumentos e dimi- B2.5.
conversión ou cálculo de por- CMCCT
Utilizar
diferentes
nucións porcentuais.
centaxes) e emprégaas para reestratexias (emprego de
solver problemas en situacións
táboas, obtención e uso da
B2.11.
Razón,
proporcotiás.
constante de proporcionación e taxa.Taxa unitalidade, redución á unidade,
ria. Factores de converetc.) para obter elementos
sión. Magnitudes directa
descoñecidos nun problee inversamente proporma a partir doutros coñecionais. Constante de
cidos en situacións da vida MAB2.5.2.
proporcionalidade.
Analiza
situacións
real nas que existan variasinxelas e recoñece que interB2.12.
Resolución
de
cións porcentuais e magniveñen magnitudes que non son CMCCT
problemas nos que intudes directa ou inversadirecta nin inversamente proterveña a proporcionalimente proporcionais.
porcionais.
dade directa ou inversa,

75%

Unidade 1
Unidade 2

Unidade 1

75%

X

X

X

100%

X

X

X

Unidade 3

100%

X

X

X

Unidade 3

Unidade 2

ou variacións porcentuais. Reparticións directa e inversamente
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Matemáticas 2º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao

Unidades

mínimo
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

50%

X

X

X

Unidade 4

50%

X

X

X

Unidade 4

75%

X

X

X

Unidade 4

100%

X

X

X

75%

X

X

X

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

e
f
g
h

f
h

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

B2.14.
Significados
e
propiedades dos números en contextos difeMAB2.6.2. Identifica propieda- des
rentes ao do cálculo
e leis xerais a partir do es- tudo
(números triangulares, B2.6.
Analizar
procesos
de procesos numéricos recadrados, pentagonais,
numéricos
cambiantes,
correntes ou cambiantes, ex- CMCCT
etc.).
identificando os patróns e
présaas mediante a linguaxe alleis xerais que os rexen,
B2.15.
Linguaxe
alxéxébrica e utilízaas para facer
utilizando a linguaxe alxébrica para xeneralizar
predicións.
brica para expresalos, copropiedades e simbolimunicalos e realizar predizar relacións. Obtención
cións sobre o seu comporde fórmulas e termos
tamento ao modificar as
xerais baseada na obvariables, e operar con exservación de pautas e
presións alxébricas.
regularidades.
Valor
numérico dunha expreMAB2.6.3. Utiliza as identidades
sión alxébrica.
alxébricas notables e as propiedades das operacións para CMCCT
B2.16. Operacións con
transformar expresións alxébriexpresións
alxébricas
cas.
sinxelas.
Transformación e equivalencias.
Identidades. Operacións
con polinomios en casos
sinxelos.
B2.17.
Ecuacións
de B2.7. Utilizar a linguaxe MAB2.7.1. Comproba, dada unha
primeiro grao cunha inalxébrica para simbolizar e
ecuación (ou un sistema), se un
CMCCT
cógnita e de segundo
resolver problemas menúmero ou uns números é ou
grao cunha incógnita.
diante a formulación de
son solución desta.
Resolución por distintos
ecuacións de primeiro e
métodos. Interpretación
segundo grao, e sistemas
CMCCT
MAB2.7.2. Formula alxebricadas solucións. Ecuade ecuacións, aplicando

Unidade 5
Unidade 6

Unidade 5
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Matemáticas 2º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
PE

cións sen solución. Resolución de problemas.
B2.18. Sistemas de dú- as
ecuacións lineais con
dúas incógnitas. Métodos alxébricos de resolución e método gráfico.
Resolución de problemas.

para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e contrastando os resultados obtidos.

Unidades

mínimo
PO

OBS

CAD

TI

TG

Unidade 6

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

Bloque 3. Xeometría

f
h

e
f

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

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

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

B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras (cadrados
de números e ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre os
lados), e empregalo para MAB3.1.2. Aplica o teorema de
Pitágoras para calcular lonxituresolver problemas xeodes descoñecidas na resolución
métricos.
CMCCT
de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais
MAB3.2.1.
Recoñece
figuras
semellantes e calcula a razón de
B3.2. Analizar e identificar
semellanza e a razón de super- CMCCT
figuras semellantes, calcuficies e volumes de figuras selando a escala ou razón de
mellantes.
semellanza e a razón entre
lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellan- MAB3.2.2. Utiliza a escala para
resolver problemas da vida cotiá
tes.
CMCCT
sobre planos, mapas e outros
contextos de semellanza.

75%

X

X

X

Unidade 8

100%

X

X

X

Unidade 8

100%

X

X

X

X

X

Unidade 9

100%

X

X

X

X

X

Unidade 9

Pag 93

Matemáticas 2º ESO

Obxectivos

e
f

e
f
l
n

Contidos

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

MAB3.3.1. Analiza e identifica as
características de corpos xeCMCCT
ométricos utilizando a linguaxe
B3.3. Analizar corpos xexeométrica axeitada.
ométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos e esferas) MAB3.3.2.
Constrúe
seccións
sinxelas dos corpos xeométrie identificar os seus elementos
característicos
cos, a partir de cortes con plaCMCCT
(vértices, arestas, caras,
nos, mentalmente e utilizando
desenvolvementos planos,
os medios tecnolóxicos axeitaseccións ao cortar con plados.
nos, corpos obtidos mediante seccións, simetrías, MAB3.3.3. Identifica os corpos
etc.).
xeométricos a partir dos seus
CMCCT
desenvolvementos planos e reciprocamente.

B3.4. Propiedades, regularidades e relacións
dos poliedros. Cálculo B3.4. Resolver problemas
MAB3.4.1. Resolve problemas da
de lonxitudes, superfique leven consigo o cálculo
realidade mediante o cálculo de
cies e volumes do munde lonxitudes, superficies e
áreas e volumes de corpos
do físico.
volumes do mundo físico,
CMCCT
xeométricos, utilizando as linutilizando propiedades, reB3.5. Uso de ferramenguaxes xeométrica e alxébrica
gularidades e relacións dos
tas informáticas para
axeitadas.
poliedros.
estudar formas, configuracións e relacións
xeométricas.

Instrumentos
de avaliación

Grao

Unidades

mínimo

75%

PE

PO

OBS

X

X

X

Unidade 10

X

Unidade 10

50%

CAD

TI

TG

100%

X

X

X

Unidade 10

75%

X

X

X

Unidade 10

75%

X

X

X

Bloque 4. Funcións

f

B4.1. Concepto de fun- B4.1. Manexar as formas de
ción: variable depenpresentar unha función MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de
representación dunha fun- ción
dente e independente;
(linguaxe habitual, táboa
a outras, e elixe a máis CMCCT
formas de presentación
numérica, gráfica e ecuaadecuada en función do contex(linguaxe habitual, táción),
pasando
dunhas
to.
boa, gráfica e fórmula);
formas a outras e elixindo
crecemento e decrecea mellor delas en función

X

X

Unidade 7
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Matemáticas 2º ESO
Instrumentos
Obxectivos

Contidos

mento; continuidade e
descontinuidade; cortes
cos eixes; máximos e
mínimos relativos. Análise e comparación de
gráficas.

f

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

e
f
g
h

Unidades

mínimo
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

100%

X

X

X

X

X

Unidade 7

100%

X

X

X

X

X

Unidade 7

100%

X

X

X

Unidade 7

100%

X

X

X

Unidade 7

75%

X

X

X

Unidade 7

do contexto.

B4.1. Concepto de funMAB4.2.1. Recoñece se unha
ción: variable depengráfica representa ou non unha CMCCT
dente e independente;
función.
formas de presentación
(linguaxe habitual, táB4.2. Comprender o conboa, gráfica e fórmula);
cepto de función, e recocrecemento e decreceñecer, interpretar e anali- MAB4.2.2. Interpreta unha grámento; continuidade e
zar as gráficas funcionais.
fica e analízaa, recoñecendo as
descontinuidade; cortes
CMCCT
súas propiedades máis caractecos eixes; máximos e
rísticas.
mínimos relativos. Análise e comparación de
gráficas.
MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa CMCCT
de valores, e obtén a pendente
da recta correspondente.

b

de avaliación

Grao

B4.2. Funcións lineais.
Cálculo, interpretación e
identificación da pendente da recta. RepreMAB4.3.2. Obtén a ecuación
sentacións da recta a
Recoñecer,
repredunha recta a partir da gráfica CMCCT
partir da ecuación e ob- B4.3.
sentar e analizar as funou táboa de valores.
tención da ecuación a
cións lineais, e utilizalas
partir dunha recta.
para resolver problemas.
MAB4.3.3. Escribe a ecuación
B4.4. Utilización de calcorrespondente á relación lineal
culadoras gráficas e
CMCCT
existente entre dúas magnitusoftware específico para
des,
e
represéntaa.
a construción e interpretación de gráficas.
MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en CMCCT
recursos tecnolóxicos, identifica

50%

X

X

Unidade 7
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Matemáticas 2º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao

Unidades

mínimo
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

75%

X

X

X

X

X

Unidade 11

100%

X

X

X

X

X

Unidade 11

50%

X

X

X

X

X

Unidade 11

50%

X

X

X

X

X

Unidade 11

X

X

X

Unidade 11

o modelo matemático funcional
(lineal ou afín) máis axeitado

Bloque 5. Estatística e probabilidade

a
b
c
d
e
f
g
h
m

e
f
h

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

B5.1. Frecuencias abso- B5.1. Formular preguntas
lutas, relativas e acuaxeitadas para coñecer as
muladas.
características de interese
dunha poboación e recoB5.2.
Organización
en
ller, organizar e presentar
táboas de datos recollidatos relevantes para resdos nunha experiencia.
MAB5.1.2.
Calcula
a
media
pondelas,
utilizando
os
B5.3. Diagramas de baaritmética, a mediana (intervalo
métodos estatísticos aprorras e de sectores. Polímediano), a moda (intervalo
piados e as ferramentas
gonos de frecuencias;
modal), o rango e os cuartís,
axeitadas, organizando os
CMCCT
diagramas de caixa e
elixe o máis axeitado, e emprédatos en táboas e construbigotes
gaos para interpretar un coníndo gráficas, calculando
xunto de datos e para resolver
B5.4. Medidas de tenos parámetros relevantes,
problemas.
dencia central.
e obtendo conclusións raB5.5. Medidas de diszoables a partir dos resulMAB5.1.3.
Interpreta
gráficos
persión.
tados obtidos.
estatísticos sinxelos recollidos
CMCCT
en medios de comunicación e
outros ámbitos da vida cotiá.
B5.2.
Organización
en B5.2. Utilizar ferramentas MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas
tecnolóxicas para organitáboas de datos recollipara organizar datos, xerar grázar datos, xerar gráficas
dos nunha experiencia.
CMCCT
ficos estatísticos e calcular as
estatísticas, calcular paráB5.3. Diagramas de bamedidas de tendencia central, o
metros relevantes e comurras e de sectores. Polírango e os cuartís.
nicar os resultados obtidos
gonos de frecuencias,
que respondan ás pregundiagramas de caixa e
tas formuladas previamen- MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías
CMCCT
bigotes
te sobre a situación estuda información e da comunica-

50%
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Matemáticas 2º ESO

Obxectivos

Contidos

B5.4. Medidas de tendencia central.
B5.5. Medidas de dispersión: rango e cuartís, percorrido intercuarílico, varianza e desviación típica.

Criterios de avaliación

dada.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao

Unidades

mínimo
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

X

X

X

Unidade 11

100%

X

X

Unidade 11

50%

X

X

Unidade 11

X

X

Unidade 11

ción para comunicar información resumida e relevante sobre
unha variable estatística analizada.

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

e
f
h

b
f
h

B5.7.
Fenómenos
deMAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos CMCCT
terministas e aleatorios. B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos
dos deterministas.
B5.8.
Formulación
de
aleatorios, valorando a poconxecturas sobre o
sibilidade que ofrecen as
MAB5.3.2. Calcula a frecuencia
comportamento de fematemáticas para analizar
relativa dun suceso mediante a CMCCT
nómenos aleatorios sine facer predicións razoaexperimentación.
xelos e deseño de expebles acerca do comportariencias para a súa
mento dos aleatorios a
comprobación.
partir das regularidades MAB5.3.3.
Realiza
predicións
B5.9. Frecuencia relati- va
obtidas ao repetir un
sobre un fenómeno aleatorio a
dun suceso e a súa
número significativo de
partir do cálculo exacto da súa
aproximación á probabiCMCCT
veces a experiencia aleatoprobabilidade ou a aproximación
lidade mediante a simuria, ou o cálculo da súa
desta mediante a experimentalación ou experimentaprobabilidade.
ción.
ción.
MAB5.4.1. Describe experimenB5.10. Sucesos elemen- B5.4. Inducir a noción de
tos aleatorios sinxelos e enumeprobabilidade a partir do
tais equiprobables e
ra todos os resultados posibles,
concepto de frecuencia renon equiprobables.
CMCCT
apoiándose en táboas, recontos
lativa e como medida de
B5.11. Espazo mostral en
ou diagramas en árbore sinxeincerteza asociada aos feexperimentos sinxelos.
nómenos aleatorios, sexa

100%

100%

X
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Matemáticas 2º ESO

Obxectivos

Contidos

los. Táboas e diagramas
de árbore sinxelos.
B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a
regra de Laplace en experimentos sinxelos.

Criterios de avaliación

ou non posible a experimentación.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao

Unidades

mínimo
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

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

100%

X

X

X

Unidade 11

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

100%

X

X

X

Unidade 11
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6.4. Concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís
competenciais.

Matemáticas 2ºESO

Competencia en comunicación
lingüística (CCL)



Co rigor que esixe esta materia á hora de definir os conceptos.



Coa expresión oral e escrita dos procesos e razoamentos realizados na resolución dos exercicios e dos problemas.



Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.



Co uso dunha terminoloxía moi específica, cun marcado carácter simbólico e abstracto.

 Coas accións de contribución ao Proxecto Lector.

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

Competencia dixital (CD)



Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (sistemas de ecuacións lineais, teorema de Thales, teorema de Pitágoras,..)



Co avance no emprego de argumentos, destrezas e habilidades propias do pensamento matemático.



Coa utilización dun rigor cada vez máis progresivo na linguaxe matemática.



Coa resolución de problemas da vida cotiá que requiren novas estratexias.

 Co afianzamento no cálculo e na utilización axeitada das operacións con números enteiros e fraccionarios


Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso didáctico.



Co proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais.

 Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.



Competencia de aprender
a aprender (CAA)

Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e no achado
das súas solucións, sobre todo no relacionados coa vida cotiá.

 Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.
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Competencias sociais
e cívicas (CSC)

Competencia en sentido
da iniciativa e
espírito emprendedor (CSIEE)



Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.



Co traballo dos elementos transversais.



Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no rexeitamento de
dogmas e prexuízos alleos á ciencia.



Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións progresivas nas
estratexias que conducen á solución ou solucións dos mesmos.

Competencia en conciencia e
expresións culturais (CCEC)



Coa presentación das formas xeométricas como elementos de expresión artística e cultural.



Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución de problemas como no estudo dos concep- tos,
como na biografía dos matemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia (Thales, Pitágoras,...)

6.5.Concreción dos minimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas 2º ESO

1. Ten participado, de maneira activa e positiva, nas actividades de aula.
ME. 1 Acredita unha actitude
suficientemente positiva de cara a
materia

2. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade
grave,...) ou por incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo.
3. Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.
4. Ten amosado certo interese por aprender.
5. Valora o sistema de numeración decimal como o máis útil para representar números.
6. Entende que o uso de potencias facilita os cálculos.
7. Valora o uso de potencias para representar números grandes ou pequenos.
8. Entende a necesidade de que existan os números enteiros
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1. Realiza operacións combinadas con sumas, restas, multiplicación e divisións de números enteiros, fraccionarios e decimais respectando os
parénteses e a xerarquía existente entre estas operacións, e cometendo, como moito, erros puntuais de cálculo sen importancia.
2. Convirte números fraccionarios en decimais e números decimais en fraccionarios.
3. Suma, resta, multiplica e divide números decimais sen cometer, de maneira sistemática, erros de cálculo.
ME.2 Acredita un nivel suficiente de

4. Resolve problemas con números enteiros, fraccionarios e decimais que precisen a utilización das catro operacións fundamentais.

aprendizaxe no bloque de Números

5. Acha correctamente potencias de expoñente natural e aplica as súas propiedades.

e Álxebra

6. Calcula fraccións e porcentaxes de cantidades dadas e resolve problemas relacionados con tales conceptos.
7. Identifica as magnitudes directa e inversamente proporcionais e utiliza a regra de tres para resolver problemas relacionados con dúas magnitudes
des tes tipos.
8. Expresa correctamente números moi grandes en notación científica.
9. Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, non cometendo erros graves (especialmente ao despexar) de cálculo ou concepto.
10. Resolve problemas da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro e segundo grao.
11. Resolve sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas.
12. Resolve problemas da vida cotiá empregando sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.

ME.3 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de
Xeometría

ME.4 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Funcións

1.

Opera con medidas angulares e temporais expresadas no sistema sexaxesimal.

2.

Aplica o teorema de Pitágoras á resolución de problemas xeométricos.

3.

Aplica o teorema de Thales á resolución de problemas en triángulos que están en situación de semellanza.

4.

Recoñece os polígonos e os seus elementos principais.

5.

Clasifica correctamente os triángulos, atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos.

6.

Calcula os perímetros e as áreas dos polígonos e resolve problemas xeométricos relacionados con estes conceptos.

7.

Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo e resolve problemas xeométricos relacionados con estes conceptos.

8.

Identifica os corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, cilindros, pirámides, conos e esferas).

9.

Calcula áreas e volumes dos corpos xeométricos.

1.

Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas.

2.

Calcula a imaxe dun punto a partir da expresión alxébrica dunha función.

3.

Recoñece e representa as funcións lineais e afíns, e obtén a pendente da recta correspondente.

4.

Recoñece e representa as funcións cadráticas e de proporcionalidade inversa.

5.

Calcula os puntos de corte cos eixes das gráficas de funcións afíns e cadráticas.

6.

Á vista da gráfica dunha función, describe as características máis importantes desta (continuidade, monotonía e extremos)

Pag 101

1.

Organiza datos en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e represéntaos graficamente.
Sabe resumir conxuntos de datos en táboas e gráficas, e pode interpretalos.

ME.5 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Es-

2.

Calcula as medidas de centralización (media, moda e mediana) e dispersión (varianza e desviación típica) dunha serie de datos (non agrupados en intervalos).

tatística e Probabilidade

3.

Escribe todos os resultados posibles dun experimento aleatorio.

4.
5.

Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos aleatorios sinxelos empregando a regra de Laplace.
Coñece os conceptos estatísticos e probabilístico s para poder resolver problemas.
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6.6.Concrecións metodolóxicas que require a materia.
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión
dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave.
En xeneral teremos en conta o seguinte:
A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva adquirindo rigor matemático a medida que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse
traballar destrezas numéricas básicas e o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles permitan enfrontarse a
diversas situacións problemáticas da vida cotiá.
Debemos conseguir tamén que os alumnos e alumnas saiban expresarse oral, escrita e gráficamente cun vocabulario específico de termos e
notacións matemáticas.Por outra banda, a resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe
das matemáticas.
Así mesmo, é tamén importante a proposta de traballos en grupo ante problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión dos alumnos, xa que lles
permiten desenvolver estratexias de defensa dos seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis axeitada
para a situación problemática formulada.Para elo usaremos os concepto básicos:
• O estudo de potencias pódese comezar presentando a súa relación coa área do cadrado e volume do cubo.
• De maneira manipulativa, os alumnos e alumnas poden descubrir as regras de cálculo de multiplicación e división de potencias.
• As raíces pódense introducir, de forma manipulativa tamén, como a operación inversa das potencias.
• A división de decimais pódese facer na forma clásica de multiplicar dividendo e divisor pola unidade seguida de ceros.
• É de grande utilidade a representación dos números na recta.
• O bloque de Aritmética é especialmente axeitado para desenvolver técnicas de cálculo mental e de utilización da calculador.
• Para consolidar o concepto de número decimal parece interesante presentar actividades nas que haxa que interpretar o valor posicional das cifras.
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• Para evitar os erros de cálculo na resolución de ecuacións, é interesante estruturar de forma clara os pasos a seguir.
• Para resolver a maior dificultade que se lle presenta aos alumnos nos problemas de ecuacións, "ser capaces de traducir un texto escrito a
ecuacións", proponse resolver frecuentes exercicios e que discutan por grupos a forma de obter as ecuacións.
• Ao estudar a proporcionalidade presentaráselles distintos exemplos para evitar que caian no erro da xeneralización rutineira da mesma.
• Para entender un dos conceptos máis importantes das matemáticas, o de función, poderase recorrer ao análise e representación gráfica de
situacións e fenómenos da vida cotiá.
• Ter presente que o dominio de fraccións e porcentaxes axudará á interpretación de gráficas.
• Os conceptos de media, mediana e moda, pódenlle resultar difíciles de interpretar. Para elo o mellor é que os alumnos e alumnas os descubran eles
mesmos con experimentos de situacións reais.
• A organización coidadosa das táboas e a estruturación axeitada nos cálculos numéricos, permite a obtención sen erros dos parámetros estatísticos.
• Todas estas aprendizaxes pódense relacionar practicamente con temas de Historia, Xeografía, Socioloxía, ...
• É importante que valoren e critiquen as informacións de manipulacións estatísticas nos medios de comunicación.
• É importante, unha vez calculados os parámetros estatísticos, tanto de centralización como de dispersión, é o análise e interpretación dos mesmos
para que teña sentido o seu cálculo.
• En principio, o teorema de Pitágoras,e o d Teorema de Tales, só se verán de forma práctica e comprobándoos en figuras reais. Ao final poderán
aplicalo na resolución de problemas xeométricos.
• Os poliedros e corpos redondos poden presentarse a partir de observacións de obxectos diferentes.
• É interesante que, traballando con cartón ou cortando modelos de plastilina, se estuden os desenvolvementos e as propiedades destes corpos.
• cálculo de distancias reais sobre mapas dará interese ao estudio de semellanza, e conectará por exemplo coa xeografía ,o desenvolvemento sobre o
plano dos corpos xeométricos axudará a entender de forma razoada as fórmulas das áreas.
• Ao final do estudio da xeometría, será interesante propoñer algún problema no que teñan que aplicar e relacionar o estudado: cálculo de áreas,
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7. Programación Matemáticas 3º E.S.O.

7.1 Unidades Didacticas.

7.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Xeometría
Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística e probabilidade
serán distribuídos en UNIDADES DIDÁCTICAS.
Primeiro indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, a súa secuenciación e a temporalización aproximada,
advertindo que: tanto a secuenciación como a temporalización, son totalmente orientativas e poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de
avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o
considera oportuno.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3ºESO

Trimestre

PRIMEIRO

Bloques

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

Unidades

Temporalización

Unidade 1: Números racionais. Operacións con fraccións e decimais

13 sesións

Unidade 2: Potencias e raíces. Notación científica

20 sesións

Unidade 3: 3.1 Problemas aritméticos
3.2 Sucesións numéricas.
3.3 Progresións aritméticas e xeométricas.

12 sesións

10 sesións
Unidade 4: 4.1 Introdución á álxebra.

Unidade 4: 4.2Ecuacións de primeiro e segundo grao

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

Unidade 5: Sistemas de ecuacións lineais

10 sesións

6 sesións

SEGUNDO
Unidade 6: Polinomios. Factorización

3. XEOMETRÍA

Unidade 7: Xeometría do plano. Teoremas de Pitágoras e de Tales

Unidade 8: Movementos no plano.

10 sesións

14 sesións

7 sesións

3. XEOMETRÍA
Unidade 9: Xeometría do espazo. Áreas e volumes

15 sesións

TERCEIRO
4. FUNCIONES

5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Unidade 10: Funcións, táboas e gráficas. Funcións afíns e cadráticas

Unidade 11: Estatístisca e probabilidade

15 sesións

10 sesións
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7.2. Obxectivos da Materia en 3º da E.S.O.
1. Identificar e expresar os pasos para a resolución de diferentes tipoloxías de problemas.
2. Partir de problemas resoltos e afondar en diferentes cuestións e contextos próximos ao alumno.
3. Incorporar á linguaxe e a formas habituais de argumentación as distintas formas de expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións,
xeométrica, ...) co fin de mellorar a súa comunicación en precisión e rigor.
4. Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar aos números racionais e irracionais, co fin de mellorar o seu coñecemento da
realidade e as súas posibilidades de comunicación.
5. Cuantificar certos aspectos da realidade para int erpretala mellor, empregando distintas clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros, ...)
mediante a realización de cálculos axeitados a cada situación.
6. Utilizar as propiedades dos números racionais en operacións a través do cálculo adecuado na resolución de problemas.
7. Deducir as leis que presentan distintas secuencia s numéricas e utilizalas para facilitar a resolución de situacións problemáticas.
8. Identificar e distinguir progresións aritméticas e xeométricas e utilizar as súas propiedades para resolver problemas da vida cotiá.
9. Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar situacións diversas e facilitar a resolución de problemas.
10. Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios e fraccións alxébricas para resolver problemas.
11. Identificar figuras xeométricas planas e espaciais.
12. Representar no plano figuras espaciais, desenvolver a percepción das súas propiedades e deducir leis ou fórmulas para descubrir superficies e volumes.
13. Coñecer as regularidades, as propiedades e as leis dos poliedros e dos corpos de revolución.
14. Utilizar as propiedades dos movementos no plano e n relación coas posibilidades sobre teselado e formación de mosaicos.
15. Coñecer características xerais das funcións e, en particular, das funcións lineais, das súas expresións gráfica e analítica, de modo que poidan formarse
xuízos valorativos das situacións representadas.
16. Utilizar as regularidades e leis que rexen os fenómenos da estatística para interpretar as mensaxes e sucesos de toda índole.
17. Identificar conceptos matemáticos en situacións de azar, analizar criticamente as informacións que deles recibimos polos medios de comunicación e
usar ferramentas matemáticas para unha mellor comprensión deses fenómenos.
18. Realizar informacións estatísticas con datos a través de táboas e gráficas adecuadas con conclusións que representan a poboación estudada.
19. Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre probabilidades de diversos fenómenos.
20. Tomar conciencia das regularidades e leis que rexen os fenómenos de azar e probabilidade.
21. Facer estimacións a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sinxelos calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a
regra de Laplace ou os diagramas de árbore.
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22. Facer unha análise sobre a información estatística que aparece nos medios de comunicación desde a súa representatividade e fiabilidade.
23. Actuar nos procesos de resolución de problemas as pectos do modo de traballo matemático como a formulación de conxecturas, a realización de
inferencias e deducións, organizar e relacionar información.
24. Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver estratexias persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do
proceso matemático de resolución

7.3. Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia
Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do
currículo e o seu peso da materia de Matemáticas 3º ESO:

1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe (e dise a modo orientador porque débese ter en conta o que
se dixo, ao respecto, no apartado referido a Avaliación.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

PO

OBS

CAD

TI

Unidades
TG

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e
f
h

b
e
f
g
h

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

50%

X

X

X

X

Todas

CMCCT

50%

X

X

X

X

Todas.

CMCCT

50%

X

X

Todas.

50%

X

X

Todas.

X

X

X

Todas.

X

X

X

B1.2. Estratexias e procedementos
postos en práctica: uso da linguaMACB1.2.2. Valora a informa- ción
xe apropiada (gráfica, numérica,
dun enunciado e relaciónaa co
alxébrica, etc.), reformulación do
número de solucións do proproblema, resolver subproblemas, B1.2. Utilizar procesos de
blema.
reconto exhaustivo, empezar por
razoamento e estratexias
casos particulares sinxelos, buscar
de resolución de probleregularidades e leis, etc.
mas, realizando os cálcu- MACB1.2.3. Realiza estimacións e
elabora conxecturas sobre os
los necesarios e comproB1.3. Reflexión sobre os resultaresultados dos problemas que
bando as solucións obtidos: revisión das operacións utilicumpra resolver, valorando a
das.
zadas, asignación de unidades aos
súa utilidade e eficacia.
resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexMACB1.2.4.
Utiliza
estratexias
to da situación, procura doutras
heurísticas e procesos de razoformas de resolución, etc.
amento na resolución de problemas, reflexionando sobre o
proceso de resolución de problemas.

CMCCT
CAA

MACB1.3.1.
Identifica
patróns,
B1.2. Estratexias e procedementos
B1.3. Describir e analizar
regularidades e leis matemáticas
postos en práctica: uso da linguasituacións de cambio, paen situacións de cambio, en conxe apropiada (gráfica, numérica,
CMCCT
ra atopar patróns, regulatextos numéricos, xeométricos,
alxébrica, etc.), reformulación do
ridades e leis matemátifuncionais, estatísticos e proproblema, resolución de subprocas, en contextos numéribabilísticos.
blemas, reconto exhaustivo, cocos, xeométricos, funciomezo por casos particulares sinxenais, estatísticos e pro- MACB1.3.2. Utiliza as leis malos, procura de regularidades e
babilísticos, valorando a
temáticas atopadas para realizar
leis, etc.
súa utilidade para facer
simulacións e predicións sobre CMCCT
B1.4. Formulación de proxectos e
predicións.
os resultados esperables, e valoinvestigacións matemáticas escora a súa eficacia e a súa idonei-

50%

75%

X

Unidade

4

Unidade

10
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

lares, en contextos numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración
e presentación dos informes correspondentes.

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.

PO

OBS

CAD

X

X

X

Unidades

TI

TG

dade.

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución, e os
pasos e as ideas importantes, CMCCT
analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución.
B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando
pequenas variacións nos MACB1.4.2.
Formúlase
novos
datos, outras preguntas,
problemas, a partir de un resoloutros contextos, etc.
to, variando os datos, propondo
preguntas, resolvendo outros CMCCT
problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis CAA

50%

50%

Todas.

X

Todas.

X

Todas.

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

f
h

a
b
c
d

B1.4. Formulación de proxectos e
investigacións matemáticas escoMACB1.5.1. Expón e defende o
B1.5. Elaborar e presentar
lares, en contextos numéricos,
proceso seguido ademais das
informes sobre o proceso,
xeométricos, funcionais, estatísticonclusións obtidas, utilizando CCL
resultados e conclusións
cos e probabilísticos, de xeito inas linguaxes alxébrica, gráfica, CMCCT
obtidas nos procesos de
dividual e en equipo. Elaboración
xeométrica
e
estatísticoinvestigación.
e presentación dos informes coprobabilística.
rrespondentes.

50%

X

B1.5. Práctica dos procesos de B1.6. Desenvolver procematematización e modelización,
sos de matematización en MACB1.6.1. Identifica situacións CMCCT
en contextos da realidade e macontextos da realidade
problemáticas da realidade susCSC
temáticos, de xeito individual e en
cotiá (numéricos, xeoméceptibles de conter problemas
equipo.
tricos, funcionais, estatísde interese.

50%

X

X

X

X

X

X

Todas.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

e

g

a
b
c

CAD

TI

TG

50%

X

X

X

X

Todas.

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

50%

X

X

X

X

Todas.

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

50%

X

X

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

50%

X

X

X

X

Todas.

B1.7. Valorar a modelización matemática como un
recurso
para
resolver MACB1.7.1. Reflexiona sobre o CMCCT
problemas da realidade
proceso e obtén conclusións soCAA
cotiá, avaliando a eficacia
bre el e os seus resultados, vaCSC
e as limitacións dos molorando outras opinións.
delos utilizados ou construídos.

25%

X

X

X

X

Todas.

B1.5. Práctica dos procesos de
MACB1.8.1. Desenvolve actitu- des CMCCT
B1.8. Desenvolver e cultimatematización e modelización,
adecuadas para o traballo en CSIEE
var as actitudes persoais
en contextos da realidade e mamatemáticas (esforzo, perseinherentes ao quefacer
CSC
temáticos, de xeito individual e en
veranza, flexibilidade e acepta-

75%

g

f

OBS

ticos ou probabilísticos) a MACB1.6.2. Establece conexións
partir da identificación de
entre un problema do mundo
problemas en situacións
real e o mundo matemático, CMCCT
problemáticas da realidaidentificando o problema ou os
de.
problemas
matemáticos
que CSIEE
subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios.

f

e

PO

Unidades

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

X

X

X

X

Todas.

Todas.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

d

equipo.

matemático.

e

TG

ción da crítica)

50%

MACB1.8.4. Desenvolve actitu- des
de curiosidade e indagación,
xunto con hábitos de formular e CMCCT
formularse preguntas, e procu- CAA
rar respostas adecuadas, tanto CCEC
no estudo dos conceptos como
na resolución de problemas.

75%

X

Todas.

MACB1.8.5.
Desenvolve
habili- CSC
dades sociais de cooperación e
CSIEE
traballo en equipo.

75%

X

Todas.

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

75%

X

X

B1.6. Confianza nas propias capa- B1.10. Reflexionar sobre as MACB1.10.1. Reflexiona sobre os
decisións
tomadas
e
cidades para desenvolver actituproblemas resoltos e os proce- CMCCT
aprender diso para situades adecuadas e afrontar as difisos desenvolvidos, valorando a
cións similares futuras.
cultades propias do traballo cientípotencia e a sinxeleza das ideas CAA

50%

X

X

n
ñ
o

g

TI

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

l
m

b

CAD

75%

g

g

OBS

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

f

b

PO

Unidades

B1.6. Confianza nas propias capaB1.9. Superar bloqueos e
cidades para desenvolver actituinseguridades ante a redes adecuadas e afrontar as difisolución
de
situacións
cultades propias do traballo cientídescoñecidas.
fico.

Todas.

X

X

X

X

X

X

Todas.

X

X

Todas.

X

Todas.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

fico.

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

b
e
f
g

a

OBS

X

X

CAD

TI

TG

clave, e aprende para situacións
futuras similares.
MACB1.11.1.
Selecciona
ferramentas tecnolóxicas axeitadas e
utilízaas para a realización de CMCCT
cálculos numéricos, alxébricos
ou estatísticos cando a dificulta- CD
de destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

– Recollida ordenada e a organización de datos.
MACB1.11.2. Utiliza medios tec– Elaboración e creación de repre- B1.11. Empregar as fenolóxicos para facer representarramentas
tecnolóxicas
sentacións gráficas de datos nucións gráficas de funcións con
CMCCT
adecuadas, de xeito auméricos, funcionais ou estatístiexpresións alxébricas complexas
tónomo,
realizando
cálcucos.
e extraer información cualitativa
los numéricos, alxébricos
e cuantitativa sobre elas.
Facilitación da comprensión de
ou estatísticos, facendo
conceptos e propiedades xeomérepresentacións gráficas,
tricas ou funcionais, e realización
recreando situacións ma- MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o
de cálculos de tipo numérico, altemáticas mediante simuproceso seguido na solución de CMCCT
xébrico ou estatístico.
lacións ou analizando con
problemas, mediante a utilizaDeseño de simulacións e elaborasentido crítico situacións
ción de medios tecnolóxicos.
ción de predicións sobre situacións
diversas que axuden á
matemáticas diversas.
comprensión de conceptos matemáticos ou á re- MACB1.11.4. Recrea ámbitos e
Elaboración de informes e docuobxectos xeométricos con fesolución de problemas.
mentos sobre os procesos levados
rramentas tecnolóxicas interaca cabo e as conclusións e os resulCMCCT
tivas para amosar, analizar e
tados obtidos.
comprender propiedades xeoConsulta, comunicación e comparmétricas.
tición, en ámbitos apropiados, da
información e as ideas matemátiMACB1.11.5. Utiliza medios teccas.
nolóxicos para o tratamento de
datos e gráficas estatísticas, ex- CMCCT
traer informacións e elaborar
conclusións.
B1.7. Utilización de medios tecnoB1.12. Utilizar as tecnololóxicos no proceso de aprendizaxe
xías da información e da

PO

Unidades

MACB1.12.1. Elabora documen-

CCL

75%

50%

X

Todas.

X

X

X

25%

X

X

X

25%

X

X

X

25%

X

X

X

25%

X

X

X

Unidade

10

Unidade

10

Unidade
Unidade

7

Unidade

9

Unidade

X

8

11

Todas.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

b
f
g
e

para:
Recollida ordenada e a organización de datos.
Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
Facilitación da comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais, e realización
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións
matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados
a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da
información e as ideas matemáticas.

OBS

CAD

TI

TG

50%

X

X

X

X

Todas.

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

50%

X

X

X

X

Todas.

MACB1.12.4.
Emprega
ferra- CD
mentas tecnolóxicas para com- CSC
partir ficheiros e tarefas.
CSIEE

50%

X

X

X

X

Todas.

comunicación de maneira
tos dixitais propios (de texto, CD
habitual no proceso de
presentación, imaxe, vídeo, son,
aprendizaxe, procurando,
etc.), como resultado do proceso
analizando e seleccionande procura, análise e selección
do información salientable
de información relevante, coa
en internet ou noutras
ferramenta tecnolóxica axeitada,
fontes, elaborando docue compárteos para a súa discumentos propios, facendo
sión ou difusión.
exposicións e argumentacións destes, e compar- MACB1.12.2. Utiliza os recursos
tíndoos en ámbitos aprocreados para apoiar a exposición
CCL
piados para facilitar a inoral dos contidos traballados na
teracción.
aula.

PO

Unidades

Bloque 2. Números e álxebra

b
f

MACB2.1.1. Recoñece os distinB2.1. Números racionais. Trans- B2.1. Utilizar as propiedatos tipos de números, indica o
des dos números racioformación de fraccións en decriterio utilizado para a súa disnais,
as
raíces
e
outros
cimais e viceversa. Números deCMCCT
tinción e utilízaos para represennúmeros radicais para
cimais exactos e periódicos. Fractar e interpretar adecuadamente
operar
con
eles,
utilizanción xeratriz.
información cuantitativa.
do a forma de cálculo e

100%

X

X

X

Unidade

1
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

PO

X

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.

notación adecuada, para MACB2.1.2. Distingue, ao achar o
resolver problemas da videcimal equivalente a unha
da cotiá, e presentar os
fracción, entre decimais finitos e
resultados coa precisión
decimais infinitos periódicos, e CMCCT
requirida.
indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman
período.

100%

X

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

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un de- CMCCT
cimal exacto ou periódico.

100%

B2.5. Raíces cadradas. Raíces non
exactas. Expresión decimal. Expresións radicais: transformación
e operacións.
B2.6. Xerarquía de operacións.

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

OBS CAD

TI

Unidades
TG

X

Unidade 1

X

X

Unidade 1

100%

X

X

Unidade 2

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

100%

X

X

Unidade 1

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

100%

X

X

Unidade 1

MACB2.1.7. Expresa o resultado
dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, en CMCCT
forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa

100%

X

X

X

Todas.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

PO

OBS CAD

TI

Unidades
TG

marxe de erro ou a precisión
que se requiran.

b
f

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

100%

X

X

Unidade 2

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

75%

X

X

Todas.

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

100%

X

X

Unidade 2

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

100%

X

X

Unidade 3

100%

X

X

Unidade 3

100%

X

X

Unidade 3

B2.7. Investigación de regularidades, relacións e propiedades que B2.2. Obter e manipular MACB2.2.2. Obtén unha lei de
expresións simbólicas que
formación ou fórmula para o
aparecen en conxuntos de númedescriban sucesións nutermo xeral dunha sucesión sin- CMCCT
ros. Expresión usando linguaxe alméricas, observando rexela de números enteiros ou
xébrica.
gularidades en casos sinfraccionarios.
B2.8. Sucesións numéricas. Sucexelos que inclúan patróns
sións
recorrentes
Progresións
recursivos.
MACB2.2.3.
Identifica
progrearitméticas e xeométricas.
sións aritméticas e xeométricas,
expresa o seu termo xeral, calCMCCT
cula a suma dos "n" primeiros
termos e emprégaas para resolver problemas.
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Obxectivos

b
f

b
f

Contidos

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

PO

X

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

75%

X

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

100%

X

100%

X

100%

75%

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as
B2.3. Utilizar a linguaxe
identidades notables corresponalxébrica para expresar
dentes ao cadrado dun binomio CMCCT
unha propiedade ou relae unha suma por diferenza, e
ción dada mediante un
aplícaas nun contexto axeitado.
enunciado, extraendo a
información salientable e
MACB2.3.3. Factoriza polinomios
transformándoa.
de grao 4 con raíces enteiras
mediante o uso combinado da
CMCCT
regra de Ruffini, identidades notables e extracción do factor
común.

B2.9. Transformación de expresións alxébricas. Igualdades nota- B2.4. Resolver problemas
bles. Operacións elementais con
da vida cotiá nos que se
polinomios. Factorización de poliprecise a formulación e a
nomios.
resolución de ecuacións
de primeiro e segundo
B2.10. Ecuacións de segundo grao
MACB2.4.1. Formula alxebricagrao, ecuacións sinxelas
cunha incógnita. Resolución por
mente unha situación da vida
de
grao
maior
que
dous
e
distintos métodos.
cotiá mediante ecuacións e sissistemas de dúas ecuaCMCCT
B2.11. Resolución de ecuacións
temas de ecuacións, resólveas e
cións lineais con dúas insinxelas de grao superior a dous.
interpreta criticamente o resulcógnitas, aplicando técnitado obtido.
B2.12. Resolución de sistemas de
cas de manipulación alxédúas ecuacións lineais con dúas
bricas, gráficas ou recurincógnitas
sos tecnolóxicos, valoranB2.13. Resolución de problemas
do e contrastando os remediante a utilización de ecuasultados obtidos.
cións e sistemas de ecuacións.

OBS CAD

TI

Unidades
TG

X

Unidade 3

X

Unidade 6

X

Unidade 6

X

X

Unidade 6

X

X

X

Unidade 4
Unidade 5

Pag 119

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

PO

OBS CAD

TI

Unidades
TG

Bloque 3. Xeometría
MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun
segmento e da bisectriz dun án- CMCCT
gulo, e utilízaas para resolver
problemas xeométricos sinxelos.
e
f
l
n

l
n

Unidade 7

B3.1. Xeometría do espazo: polie- B3.1. Recoñecer e descriMACB3.1.2. Manexa as relacións
dros e corpos de revolución.
bir os elementos e as
entre ángulos definidos por recpropiedades característiB3.2. Uso de ferramentas pedagótas que se cortan ou por paralecas das figuras planas, os
CMCCT
xicas adecuadas, entre elas as
las cortadas por unha secante, e
corpos xeométricos eletecnolóxicas, para estudar formas,
resolve problemas xeométricos
mentais e as súas conficonfiguracións e relacións xeomésinxelos.
guracións xeométricas.
tricas.

100%

X

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

100%

X

100%

B3.3. Xeometría do plano.
f



B3.4. Teorema de Tales. División
dun segmento en partes proporcionais. Aplicación á resolución de
problemas.
B3.5. Xeometría do espazo: áreas e
volumes.

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e
a área de polígonos e de figuras circulares en problemas con- CMCCT
B3.2. Utilizar o teorema de
textualizados, aplicando fórmuTales
e
as
fórmulas
las e técnicas adecuadas.
usuais para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e pa- MACB3.2.2. Divide un segmento
ra obter as medidas de
en partes proporcionais a outros
lonxitudes, áreas e voludados, e establece relacións de
CMCCT
mes dos corpos elemenproporcionalidade entre os eletais, de exemplos tomamentos homólogos de dous polídos da vida real, repregonos semellantes.
sentacións artísticas como
pintura ou arquitectura, MACB3.2.3. Recoñece triángulos
ou da resolución de prosemellantes e, en situacións de
blemas xeométricos.
semellanza, utiliza o teorema de CMCCT
Tales para o cálculo indirecto de
lonxitudes en contextos diver-

X

Unidade 7

X

Unidade 7
Unidade 9

X

X

Unidade 7

100%

X

X

Unidade 7

100%

X

X

Unidade 7

X
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

PO

OBS

CAD

Unidades

TI

TG

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

100%

X

X

Unidade 7
Unidade 9

B3.3. Calcular (ampliación MACB3.3.1. Calcula dimensións
ou redución) as dimenreais de medidas de lonxitudes e
sións reais de figuras dade superficies en situacións de CMCCT
das en mapas ou planos,
semellanza: planos, mapas, focoñecendo a escala.
tos aéreas, etc.

100%

X

X

Unidade 7

b
e
f
g
l
n

b
e
f
g
l
n

b
e
f

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

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos
B3.6. Translacións, xiros e sime- B3.4. Recoñecer as transmovementos no plano presentes
formacións que levan dutrías no plano.
na natureza, en deseños cotiáns
nha figura a outra meB3.2. Uso de ferramentas pedagóou en obras de arte.
diante movemento no
xicas adecuadas, entre elas as
plano, aplicar eses motecnolóxicas, para estudar formas,
vementos e analizar de- MACB3.4.2. Xera creacións proconfiguracións e relacións xeoméseños cotiáns, obras de
pias mediante a composición de
tricas.
arte e configuracións premovementos, empregando fesentes na natureza
rramentas tecnolóxicas cando
sexa necesario.

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.

CMCCT
CCEC

50%

CMCCT
CCEC

50%

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revo- CMCCT
lución, utilizando a linguaxe con
propiedade para referirse aos
B3.5. Identificar centros,
elementos principais.
eixes e planos de simetría
de figuras planas, poliedros e corpos de revolu- MACB3.5.2.
Identifica
centros,
ción.
eixes e planos de simetría en fi- CMCCT
guras planas, en poliedros, na
natureza, na arte e nas constru- CCEC
cións humanas.

100%

75%

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidade 8

X

Unidade 9

X

X

Unidade 8

X

X

X

Unidade 8
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

b
f

B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as
tecnolóxicas, para estudar formas,
configuracións e relacións xeomé- B3.6. Interpretar o senti- do MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo
terráqueo o Ecuador, os polos,
tricas.
das coordenadas xeoos meridianos e os paralelos, e é CMCCT
gráficas e a súa aplicación
B3.8. A esfera. Interseccións de
capaz de situar un punto sobre o
na localización de puntos.
planos e esferas.
globo terráqueo coñecendo a
B3.9. O globo terráqueo. Coordesúa latitude e a súa lonxitude
nadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto.

100%

Unidades

PO

OBS

CAD

TI

TG

X

X

X

X

X

Unidade 9

Bloque 4. Funcións

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

f
g

MACB4.1.1. Interpreta unha función dada graficamente e asocia CMCCT
enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

75%

X

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

75%

X

75%

MACB4.1.4. Asocia razoadamen- te CMCCT
expresións analíticas a funcións dadas graficamente.
MACB4.1.5. Formula conxectu- ras
do comportamento do fenó- CMCCT
meno que representa unha gráfica e a súa expresión alxébrica

B4.2. Análise dunha situación a
partir do estudo das características locais e globais da gráfica coB4.1. Coñecer os elemenrrespondente.
MACB41.3. Constrúe unha gráfi- ca
tos que interveñen no esB4.3. Análise e comparación de sia partir dun enunciado con- CMCCT
tudo das funcións e a súa
tuacións de dependencia funcional
textualizado, describindo o ferepresentación gráfica.
dadas mediante táboas e enuncianómeno exposto.
dos.
B4.4. Utilización de calculadoras
gráficas e programas de computador para a construción e a interpretación de gráficas.

X

Unidade 10

X

Unidade 10

X

X

Unidade 10

50%

X

X

Unidade 10

50%

X

X

Unidade 10

X

X
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

b
f

b
f

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

B4.5. Utilización de modelos line- ais B4.2. Identificar relacións
para estudar situacións proveda vida cotiá e doutras
nientes de diferentes ámbitos de
materias que poden mocoñecemento e da vida cotiá, medelizarse mediante unha
diante a confección da táboa, a
función lineal, valorando
representación gráfica e a obtena utilidade da descrición
ción da expresión alxébrica.
deste modelo e dos seus
parámetros, para descri- MACB4.2.2. Obtén a expresión
B4.6. Expresións da ecuación da
bir o fenómeno analizado.
analítica da función lineal asorecta.
CMCCT
ciada a un enunciado e represéntaa.
MACB4.3.1. Calcula os elemen- tos
característicos dunha función
CMCCT
polinómica de grao 2 e repreB4.3. Recoñecer situa- cións
séntaa graficamente.
de relación funcio- nal
B4.7. Funcións cuadráticas. Reque
necesitan
ser
presentación gráfica. Utilización
descritas mediante fun- MACB4.3.2. Identifica e describe
para representar situacións da vicións cuadráticas, calcusituacións da vida cotiá que poida cotiá.
lando os seus parámetros
dan ser modelizadas mediante
CMCCT
e as súas características.
funcións cadráticas, estúdaas e
represéntaas utilizando medios
tecnolóxicos.

PO

OBS

CAD

Unidades

TI

TG

100%

X

X

Unidade 10

100%

X

X

Unidade 10

100%

X

X

Unidade 10

50%

X

X

X

100%

X

X

X

Unidade 11

75%

X

X

X

Unidade 11

X

X

Unidade 10

Bloque 5. Estatística e probabilidade

b
f

B5.1. Fases e tarefas dun estudo B5.1.
Elaborar
informaMACB5.1.1. Distingue poboación e
estatístico. Poboación e mostra.
cións estatísticas para
a mostra, e xustifica as dife- CMCCT
Variables estatísticas: cualitativas,
describir un conxunto de
renzas en problemas contextuadiscretas e continuas.
datos mediante táboas e
lizados.
gráficas
adecuadas
á
siB5.2. Métodos de selección dunha
tuación analizada, xustifimostra estatística. Representativicando se as conclusións MACB5.1.2. Valora a represendade dunha mostra.
tatividade dunha mostra a trason representativas para
CMCCT
B5.3. Frecuencias absolutas, relavés do procedemento de seleca
poboación
estudada.
tivas e acumuladas. Agrupación
ción, en casos sinxelos.
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

de datos en intervalos.
B5.4. Gráficas estatísticas.

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

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

f

B5.7. Diagrama de caixa e bigo- tes.
B5.8. Interpretación conxunta
media e a desviación típica.

b
e
f

da

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

PO

OBS

X

X

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

100%

X

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

100%

X

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda
de ferramentas tecnolóxicas, en
caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas siCSC
tuacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá.

50%

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as
medidas de posición (media, CMCCT
moda, mediana e cuartís) dunha
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos.
B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión du- MACB5.2.2. Calcula e interpreta os
nha variable estatística
parámetros
de
dispersión
para resumir os datos e
(rango, percorrido intercuartílico
comparar
distribucións
e desviación típica) dunha va- CMCCT
estatísticas.
riable estatística, utilizando a
calculadora e a folla de cálculo,
para comparar a representatividade da media e describir os datos.

B5.9. Identificación das fases e ta- B5.3. Analizar e interpre- MACB5.3.1. Utiliza un vocabularefas dun estudo estatístico. Anátar a información estatísrio axeitado para describir, ana- CCL
lise e descrición de traballos relatica que aparece nos melizar e interpretar información
cionados coa estatística, con indios de comunicación, vaestatística dos medios de comu-

CAD

Unidades

TI

TG

Unidade 11

X

X

X

X

X

X

Unidade 11

X

Unidade 11

100%

X

X

X

X

Unidade 11

100%

X

X

X

X

Unidade 11

100%

X

Unidade 11
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Instrumentos
de avaliación

Grao
mínimo
PE

terpretación da información e detección de erros e manipulacións.
B5.10. Utilización de calculadora e
outros medios tecnolóxicos axeitados para a análise, a elaboración e a presentación de informes
e documentos sobre informacións
estatísticas nos medios de comunicación.

B5.11.
Experiencias
aleatorias.
Sucesos e espazo mostral.
b
f
g

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.

lorando a súa representatividade e a súa fiabilidade.

PO

OBS

CAD

Unidades

TI

TG

nicación e outros ámbitos da vida cotiá.
MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para
organizar os datos, xerar gráfiCD
cos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e
dispersión.

50%

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

50%

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngue- CMCCT
os dos deterministas.

100%

X

100%

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario
axeitado para describir e cuanti- CMCCT
B5.4. Estimar a posibilificar situacións relacionadas co CCL
dade de que aconteza un
azar.
suceso asociado a un experimento aleatorio sinxelo, calculando a súa MACB5.4.3. Asigna probabilidaprobabilidade a partir da
des a sucesos en experimentos
súa frecuencia relativa, a
aleatorios sinxelos cuxos resulregra de Laplace ou os
tados son equiprobables, me- CMCCT
diagramas de árbore, e
diante a regra de Laplace, enuidentificando os elemenmerando os sucesos elementais,
tos asociados ao experitáboas ou árbores, ou outras esmento.
tratexias persoais.
MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probaCSIEE
bilidades das distintas opcións
en situacións de incerteza.

X

X

X

X

Unidade 11

X

X

Unidade 11

X

Unidade 11

X

X

Unidade 11

100%

X

X

Unidade 11

75%

X

X

Unidade 11

X

Pag 125

7.4.Concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenc.
Matemáticas 3º ESO
• Definir e empregar correctamente conceptos relacionados cos coñecementos adquiridos na unidade.

Competencia en comunicación
lingüística (CCL)

• Manter unha escoita activa nas explicacións e correccións da clase, preguntando dúbidas pertinentes de forma clara e respectando a quenda de
palabra.
• Respectar a quenda de palabra cando se realizan exposicións orais.
• Expresarse de forma correcta cando intervén na aula utilizando expresións coherentes e adecuadas para cada ocasión.
• Definir e empregar correctamente conceptos relacionados cos diferentes tipos de números decimais.
• Inventar problemas referidos á vida cotiá que necesitan dos números decimais ou fraccionarios.
• Utilizar os contidos históricos para entender mellor a evolución das fraccións a partir das sesaxesimais e o uso exclusivo de fraccións unitarias.
• Definir e empregar correctamente os termos «potencia» e «raíz» e saber cal é a relación entrambos os dous.
• Comprender os textos que se presentan na unidade e extraer a información adecuada para traballar con eles e responder as cuestións que se
formulan.
• Utilizar o vocabulario adquirido na unidade sobre notación científica para ler e entender textos da vida cotiá que tratan con estas magnitudes.
Traducir de xeito adecuado da linguaxe verbal á alxébrica e valora de forma positiva este rexistro como elemento de comunicación universal.
• Inventar problemas referidos á vida cotiá que necesitan da resolución dunha ecuación para a súa solución.
• Expresarse de forma axeitada cando se refire a contidos da unidade, presentando coherencia no seu diálogo (ecuación de primeiro grao, segundo
grao
incompleta...).
• Realizar representacións gráficas para facerse entender cando se comunica na aula co profesor ou os seus compañeiros.
• Utilizar os seus coñecementos previos da lingua para ler textos, expresións ou gráficos nos que interveñen funcións e/ou as súas expresións
analíticas.
• Permanecer atento ás lecturas iniciais da unidade seguindo os seus contidos e traballando nas tarefas propostas de forma activa.
• Crear ou describir elementos artísticos coa axuda dos coñecementos adquiridos sobre movementos no plano.
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Competencia
matemática e
competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía
(CMCCT)

 Valorar o sistema de numeración decimal como o máis útil para representar números.
• Recoñecer a necesidade de traballar con decimais e fraccións e pasa dunha a outro sen dificultade.
• Entender a conveniencia dunha linguaxe universal matemática, así como a necesidade da prioridade de operacións universal, sabendo aplicala de xeito
efectivo con todo tipo de números.
• Crear as súas propias estratexias de resolución de problemas
Coñecer e utilizar as propiedades das potencias para operar con elas e simplificar expresións nas que aparecen.
• Entender como foi evolucionando a nomenclatura utilizada para medir números grandes a través dos tempos e que motivou estes avances.
Aplicar as estratexias aprendidas sobre resolución de problemas cando se enfronta a problemas nos que se require operar con p otencias ou
números expresados en notación científica.
• Entender como a evolución da ciencia lle permitiu ao home, ao longo da historia, desenvolverse como tal e avanzar no seu desenvolvemento.
• Coñecer os erros que comente ao realizar unha aproximación e cales son as cifras significativas da cantidade suxerida.
• Axudarse de gráficos e táboas para resolver algúns tipos de problemas que se presentan na unidade.
• Recoñecer e diferenciar as progresións presentadas na unidade, así como os seus elementos e a codificación destes.
• Aplicar as estratexias aprendidas para a resolución de problemas que se poden considerar como unha progresión.
• Utilizar correctamente a notación da unidade e valora a súa conveniencia para expresarse en situacións da vida cotiá.
• Coñecer e utiliza correctamente diferentes expresións alxébricas.
• Aplicar de forma adecuada os coñecementos adquiridos na unidade para resolver problemas transformándoos previamente á linguaxe alxébrica de
forma rigorosa, feito que lle permite comprender mellor a realidade que o rodea.
• Utilizar a notación adecuada cando realiza as actividades e os procedementos son claros e eficaces.
• Interpretar adecuadamente os datos dados en elementos xeométricos, táboas, etc., e utilízaos para resolver os problemas que se lle formulan.
• Saber aplicar de xeito efectivo a resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao.
• Resolver os problemas que se lle presentan seleccionando os datos necesarios para tal efecto e aplicando a estratexia adecuada dependendo do tipo de
problema que se lle presente.
• Asociar o número de solucións obtidas ao resolver un sistema de ecuacións coa súa respectiva representación gráfica.
• Utilizar a notación adecuada cando realiza as actividades e os procedementos son claros e eficaces.
• Asociar ás diferentes funcións traballadas na unidade as súas representacións gráficas e viceversa.
• Utilizar os seus coñecementos previos sobre matemáticas para comprender algúns conceptos novos (dominio, crecemento, etc.) que se atopan ligados
a situacións do mundo real.
• Dominar as translacións, os xiros, as simetrías e a composición de movementos como medio para resolver problemas xeométricos.
• Recoñecer a importancia das transformacións xeométricas no desenvolvemento da arte e a arquitectura.
• Asociar a diferentes representacións de funcións (lineal ou cuadrática) a súa representación e viceversa.
• Utilizar as fórmulas e a notación axeitada cando realiza as actividades da unidade, con procedementos claros e eficaces.
• Utilizar os seus coñecemento previos sobre matemáticas para comprender algúns aspectos das funcións (paso pola orixe de coordenadas,
proporcionalidade...).
• Aplicar o proceso que segue a estatística como medio para describir e analizar multitude de procesos do mundo físico. Comprender e sabe interpretar
os gráficos estatísticos traballados na unidade.
• Coñecer e utiliza correctamente os elementos traballados na unidade (media, mediana, moda, desviación media...).
• Comprender e sabe interpretar os gráficos estatísticos traballados na unidade.
• Coñecer os pasos que cómpre seguir cando se realiza un estudo estatístico e aplícaos correctamente á hora de resolver problemas.
• Transformar os enunciados dos problemas que se propoñen nun diagrama de árbore, asignando a cada rama a probabilidade que lle corresponde, para
prever, mediante a análise deste, a posibilidade de que aconteza. Interpretar de forma adecuada a información dada en táboas de frecuencias e
frecuencias relativas cando se realiza unha experiencia aleatoria. Entender e utiliza o concepto de probabilidade dun suceso como a proporción das
súas expectativas de que aconteza.
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Competencia dixital (CD)
















Competencia de
aprender a aprender
(CAA)














Competencias sociais
e cívicas (CSC)

Utilizar os recursos incluídos en http://anayaeducacion.com para obter información complementaria respecto da unidade.
Leer e interpretar diferentes números da vida cotiá.
Manexar a súa calculadora de forma axeitada coñecendo as teclas para introducir e interpretar números en notación científica e operar con eles.
Elaborar un díptico cos tipos de problemas vistos na unidade e o proceso para a súa resolución mediante un programa informático e preséntao aos seus
compañeiros.
Utilizar convenientemente a calculadora para o cálculo de porcentaxes ou xuro composto valorando as facilidades que isto produce no seu traballo.
Utilizar os recursos incluídos en www.anayadigital.com e na web para reforzar e/ou ampliar os coñecementos adquiridos na unidade.
Utilizar convenientemente a calculadora para o cálculo dos diferentes termos das progresións que se demandan.
Representar funcións en diferentes canles de comunicación audiovisual (lapis e papel, imaxes fixas, vídeos, GeoGebra…).
Utilizar a calculadora e outros programas informáticos para facilitarse os cálculos e Utilizar algún programa informático para realizar unha presentación que
resuma as figuras xeométricas traballadas na unidade cos seus elementos e as súas fórmulas de área e volume.
Mostra interese pola utilización de ferramentas informáticas con contidos xeométricos que lle permitan visualizar de forma máis efectiva os movementos de
diferentes figuras xeometrías.
Utiliza diferentes programas informáticos para representar gráficos estatísticos e realizar cálculos que lle faciliten a resolución dos problemas formulados na
unidade.
Analiza de forma obxectiva as mensaxes relacionadas coa unidade que aparecen en diferentes medios de comunicación.
Coñecer a prioridade de operacións e aplícaa de forma efectiva de maneira que, se o resultado final non é o correcto, revisar os pasos intermedios para
localizar, por el mesmo, o erro.
Resumir as ideas principais da unidade e propoñerse a realización de actividades «tipo» como as traballadas na unidade para autoavaliar os coñecementos
adquiridos.
Aplicar os coñecementos adquiridos previamente sobre potencias para aplicalos ás operacións con números en notación científica
Aplicar destrezas de pensamento creativo para construír novos problemas e formulárllelos aos seus compañeiros. Ser consciente de como é o proceso de
aprendizaxe e de que é o que necesita para aprender, planificando con anterioridade que recursos necesita para que o devandito proceso sexa efectivo.
Coñecer cales son os pasos que cómpre seguir para operar con fraccións alxébricas e aplícaos de forma efectiva de maneira que, se o resultado final non é
o correcto, revisar os pasos intermedios para localizar, por el mesmo, o erro cometido.
Organizar os contidos nun esquema-resumo de maneira que lle permita observar, dun simple golpe de vista, todos os contidos traballados na unidade.
Autoavalíarse despois de realizar as actividades de autoavaliación e reflexiona sobre os resultados obtidos
Organizar a información nun mapa mental que reflicte os conceptos tratados na unidade de forma rigorosa.
Resumir as ideas principais da unidade e realiza as actividades finais desta para autoavaliar os coñecementos adquiridos.
Ser creativo á hora de resolver os problemas sobre cálculo de áreas de figuras compostas.
Organizar os contidos sobre coordenadas xeográficas nun mapa mental de maneira que lle permite observar, dun simple golpe de vista, toda a información
traballada nesta epígrafe.
Aplicar estratexias para a mellora cando se refire ao cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos compostos por varios poliedros ou corpos de
revolución.
Seguir os pasos establecidos para realizar un estudo estatístico e toma decisións sobre os seguintes tendo en conta os resultados obtidos ata o
momento







Coñecer cales son os seus deberes na aula e aplícaos, favorecendo a convivencia nela.
Axudar de forma espontánea aos seus compañeiros que presentan algunha dificultade para aplicar as destrezas desenvolvidas na unidade.
Respectar a forma de resolución das operacións con potencia e radicais propostas polos seus compañeiros sempre e cando sexa correcta matematicamente.
Comunícarse cos seus compañeiros de forma activa cando se desenvolven situacións de traballo común na aula.
Respectar as opinións expresadas polos compañeiros en situacións de traballo común.
 Dialogar cos seus compañeiros cando traballa en grupo favorecendo a convivencia neste.
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Competencia en
sentido da iniciativa
e
espírito emprendedor (CSIEE)







Planificar o seu traballo, mostrar iniciativa e interese por coñecer, e traballar a rigorosidade matemática.
Utilizar os seus coñecementos previos na materia e as súas fortalezas á hora de enfrontarse a calquera tarefa dificultosa.
Coordinar adecuadamente ao tempo e as tarefas de cada compoñente cando realiza actividades grupais.
Superar con dedicación e esforzo os resultados adversos que poida obter e volve traballar sobre o problema en cuestión ata que o resolve.
Resolver problemas mediante ecuacións, aínda que non se correspondan cos tipos vistos na unidade, tendo en conta os seus coñecementos previos e os
adquiridos nesta.
 Animar os seus compañeiros de forma espontánea cando se lles presentan dificultades
 Atopar, no seu contorno máis próximo, situacións que se poden reflectir mediante funcións.
 Xerar novos deseños de mosaicos, orlas e rosetóns a partir de movementos inventados e/ou combinados ente si.
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7.5.Concreción dos minimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas 3º ESO

1.

Ten participado, de maneira activa e positiva, nas actividades de aula.

2.

Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou
por incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo.

3.

Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.

4.

Ten amosado certo interese por aprender.

1.

Manexo destro das fraccións: operatoria e uso.

2.

Paso de fraccións a decimais. Distinguir tipos de decimais.

3.

Expresión dun decimal exacto como fracción.

4.

Resolución de problemas aritméticos co uso da fracción como operador e das operacións con fraccións.

aprendizaxe no bloque de Números

5.

Coñecemento do funcionamento da calculadora e a súa utilización de forma sensata (con oportunidade e eficacia).

e Álxebra

6.

Cálculo de potencias de expoñente enteiro.

7.

Utilización das propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos.

8.

Cálculo de raíces exactas aplicando LA definición de raíz enésima.

9.

Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con números en notación científica con calculadora.

ME. 1 Acredita unha actitude
suficientemente positiva de cara a
materia

ME.2 Acredita un nivel suficiente de

10. Coñecementos dalgunhas regras básicas no manexo de radicais.
11. Resolución de problemas con datos expresados en notación científica.Recoñecemento de números racionais e irracionais.
12. Aproximación dun número a unha orde determinada. Redondeo. Cifras significativas.
13. Resolución de problemas de proporcionalidade e outros problemas clásicos.
14. Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación.
15. Aproximación dun número a unha orde determinada. Redondeo. Cifras significativas.
16. Resolución de problemas de proporcionalidade e outros problemas clásicos.
17. Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación.
18. Encadeamento de aumentos e diminucións porcentuais.
19. Obtención dun termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral.
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20. Identificación de progresións aritméticas e xeométricas.
21. Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece o primeiro termo e a diferenza.
22. Obtención un termo calquera dunha progresión xeométrica se se coñece o primeiro termo e a razón.
23. Cálculo da suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica.
24. Tradución, á linguaxe alxébrica, de enunciados e propiedades.
25. Asociación entre expresións alxébricas e un enunciado ou unha propiedade.
26. Identificación de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios semellantes.
27. Suma e multiplicación de monomios.
28. Identificación de polinomio e os seus elementos.
29. Cálculo do valor numérico dun polinomio.
30. Suma e multiplicación de polinomios.
31. Extracción de factor común.
32. Desenvolvemento de identidades notables.
33. Cociente de polinomios. Regra de Ruffini.
34. Recoñecemento de polinomios que son cadrado dun binomio ou unha suma por unha diferenza.
35. Transformación dun polinomio en produto de factores, utilizando a extracción de factor común, o recoñecemento das identidades notables e a regra de Ruffini.
36. Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas.
37. Operacións con fraccións alxébricas sinxelas.
38. Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación.
39. Busca da solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos.
40. Resolución de ecuacións de primeiro grao.
41. Identificación dos elementos dunha ecuación de segundo grao completa e a súa resolución.
42. Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral.
43. Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións.
44. Ecuacións de primeiro grao sen solución e con infinitas solucións.
45. Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación.
46. Busca da solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos.
47. Resolución de ecuacións de primeiro grao.
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48. Identificación dos elementos dunha ecuación de segundo grao completa e a súa resolución.
49. Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral.
50. Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións.
51. Obtención dalgunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e a súa representación gráfica.
52. Concepto de sistema de ecuacións e da súa solución.
53. Resolución destra de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos estudados.
54. Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.
55. Decidir adecuadamente sobre o método que convén aplicar para resolver un determinado sistema.

1.

Concepto de poliedro. Nomenclatura e clasificación.

2.

Concepto de corpo de revolución. Nomenclatura e clasificación.

ME.3 Acredita un nivel suficiente de

3.

Utilización da nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir información relativa aos obxectos do mundo real.

aprendizaxe no bloque de Xeometría

4.

Características dos poliedros regulares e semirregulares.

5.

Identificación dos corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo.

6.

Cálculo da superficie e do volume dalgúns corpos simples a partir do desenvolvemento ou da fórmula.

7.

Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude.

8.

Idea de transformación xeométrica e, como caso particular, idea de movemento.

9.

Concepto de translación, xiro e simetría axial.

10. Identificación dos elementos que definen as translacións, os xiros e as simetrías axiais.
11. Identificación de translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e orlas sinxelos extraídos do mundo real.
12. Utilización da terminoloxía relativa ás transformacións xeométricas para elaborar e transmitir información sobre o contorno.
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ME.4 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Funcións

1.

Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.

2.

Asignación dunha gráfica a un enunciado.

3.

Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.

4.

Obtención dalgúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión analítica.

5.

Representación, da forma máis aproximada posible, dunha función dada por un enunciado.

6.

Distinción entre a gráfica dunha función doutras que non o son.

7.

Recoñecemento de funcións continuas e descontinuas.

8.

Recoñecemento da periodicidade dunha función.

9.

Descrición da tendencia dunha función a partir dun anaco desta.

10. Manexo destro da función de proporcionalidade e mx: representación gráfica, obtención da ecuación, cálculo e significado da pendente.
11. Manexo destro da función y  mx  n: representación gráfica e significado dos coeficientes.
12. Obtención da ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente, ou ben, dous puntos dela (ecuación punto-pendente).
13. Resolución de problemas con enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais.
14. Estudo conxunto de dúas funcións lineais: obtención e interpretación do punto de corte.

ME.5 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade

1.

Coñecemento das distintas fases dun estudo estatístico.

2.

Poboación e mostra.

3.

Interpretación de táboas e gráficas de todo tipo.

4.

Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas.

5.

Confección de gráficas diversas e elección do tipo de gráfica máis adecuada segundo o tipo de variable.

6.

Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión.

7.

Cálculo, con calculadora, dos parámetros de centralización e de dispersión.

8.

Cálculo dos parámetros de posición a partir dun conxunto de datos.

9.

Obten frecuencias absolutas dun suceso de forma experimental.

10. Calcula a frecuencia relativa dun suceso a partir da súa frecuencia absoluta e do número de experimentacións. Comprende o seu significado.
11. Manexa con soltura a valoración das probabilidades de sucesos cotiáns.
12. Calcula con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con instrumentos aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas, bolsas de bólas...
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7.6.Concrecións metodolóxicas que require a materia.
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión
dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave.
En xeneral teremos en conta o seguinte:
A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva adquirindo rigor matemático a medida que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse
traballar destrezas numéricas básicas e o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles permitan enfrontarse a
diversas situacións problemáticas da vida cotiá.
Debemos conseguir tamén que os alumnos e alumnas saiban expresarse oral, escrita e gráficamente cun vocabulario específico de termos e notacións
matemáticas.Por outra banda, a resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe das
matemáticas.
Así mesmo, é tamén importante a proposta de traballos en grupo ante problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión dos alumnos, xa que lles
permiten desenvolver estratexias de defensa dos seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis axeitada
para a situación problemática formulada.Para elo usaremos os concepto básicos:










A expresión decimal dun número racional ten que ser utilizada para reflexionar sobre a existencia de números non racionais.
Os números “grandes” e “pequenos” que aparecen en situación frecuentes das ciencias debe ser o motivo axeitado para dominar as potencias de 10.
O bloque de números é especialmente axeitado para desenvolver técnicas de cálculo mental.
As actividades numéricas relacionadas co consumo dos coches, coa velocidades dos coches, co consumo de penso en animais domésticos, coas
fraccións de gastos do consumo familiar e coas medidas dos tamaños de papel e o seu peso son axeitadas para aplicar o tema de números a
problemas extraídos do ámbito social e físico.
A verbalización de cada unha das igualdades notables contribúe a competencia lingüística.
Os temas de ecuacións e sistemas deben servir como modelo de técnicas de resolución de problemas.
No bloque de Álxebra, os exercicios relacionados con mesturas de bebidas, distancias e velocidades en trens, fracción dunha árbore que está baixo
terra, libros e prezos, reparto de premios de xogos de azar, descontos de pólizas de seguros en relación inversa ao número de accidentes teñen que
contribuír á valoración da precisión, simplicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para resolver diferentes situación da vida cotiá.
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É moi importante debuxar, primeiro con regra e compás e despois coa axuda dun programa informático (por exemplo AUTOCAD), os elementos
notables dun triángulo.
Nas actividades débese ter coidado en razoar os pasos e non dalos por supostos.
A utilización do plano e escalas débese considerar como modelo importante de resolución de problemas.
Unha práctica co programa AUTOCAD consistente en debuxar un rosetón ademais de reforzar o coñecemento dos movementos no plano contribuiría
ao recoñecemento dos movementos nas composición artísticas.
É interesante o estudo dun friso ou dun mosaico a partir dunha fotografía.
Convén relacionar os métodos alxébricos e xeométricos na resolución de actividades relacionadas coas translacións e coas simetrías.
As táboas de crecemento dun neno, as táboas de gasolina consumida en función dos quilómetros, a gráfica do custo das chamadas telefónicas en
función do tempo, a gráfica da variación do volume de auga ó variar a temperatura, a gráfica da revalorización dun piso co tempo e o custo da función
que da o custo do recibo da luz son actividades indicadas para valorar o concepto de función, unha das ferramentas máis potentes nas matemáticas.
Parece conveniente motivar a introdución do bloque de Estatística con actividades relacionadas con gráfica sobre pesos, tallas, deportes que se
practican segundo sexo, temperaturas en distintas zonas do mundo, leucocitos de distintos análises de sangue, pesos de acabados de nacer en
distintas partes do mundo e outros datos tomados de diversas fontes como a prensa e os anuarios estatísticos.
As observacións de probabilidades de determinadas enfermidades en distintas partes do mundo ou de superalas a determinadas idades e segundo o
sexo, son exemplos de actividades que contribúen a valorar o concepto de probabilidade e a importancia do seu coñecemento para predicir situacións
incertas.
É moi importante insistir na interpretación dos valores dos parámetros estatísticos e fomentar a actitude crítica ante a información de índole
estatística.
As unidades “Xeometría do espazo. Áreas e volumes” e “Estatística e Probabilidade” son axeitadas para fomentar un uso racional da calculadora.
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8. Programación Matemáticas 4º E.S.O.
No desenvolvemento do currículo débese ter en conta o carácter propedéutico da materia correspondente ao cuarto curso de ESO, segundo figura no Real
decreto 86/2015, que establece o currículo de ESO, que a fai necesaria para ensinanzas postobrigatorias. É importante que no desenvolvemento do currículo
desta materia os coñecemento vaian nesa dirección. Para eso incorporase a libre elección polo alumnado de MATEMÁTICAS Orientadas as Ensinanzas
Académicas ou MATEMÁTICAS Orientadas as Ensinanzas Aplicadas .

8.1 Obxectivos da Materia en 4º da E.S.O.
A área de Matemáticas de 4.º ESO contribuirá desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan:
1. Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicando o proceso seguido en cada caso.
2. Facer predicións utilizando padróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos matemáticos.
3. Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de afondar neles.
4. Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións.
5. Aplicar as matemáticas á vida cotiá.
6. Utilizar diferentes estratexias na resolución de problemas da vida cotiá.
7. Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais.
8. Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas.
9. Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro, e valorar a súa aplicación en contextos
matemáticos.
10.Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc.
11.Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido crítico.
12.Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a
prioridade destas.
13.Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe alxébrica.
14.Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas.
15.Utilizar ecuacións, inecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos da vida real.
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16.Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas...
17.Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas.
18.Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas fundamentais e as súas relacións.
19.Afondar no coñecemento de configuracións xeométricas sinxelas a través da xeometría analítica plana.
20.Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos a partir dos diferentes medios de comunicación.
21.Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais.
22.Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas, e utilizalas para resolver problemas.
23.Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a lei de Laplace, táboas de continxencia, diagramas de árbore...

8.2 . MATEMÁTICAS Orientadas as Ensinanzas Académicas
8.2.1. Unidades Didacticas.
8.2.1.1.A. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Xeometría
Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística e probabilidade
Primeiro indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, a súa secuenciación e a temporalización aproximada,
totalmente orientativas e que poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo
da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o considera oportuno.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4ºESO

Bloques

Trimestre

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

PRIMEIRO

Unidades

Temporalización

Unidade 1: Números reais. Potencias e radicais. Logaritmos

15 sesións

Unidade 2: Polinomios e fraccións alxébricas

11 sesións

Unidade 3: Ecuacións, inecuacións e sistemas

20 sesións

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

4. FUNCIÓNS

SEGUNDO

Unidade 4: Funcións. Características

6 sesións

Unidade 5: Funcións elementais.

15 sesións

Unidade 6: A semellanza e as súas aplicacións

10 sesións

Unidade 7: Trigonometría

16 sesións

Unidade 8: Xeometría analítica do plano

10 sesións

3. XEOMETRÍA

3. XEOMETRÍA
TERCEIRO
5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Unidade 9: Estatística
Unidade 10: Distribuciones Bidimensionales

7 sesións
7 sesións

Unidade 11: Combinatoria

10sesións

Unidade 12: Cálculo de probabilidade

10 sesións
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8.2.2. Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia
Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do
currículo e o seu peso da materia de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º ESO:

1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.

E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe (e dise a modo orientador porque débese ter en conta o que
se dixo, ao respecto, no apartado referido a Avaliación).

Pag 139

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO
Instrumentos
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

de avaliación
PE

PO

OBS

CAD

Unidades
TI

TG

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f
h

e
f
h

b
e
f

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

B1.1.
Expresar
verbalMACB1.1.1. Expresa verbalmente, de
mente, de xeito razoaxeito razoado, o proceso seguido na CCL
do, o proceso seguido
resolución dun problema, coa preci- CMCCT
na resolución dun prosión e o rigor adecuados.
blema.

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 B1.2. Utilizar procesos de
razoamento
e
estrasinxelos, procura de
texias de resolución de
regularidades e leis,
problemas,
realizando
etc.
os cálculos necesarios e
B1.3. Reflexión sobre os
comprobando as soluresultados: revi- sión
cións obtidas.
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.
Estratexias
e B1.3. Describir e analiprocedementos postos
zar situacións de camen práctica: uso da
bio, para atopar palinguaxe apropiada
tróns, regularidades e

Unidade 1
Unidade 2
50%

X

X

X

Unidade 3

X

Unidade 5
Unidade 9
Unidade 1

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

50%

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

50%

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

Unidade 2
X

X

Unidade 3

X

Unidade 5
Unidade 9

X

X

X

X

Todas.

Unidade 1
Unidade 2
X

25%

Unidade 3

X

Unidade 5
Unidade 9
Unidade 1

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

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situa- CMCCT
cións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatís-

Unidade 2
25%

X

X

X

Unidade 3

X

Unidade 5
Unidade 9
Unidade 12

Unidade 3
50%

X

X

X

X

X

Unidade 5
Unidade 9
Unidade 12
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

g
h

(gráfica,
numérica,
alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución de
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo
por casos particulares
sinxelos, procura de
regularidades e leis,
etc.

leis matemáticas, en
contextos numéricos,
xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.

b
e
f

f

B1.3. Reflexión sobre os
resultados: revi- sión
das
operacións
utilizadas, asignación B1.4. Afondar en prode unidades aos reblemas resoltos formusultados, comprobalando pequenas variación e interpretación
cións nos datos, outras
das solucións no conpreguntas, outros contexto da situación,
textos, etc.
procura doutras formas de resolución,
etc.

B1.4. Formulación de

B1.5. Elaborar e presen-

OBS

CAD

Unidades
TI

TG

ticos e probabilísticos.

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

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.

PO

25%

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

25%

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

50%

MACB1.5.1. Expón e defende o proce-

CCL

X

X

X

X

X

X

Unidade 5
X Unidade 9
Unidade 12

Unidade 1
Unidade 2
Unidade 3

X

Unidade 5
Unidade 9

50%

Todas.

X

X

X

X

X

X

Unidade 1
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

h

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.

tar informes sobre o
proceso, resultados e
conclusións obtidas nos
procesos de investigación.

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.

OBS CAD

Unidades
TI

TG

so seguido ademais das conclusións CMCCT
obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

Unidade

2

Unidade

3

Unidade
Unidade

5

Unidade

9

8

Unidade12
12
Unidade 1

MACB1.6.1. Identifica situacións pro- CMCCT
blemáticas da realidade susceptibles
CSC
de conter problemas de interese.

a

PO

MACB1.6.2. Establece conexións entre
un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o pro- CMCCT
blema ou os problemas matemáticos CSIEE
que subxacen nel e os coñecementos
B1.6. Desenvolver promatemáticos necesarios.
cesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéri- MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe
modelos matemáticos sinxelos que
cos, xeométricos, funpermitan a resolución dun problema CMCCT
cionais, estatísticos ou
ou duns problemas dentro do campo
probabilísticos) a partir
das matemáticas.
da identificación de pro-

50%

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas.

X

X

X

Todas.

25%

X

X

blemas en situacións
problemáticas da realidade.
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da CMCCT
realidade.

MACB1.6.5. Realiza simulacións e pre-

CMCCT

50%

25%

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidade

2

Unidade

3

Unidade

4

Unidade
Unidade

5
6

Unidade

8

Unidade
Unidade

9
12

Unidade

2
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

PO

OBS

CAD

Unidades
TI

TG

dicións, en contexto real, para 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.

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.

B1.7. Valorar a modelización matemática como
un recurso para resolver MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proce- so CMCCT
problemas da realidade
e obtén conclusións sobre el e os seus
CAA
cotiá, avaliando a eficaresultados, valorando outras opiCSC
nións.
cia e as limitacións dos
modelos utilizados ou
construídos.

50%

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

75%

X

X

50%

X

X

75%

X

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de
retos e problemas coa precisión, o
esmero e o interese adecuados ao ni- CMCCT
vel educativo e á dificultade da situaB1.8. Desenvolver e culción.
tivar as actitudes persoais inherentes ao quefaMACB1.8.3. Distingue entre problemas e
cer matemático.
exercicios, e adopta a actitude axei- CMCCT
tada para cada caso.
MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de
curiosidade e indagación, xunto con CMCCT
hábitos de formular e formularse preCAA
guntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos CCEC
como na resolución de problemas.

25%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidade
Unidade

3

Unidade
Unidade

5
6

Unidade

8

Unidade

9

Unidade

2

Unidade

3

Unidade

5

Unidade

8

Unidade
Unidade

9
12

4

Todas.

Todas.

Todas.

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

b
g

b
g

b
e
f
g

B1.6.
Confianza
nas
MACB1.9.1. Toma decisións nos propropias
capacidades
B1.9. Superar bloqueos e
cesos de resolución de problemas, de
para desenvolver actiinseguridades ante a
investigación e de matematización ou CMCCT
tudes adecuadas e
resolución de situacións
de modelización, e valora as conse- CSIEE
afrontar as dificultadescoñecidas.
cuencias destas e a súa conveniencia
des propias do trabapola súa sinxeleza e utilidade.
llo científico.
B1.6.
Confianza
nas
propias
capacidades B1.10. Reflexionar sobre MACB1.10.1. Reflexiona sobre os propara desenvolver actias decisións tomadas e
blemas resoltos e os procesos desen- CMCCT
tudes adecuadas e
aprender diso para sivolvidos, valorando a potencia e a CAA
afrontar as dificultatuacións similares futusinxeleza das ideas clave, e aprende
des propias do trabaras.
para situacións futuras similares.
llo científico.
MACB1.11.1. Selecciona ferramentas
B1.7.
Utilización
de
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para
medios
tecnolóxicos B1.11. Empregar as fea realización de cálculos numéricos,
rramentas tecnolóxicas
no proceso de aprenalxébricos ou estatísticos cando a difiadecuadas, de xeito audizaxe para:
cultade destes impida ou non aconsetónomo, realizando cálRecollida ordenada e
lle facelos manualmente.
culos numéricos, alxéa organización de
bricos ou estatísticos,
datos.
facendo representacións
Elaboración e creagráficas, recreando si- MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxición de representatuacións
matemáticas
cos para facer representacións gráficións gráficas de
mediante simulacións ou
cas de funcións con expresións alxédatos
numéricos,
analizando con sentido
bricas complexas e extraer informafuncionais ou estacrítico situacións diverción cualitativa e cuantitativa sobre
tísticos.
sas que axuden á comelas.
prensión de conceptos
– Facilitación
da
matemáticos ou á resocomprensión
de
MACB1.11.3. Deseña representacións
lución de problemas.
conceptos e propiegráficas para explicar o proceso sedades xeométricas
guido na solución de problemas, meou funcionais, e rediante a utilización de medios tecnoló-

50%

25%

PO

OBS CAD

X

X

50%

X

Unidades
TI

X

X

TG

X

X

X

Unidade
Unidade

2

Unidade

1

Unidade

3

Unidade

4

Unidade

5

Unidade
Unidade
Unidade

8

9

9
12

Todas.

X

X

X

X

X

25%

X

X

X

Unidade

5

25%

X

X

X

X Unidade

5

CMCCT
CD

CMCCT

CMCCT

25%

X

X Todas.
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PE

alización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración
de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo
e as conclusións e
os resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as ideas matemáticas.

a
b
f
g
e

PO

OBS CAD

Unidades
TI

TG

xicos.
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tec- CMCCT
nolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades
xeométricas.

25%

X

X

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

25%

X

X

MACB1.12.1. Elabora documentos diB1.7.
Utilización
de B1.12. Utilizar as tecnoxitais propios (de texto, presentación,
medios
tecnolóxicos
loxías da información e
imaxe, vídeo, son, etc.), como resulno proceso de aprenda comunicación de matado do proceso de procura, análise e
dizaxe para:
neira habitual no proceselección de información relevante,
so de aprendizaxe, proRecollida ordenada e
coa ferramenta tecnolóxica axeitada,
a organización de
curando, analizando e
e compárteos para a súa discusión ou
datos.
seleccionando informadifusión.
ción
salientable
en
inElaboración e creaternet ou noutras fonción de representaMACB1.12.2. Utiliza os recursos creates, elaborando docucións gráficas de
dos para apoiar a exposición oral dos
mentos propios, facendo
datos
numéricos,
contidos traballados na aula.
exposicións e argumenfuncionais ou estatacións
destes,
e
comtísticos.
MACB1.12.3. Usa axeitadamente os
partíndoos en ámbitos
Facilitación
da
medios tecnolóxicos para estruturar e
apropiados para facilitar
comprensión
de
mellorar o seu proceso de aprendizaa interacción.
conceptos e propiexe, recollendo a información das acti-

Unidade

6

X Unidade
Unidade

7
8

X

Unidade

9

X

X

Todas.

X

X

Todas.

X

X

Todas.

CCL
CD

50%

CCL

25%

CD
CAA

50%

X

X

X
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dades xeométricas
ou funcionais, e realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.

PO

OBS CAD

Unidades
TI

TG

X

X

X

X

X

Unidade

1

X

X

Unidade

1

X

X

Unidade

1

vidades, 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.

MACB1.12.4.
Emprega
ferramentas CD
tecnolóxicas para compartir ficheiros e CSC
tarefas.
CSIEE

50%

Todas.

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as ideas matemáticas.
Bloque 2. Números e álxebra

f
l

b

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de
B2.1. Recoñecemento de
números reais (naturais, enteiros, ranúmeros
que
non B2.1. Coñecer os tipos de
cionais e irracionais), indicando o crinúmeros e interpre- tar
poden expresarse en
CMCCT
terio seguido, e utilízaos para repreo significado dalgu- nhas
forma de fracción.
sentar e interpretar axeitadamente indas súas propieda- des
Números irracionais.
formación cuantitativa.
máis
características
B2.2. Representación de
(divisibilidade, paridade,
números
na
recta
infinitude, proximidade, MACB2.1.2. Aplica propiedades caracreal. Intervalos.
etc.).
terísticas dos números ao utilizalos en CMCCT
contextos de resolución de problemas.
B2.2. Representación

B2.2. Utilizar os tipos de

MACB2.2.1. Opera con eficacia em-

CMCCT

75%

X

75%

X

75%

X

X

X
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f

de números na recta
real. Intervalos.
B2.3. Interpretación e
utilización dos números reais, as operacións e as propiedades características en
diferentes contextos,
elixindo a notación e a
precisión máis axeitadas en cada caso.
B2.4.
Potencias
de
expoñente enteiro ou
fraccionario e radicais
sinxelos. Relación entre potencias e radicais.
B2.5.
Operacións
e
propiedades das potencias e dos radicais.
B2.6.
Xerarquía
operacións.

de

B2.7. Cálculo con porcentaxes. Xuro simple
e composto.
B2.8. Logaritmos: definición e propiedades.
B2.9. Manipulación de
expresións alxébricas.
Utilización de igualdades notables.

b
f

números e operacións,
pregando cálculo mental, algoritmos
xunto coas súas propiede lapis e papel, calculadora ou prodades, para recoller,
gramas informáticos, e utilizando a
transformar e intercamnotación máis axeitada.
biar información, e resolver problemas rela- MACB2.2.2. Realiza estimacións cocionados coa vida diaria
rrectamente e xulga se os resultados CMCCT
e con outras materias
obtidos son razoables.
do ámbito educativo.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera apliCMCCT
cando as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados.

75%

75%

X

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

75%

X

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxe- los
a partir da súa definición ou meCMCCT
diante a aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos.

75%

X

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

50%

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

B2.10.
Polinomios. B2.3. Construír e inter- MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.
pretar expresións alxéRaíces e factorización.
bricas, utilizando con
B2.11. Ecuacións de
destreza a linguaxe al- MACB2.3.2. Obtén as raíces dun poligrao superior a dous.
xébrica, as súas operanomio e factorízao utilizando a regra

PO

OBS CAD

X

X

X

X

X

Unidades
TI

X

TG

Unidade

1

Unidade

1

Unidade

1

Unidade

2

Unidade
Unidade

5
9

X

X

X

X

Unidade

1

X

X

X

Unidade

1

75%

X

X

X

Unidade

1

CMCCT

75%

X

X

X

X

Unidade

2

CMCCT

100%

X

X

X

X

Unidade

3

X

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

f
g

cións e as súas propiedades.

PO

OBS CAD

Unidades
TI

TG

de Ruffini, ou outro método máis axeitado.
MACB2.3.3. Realiza operacións con
polinomios, igualdades notables e CMCCT
fraccións alxébricas sinxelas.

100%

X

X

X

X

Unidade 2

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

75%

X

X

X

X

Unidade 3

B2.13. Resolución de
problemas cotiáns e B2.4.
Representar
e
doutras áreas de coanalizar situacións e re- MACB2.4.1. Formula alxebricamente as
ñecemento mediante
lacións matemáticas utirestricións indicadas nunha situa- ción
ecuacións e sistemas.
lizando
inecuacións,
da vida real, estúdao e resolve, CMCCT
ecuacións e sistemas
mediante inecuacións, ecuacións ou
B2.14. Inecuacións de
para resolver problemas
sistemas, e interpreta os resultados
primeiro e segundo
matemáticos e de conobtidos.
grao.
Interpretación
textos reais.
gráfica. Resolución de
problemas.

75%

X

X

X

X

X

Unidade 3

B3.1. Medidas de ángulos no sistema se- B3.1. Utilizar as unida- des
angulares dos sis- temas
saxesimal e en ramétrico sesaxe- simal e MACB3.1.1. Utiliza conceptos e reladiáns.
internacional, así como
cións da trigonometría básica para re- CMCCT
B3.2.
Razóns
trigoas relacións e as razóns
solver problemas empregando medios
nométricas. Relacións
da
trigonometría
tecnolóxicos, de ser preciso, para reaentre elas. Relacións
elemental, para resolver
lizar os cálculos.
métricas nos triánguproblemas trigonométrilos.
cos en contextos reais.

75%

X

X

X

X

Unidade 7

B3.3.
Aplicación
dos B3.2. Calcular magnitu- MACB3.2.1.
Utiliza
as
ferramentas
coñecementos xeomédes efectuando medidas
tecnolóxicas, as estratexias e as fór- CMCCT
tricos á resolución de
directas e indirectas a
mulas apropiadas para calcular ángu- CD
problemas métricos
partir de situacións relos, lonxitudes, áreas e volumes de

75%

X

X

X

X

Unidade 7
Unidade 8

Bloque 3. Xeometría

f
l

b
e
f

X

Pag 148

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo
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no mundo físico: medida de lonxitudes,
áreas e volumes.
B3.2.
Razóns
trigonométricas. Relacións
entre elas. Relacións
métricas nos triángulos.

e
f

ais, empregando os inscorpos e figuras xeométricas.
trumentos, as técnicas
ou as fórmulas máis MACB3.2.2. Resolve triángulos utiliadecuadas, e aplicando
zando as razóns trigonométricas e as CMCCT
as unidades de medida.
súas relacións.

B3.4. Iniciación á xeometría analítica no
plano:
coordenadas.
Vectores.
Ecuacións
da recta. Paralelismo;
perpendicularidade.
B3.3. Coñecer e utilizar os
B3.5. Semellanza. Ficonceptos e os proguras
semellantes.
cedementos básicos da
Razón entre lonxituxeometría analítica plades, áreas e volumes
na para representar,
de corpos semellandescribir e analizar fortes.
mas e configuracións
xeométricas sinxelas.
B3.6.
Aplicacións
informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión de
conceptos e propiedades xeométricas.

100%

X

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

75%

X

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

100%

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

PO

OBS CAD

TI

7

Unidade

6

Unidade

7

X

Unidade

8

X

X

Unidade

8

X

X

Unidade

8

X

X

Unidade

8

X

X

Unidade

8

X

X

Unidade

6

X

X

X

X

X

X

X

100%

X

X

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

75%

X

X

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

100%

X

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condi- CMCCT
cións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

75%

X

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xe- CMCCT
ométricas e observar as súas propie- CD
dades e as súas características.

25%

X

X

X

TG

Unidade

X

CMCCT

X

Unidades

X
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PO

75%

X

X

75%

X

75%

X

100%

X

MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou
decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media calculada CMCCT
a partir da expresión alxébrica, unha
táboa de valores ou da propia gráfica.

75%

X

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais
que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionali- CMCCT
dade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

75%

X

CMCCT

75%

OBS CAD

Unidades
TI

TG

Bloque 4. Funcións

B4.1. Interpretación dun
fenómeno descri- to
mediante un enunciado, unha táboa,
unha gráfica ou unha
expresión
analítica.
Análise de resultados.

a
f
g

B4.2.
Funcións
elementais (lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica,
e definidas en anacos): características e
parámetros.
B4.3. Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo.

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser
descritas mediante unha relación funCMCCT
cional, e asocia as gráficas coas súas
correspondentes expresións alxébricas.
MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre
dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporciona- CMCCT
lidade inversa, exponencial e logarítB4.1. Identificar rela- cións
mica, empregando medios tecnolóxicuantitativas nu- nha
cos, de ser preciso.
situación, determi- nar o
tipo de función que pode MACB4.1.3. Identifica, estima ou calrepresentalas,
e
cula parámetros característicos de CMCCT
aproximar e interprefuncións elementais.
tar a taxa de variación
media a partir dunha
MACB4.1.4.
Expresa
razoadamente
gráfica ou de datos nuconclusións sobre un fenómeno a parméricos, ou mediante o
CMCCT
tir do comportamento dunha gráfica
estudo dos coeficientes
ou dos valores dunha táboa.
da expresión alxébrica.

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

a

B4.3. Recoñecemento

B4.2.

Analizar informa- MACB4.2.1. Interpreta criticamente

X

X

Unidade

4

X

X

Unidade
Unidade

4
5

X

X

X

Unidade

5

X

X

X

Unidade
Unidade

4

X

X

Unidade

4

Unidade

5

X

X

X

Unidade

5

X

X

Unidade

4

X

X

5
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f
g

doutros modelos funcionais: aplicacións a
contextos e situacións
reais.
B4.4.
Utilización
de
calculadoras gráficas
e software específico
para a construción e
interpretación de gráficas.

ción proporcionada a
datos de táboas e gráficos sobre dipartir de táboas e gráfiversas situacións reais.
cas que representen relacións funcionais aso- MACB4.2.2. Representa datos medianCMCCT
ciadas a situacións reais
te táboas e gráficos utilizando eixes e
obtendo información sounidades axeitadas.
bre o seu comportamento, a evolución e os poMACB4.2.3. Describe as características
sibles resultados finais.
máis importantes que se extraen
dunha gráfica sinalando os valores CMCCT
puntuais ou intervalos da variable que
as determinan utilizando tanto lapis e
papel como medios tecnolóxicos.
MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas CMCCT
de valores, e as súas gráficas correspondentes.

100%

X

75%

X

100%

X

50%

X

75%

X

75%

X

PO

OBS CAD

X

Unidades
TI

TG
Unidade

5

Unidade
Unidade

4
5
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4
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Unidade
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X

X
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X

X

X

Unidade

12

Unidade

12

Unidade

9

Bloque 5. Estatística e probabilidade
MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de varia- CMCCT
ción, permutación e combinación.

b
f
g

MACB5.1.2. Identifica e describe siB5.1.
Introdución
á
tuacións e fenómenos de carácter aleCMCCT
combinatoria: combi- B5.1. Resolver situa- cións
atorio, utilizando a terminoloxía axeinacións, variacións e
tada
para
describir
sucesos.
e problemas da vi- da
permutacións.
cotiá
aplicando
os
conceptos do cálculo de MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de
B5.2. Cálculo de proprobabilidades e técniprobabilidades na resolución de si- CMCCT
babilidades mediante
cas de reconto axeitatuacións e problemas da vida cotiá.
a regra de Laplace e
das.
outras técnicas de reconto.
MACB5.1.4. Formula e comproba con- CMCCT
xecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións.
MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concre-

CCEC

50%

50%

X

X

X

X

X

X
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

PO

100%

X

X

75%

X

50%

OBS CAD

Unidades
TI

TG

tas próximas.

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

b
e
f

B5.3.
Probabilidade
simple e composta.
Sucesos dependentes
e independentes.
B5.4.
Experiencias
aleatorias compostas.
Utilización de táboas
de continxencia e diagramas de árbore para a asignación de
probabilidades.
B5.5.
Probabilidade
condicionada.

e
f
g
h

b
e

B5.6.
Utilización
do
vocabulario adecuado
para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar e a
estatística.

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e
utiliza estratexias de reconto sinxe- CMCCT
las e técnicas combinatorias.
MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de
sucesos compostos sinxelos utilizando,
CMCCT
especialmente, os diagramas de árbore
ou
as
táboas
de
continxencia.
B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra MACB5.2.3. Resolve problemas sinxede Laplace, os diagralos asociados á probabilidade condi- CMCCT
mas de árbore, as tábocionada.
as de continxencia ou
outras técnicas combi- MACB5.2.4. Analiza matematicamente
natorias.
algún xogo de azar sinxelo, comprenCMCCT
dendo as súas regras e calculando as
probabilidades adecuadas.
MACB5.3.1.
Utiliza
un
vocabulario
adecuado para describir, cuantificar e
CCL
analizar situacións relacionadas co
azar.
B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a
descrición de situacións
relacionadas co azar e a
estatística, analizando e MACB5.4.1. Interpreta criticamente
datos de táboas e gráficos estatísticos.
interpretando informacións que aparecen nos
medios de comunicación
e fontes públicas oficiais
(IGE, INE, etc.).

CSIEE

B5.7. Identificación das B5.4. Elaborar e inter- MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxi- cos CMCCT
fases e as tarefas dun
pretar táboas e gráficos
para o tratamento de datos e gráestudo estatístiestatísticos, así como os
ficas estatísticas, para extraer infor-

X

X

X

Unidade

11

X

X

X

Unidade

12

X

X

X

Unidade

12

100%

X

X

X

Unidade

12

75%

X

X

X

X

Unidade

11

X

X

X

Unidade

9

X

X

Unidade

9

50%

50%
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

f

co.
B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de gráficas. Análise crítica de
táboas e gráficas estatísticas nos medios
de comunicación e en
fontes públicas oficiais
(IGE, INE, etc.). Detección de falacias.
B5.9. Medidas de centralización e dispersión:
interpretación,
análise e utilización.
B5.10. Comparación de
distribucións
mediante o uso conxunto
de medidas de posición e dispersión.
B5.11. Construción e
interpretación de diagramas de dispersión.
Introdución á correlación.

parámetros estatísticos
macións e elaborar conclusións.
máis usuais, en distribucións unidimensionais e
bidimensionais, utilizan- MACB5.4.3. Calcula e interpreta os
parámetros estatísticos dunha distri- CMCCT
do os medios máis axeibución de datos utilizando os medios
tados (lapis e papel, calmáis axeitados (lapis e papel, calculaculadora ou computadora ou computador).
dor), e valorando cualitativamente a representatividade das mostras MACB5.4.4. Selecciona unha mostra
aleatoria e valora a representatividade CMCCT
utilizadas.
de mostras pequenas.

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

75%

100%
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Unidades
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X

X

Unidade

9

X

Unidade

9

X

Unidade

9

X

X

X

X

X

B5.12. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de
datos estatísticos.
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8.2.3.Concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO
 Co rigor que esixe esta materia á hora de definir os conceptos.
 Coa expresión oral e escrita dos procesos e razoamentos realizados na resolución dos exercicios e dos problemas.
Competencia en
comunicación lingüística
(CCL)

 Coa lectura comprensiva dos enunciados dosproblemas.
 Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa linguaxe
apropiada

 Co uso dunha terminoloxía moi específica, cun marcado carácter simbólico e abstracto.
 Coas accións de contribución ao ProxectoLector.
 Coas accións de contribución ao Proxecto Lingüístico,

 Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (logaritmos,Trigonometría,..)
Competencia matemática

 Co avance no emprego de argumentos, destrezas e habilidades propias do pensamento matemático.

e competencias básicas en

 Coa utilización dun rigor cada vez máis progresivo na linguaxe matemática.

ciencia e tecnoloxía

 Coa resolución de problemas da vida cotiá que requiren novas estratexias.

(CMCCT)

 Co afianzamento na Álxebra, ao resolver ecuacións de grao superior, ecuacións exponenciais e ecuación logartímicas.
 Cunha maior aplicación dos conceptos desenvolvidos á Física.
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Competencia dixital (CD)

Competencia de
aprender a aprender
(CAA)



Co emprego das ferramentas tecnolóxicas no proceso educativo como recuso didáctico.



Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.




Co proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais.
Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.




Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre
todo nos relacionados coa vida cotiá.
Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.




Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.
Co traballo dos elementos transversais.



Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e



Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións progresivas nas estrate- xias que conducen á

Competencias
sociais e cívicas
(CSC)
Competencia en
sentido da iniciativa
e
espírito emprendedor (CSIEE)

Competencia en
conciencia e
expresións culturais
(CCEC)

prexuízos alleos á ciencia.
solución ou solucións dos mesmos.

 Coa presentación das formas xeométricas como elementos de expresión artística e cultural.
 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución de problemas como no estudo dos conceptos, como na
biografía dos matemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia (Euler, Napier,...)
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8.2.4.Concreción dos minimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia.

Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas orientadas ás ensinanzas
académicas 4º ESO

1. Ten participado, de maneira activa e positiva, nas actividades de aula.
ME. 1 Acredita unha actitude
suficientemente positiva de cara a

2.

aprendizaxe no bloque de Números
e Álxebra

flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

3.

Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou
por incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo.

4.

Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.

materia

ME.2 Acredita un nivel suficiente de

Desenvolver actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza

5. Ten amosado certo interese por aprender.
1. Recoñece números racionais e irracionais.
2. Representa de xeito aproximado un número calquera sobre a recta real.
3. Manexa axeitadamente intervalos e semirrectas.
4. Interpreta radicais. Cálculo mental. Utiliza a forma exponencial dos radicais.
5. Utiliza axeitadamente a calculadora para operar c on potencias e raíces.
6. Coñece as propiedades dos radicais.
7. Racionaliza denominadores en casos sinxelos.
8. Utiliza de forma razoada os números aproximados na súa expresión decimal. Truncamentos e redondeos. Relaciona o erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras
significativas utilizadas.
9. Escribe e interpreta números en notación científi ca. Utiliza a calculadora para operar con eles.
10. Domina a nomenclatura básica da álxebra. Manexa axeitadamente as igualdades notables. Reco ñece expresións que dean lugar a estas.
11. Opera con polinomios. Cociente de polinomios.
12. Utiliza a regra de Ruffini para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para achar o valor dun polinomio cando x vale a.
13. Expresa un cociente nas formas D = d · c + r e D/d = c + r/d.
14. Factoriza polinomios utilizando a regra de Ruffin i, identifica igualdades notables e resolve ecuacións para obter algunhas raíces ou constatar q ue non as hai.
15. Recoñece polinomios irreducibles, así como a relación de divisibilidade entre dous polinomios.
16. Opera con fraccións alxébricas sinxelas.
17. Traduce un enunciado á linguaxe alxébrica.
18. Identifica os tipos de ecuacións de segundo grao, resólveas e discúteas.
19. Recoñece e resolve outros tipos de ecuacións: bicadradas, coa incógnita no denominador, con radicais...
20. Resolve sistemas de ecuacións lineais.
21. Resolve sistemas de ecuacións de distintos tipos.
22. Resolve gráfica e alxebricamente inecuacións cunha incógnita.
23. Resolve sistemas de inecuacións cunha incógnita.
24. Aplica as ecuacións, as inecuacións e os sistemas a problemas con enunciados
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ME.4 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Funcións

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Interpreta funcións dadas mediante gráficas.
Interpreta funcións dadas mediante táboas de valores.
Representa graficamente unha función dada por un enunciado.
Recoñece as características máis importantes na descrición dunha gráfica.
Obtén o dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica sinxela.
Recoñece a continuidade dunha función.
Describe os intervalos de crecemento dunha función.
Estuda a tendencia e a periodicidade dunha funció n.
Calcula a taxa de variación media dunha función n un intervalo.
Asocia o crecemento ou decrecemento dunha recta c o signo da súa pendente.
Representa calquera función lineal e obtén a expr esión analítica de calquera recta.
Representa unha función dada mediante tramos de funcións lineais.
Asigna unha ecuación a unha función dada por "anacos" de rectas.
A función cuadrática. Relaciona a forma da curva e o coeficiente de x2. Sitúa o vértice.
Representa unha función cuadrática calquera.
Acha a intersección de rectas e parábolas.
Representa funcións definidas "a anacos", con par ticipación de rectas e parábolas.
Representa funcións da familia y = 1/x . Representa funcións radicais.
Representa funcións exponenciais e logarítmicas.
Asocia funcións elementais ás súas correspondentes gráficas.
Entende a noción de logaritmo dun número. Obtén un logaritmo a partir da definición ou coa axuda da calculadora.
Interpreta funcións dadas mediante gráficas.

23. Interpreta funcións dadas mediante táboas de valores.
24. Representa gráficamente unha función dada por un enunciado.
25. Recoñece as características máis importantes na descrición dunha gráfica.
26. Obten o dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica sinxela.
27. Recoñece a continuidade dunha función.
28. Describe os intervalos de crecemento dunha función.
29. Estuda a tendencia e periodicidade dunha función.
30. Cálcula a taxa de variación media dunha función nun intervalo.

.
.
.
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ME.3 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Xeometría

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Recoñece figuras semellantes e extrae consecuencias da devandita semellanza.
Obtén a razón de semellanza entre dúas figuras.
A partir dun plano, un mapa ou unha maqueta, coa súa escala, obtén medidas reais.
Xustifica a semellanza de dous triángulos aplicando un criterio.
Aplica a semellanza de triángulos para calcular lonxitudes, áreas ou volumes.
Aplica os teoremas do cateto e da altura. Define as razóns trigonométricas dun ángulo. Obtenas graficamente (medindo os segmentos
sobre un triángulo rectángulo) e sobre o cuadrantegoniométrico.
Aplica as relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida outra delas.
Obtén as razóns trigonométricas de 30º, 45º e 60º.
Domina o manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun ángulo, e viceversa.
Resolve triángulos rectángulos.
Manexa graficamente os vectores planos e as súas operacións (produto por un número, suma e diferenza).
Manexa analiticamente (mediante coordenadas) os v ectores e as súas operacións.
Acha o punto medio dun segmento. Acha o simétrico dun punto respecto doutro.
Comproba se tres puntos están aliñados.
Establece as condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións.
Obtén o punto de intersección de dúas rectas.
Acha as ecuacións de rectas paralelas aos eixes coordenados.
Calcula a distancia entre dous puntos.
20. Coñece e manexa con soltura a ecuación dunha circ unferencia
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ME.5 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Comprende conceptos básicos de estatística: poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e inferencial.
Sabe facer e interpretar gráficos estatísticos: diagrama de barras e histograma (gráfico axeitado a cada tipo de variable).
Elabora e interpreta táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.
Acha parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.
Obtén medidas de posición para datos illados e el abora diagramas de caixa.
Usa a calculadora para introducir datos e para ob ter o valor dos parámetros estatísticos.
Recoñece que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis.
Asigna probabilidade a sucesos elementais de expe riencias regulares e irregulares.
Coñece e interpreta a lei dos grandes números.
Distingue sucesos seguros, probables e improbable s. Distingue entre sucesos equiprobables e outros que non o son.
Aplica con eficacia a lei de Laplace.
Recoñece o espazo mostral dunha experiencia aleatoria.
Coñece a diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos.
Calcula probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama en árbore.
Aplica estratexias baseadas no produto para resol ver problemas de combinatoria.
Elabora diagramas en árbore para resolver problemas de probabilidade.
Resolve problemas de variacións (con ou sen repet ición), de permutacións e de combinacións.
Resolve problemas combinatorios que non se axuste n a modelos clásicos mediante diagramas en árbore ou outro método.
Resolve problemas combinatorios que se axusten ao s modelos clásicos
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8.2.5.Concrecións da Metodolóxia Didáctica que require a Materia.
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión
dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave.
En xeneral teremos en conta o seguinte:
A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva adquirindo rigor matemático a medida que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse
traballar destrezas numéricas básicas e o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles permitan enfrontarse a disas
situacións problemáticas da vida cotiá.
Debemos conseguir tamén que os alumnos e alumnas saiban expresarse oral, escrita e gráficamente cun vocabulario específico de termos e notacións
matemáticas.Por outra banda, a resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe das
matemáticas.
Así mesmo, é tamén importante a proposta de traballos en grupo ante problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión dos alumnos, xa que lles
permiten desenvolver estratexias de defensa dos seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis axeitada
para a situación problemática formulada.Para elo usaremos os concepto básicos:



Convén presentar suficientes exemplos que permitan recoñecer e distinguir os distintos tipos de números.



As aproximacións decimais dos números irracionais débense utilizar frecuentemente nas operacións e na ordenación.



É importante aplicar a resolución de ecuacións a exercicios que aparecen a cotío para que o alumnado entenda a súa utilidade
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Aínda que moitas das propiedades xeométricas parecen evidentes, será interesante que nalgún caso se fagan con certo coidado.



É aconsellable que o alumnado vexa a necesidade do coñecemento da trigonometría para resolver situacións concretas.



É de especial interese presentar situacións relacionadas con escalas de planos e mapas.



É interesante presentar o concepto de función como un dos máis importantes no estudio de diversas ciencias.



O cálculo de dominios permite manexar unha serie de estudios anteriores.



As funcións exponenciais pódense estudiar a través das táboas e das gráficas de y=2x e y=(1/2)x.



O debuxo dalgunha gráfica trigonométrica permite manexar ben os radiáns.



As técnicas de recontos con diagramas e a súa aplicación en problemas cotiáns, permite sistematizar facilmente o seu cálculo.



O cálculo de probabilidades pódese restrinxir á utilización da regra de Laplace e a exercicios inmediatos de doada interpretación.



Repetir en galego/castelán algunha explicación chave que tras un primeiro achegamento en inglés non quedara ben entendida.



Empregar as linguas propias en situacións excepcionais: cando sexa imprescindible avanzar rapidamente na materia, cando algún alumno ou
alumna demande atención personalizada dentro da aula e presente dificultades de comprensión,...
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8.3 MATEMÁTICAS Orientadas as Ensinanzas Aplicadas
8.3.1. Unidades Didacticas.
8.3.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Xeometría
Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística e probabilidade
Primeiro indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, a súa secuenciación e a temporalización aproximada,
advertindo que: tanto a secuenciación como a temporalización, son totalmente orientativas e poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de
avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o
considera oportuno.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4ºESO

Bloques

Trimestre

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

PRIMEIRO

Unidades

Temporalización

Unidade 1: Números Enteiros e Racionais.

12 sesións

Unidade 2: Números Decimais

10 sesións

Unidade 3: Números Reais.

10 sesións

Unidade 4: Problemas Aritméticos

8 sesións

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

Unidade 5: Expresións Alxébricas

6 sesións

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
SEGUNDO

Unidade 6: Ecuacions

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

4. FUNCIÓNS

Unidade 7:Sistemas de Ecuacions

Unidade 8: Funcións Características.

10 sesións
7 sesións

14 sesións

Unidade 9: Funcións elementais.
Unidade 10: Xeometría
3. XEOMETRÍA

14 sesións
7 sesións

Unidade 11: Estatística
TERCEIRO

5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Unidade 12: Distribuciones Bidimensionales

10sesións

Unidade 13: Cálculo de probabilidade

10 sesións
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8.3.2 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia
Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo e o seu peso da
materia de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º ESO:

1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe (e dise a modo orientador porque débese ter en conta o que
se dixo, ao respecto, no apartado referido a Avaliación.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

PO

OBS

CAD

Unidades
TI

TG

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

e
f
h

B1.1.
Planificación
e B1.1.
Expresar MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de CCL
expresión
verbal
do
verbalmente, de xeito
xeito razoado, o proceso seguido na CMCCT
proceso de resolución
razoado
o
proceso
resolución
dun
problema,
coa
de problemas.
seguido na resolución
precisión e o rigor adecuados.
dun problema.
B1.2.
Estratexias
e B1.2. Utilizar procesos de
procedementos postos
razoamento
e
en práctica: uso da
estratexias
de
linguaxe
apropiada
resolución
de
(gráfica,
numérica,
problemas, realizando
alxébrica,
etc.),
os cálculos necesarios e
reformulación
do
comprobando
as
problema, resolución de
solucións obtidas.
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, formas de
resolución, etc.

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

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

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

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

Unidade 1
Unidade 3
50%

X

50%

X

X

X

X

X

X

Unidade 4
Unidade 5
Unidade 7
Unidade 1
Unidade 3
Unidade 5
Unidade 6
Unidade 7

50%

X

X

X

X

Todas

Unidade 1
Unidade 2
25%

X

Unidade 3

X

Unidade 5
Unidade 9

Todas
25%

X

X

X

X
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

b
e
f
g
h

B1.2.
Estratexias
e B1.3. Describir e analizar MAPB1.3.1.
Identifica
patróns, CMCCT
procedementos postos
situacións de cambio,
regularidades e leis matemáticas en
en práctica: uso da
para atopar patróns,
situacións de cambio, en contextos
linguaxe
apropiada
regularidades
e
leis
numéricos, xeométricos, funcionais,
(gráfica,
numérica,
matemáticas,
en
estatísticos e probabilísticos.
alxébrica,
etc.),
contextos
numéricos,
reformulación
do
xeométricos,
problema, resolución de
funcionais, estatísticos e
subproblemas, reconto
probabilísticos,
exhaustivo, comezo por
valorando
a
súa
casos
particulares
utilidade
para
facer
sinxelos, procura de
predicións.
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.
b
e
f

MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas CMCCT
atopadas para realizar simulacións e
predicións
sobre
os
resultados
esperables, e valora a súa eficacia e a
súa idoneidade.

B1.3. Reflexión sobre os B1.4.
Afondar
en MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo CMCCT
resulta- dos: revisión
problemas
resoltos
de resolvelos, revisando o proceso de
das
operacións
formulando
pequenas
resolución e os pasos e as ideas
utilizadas,
asignación
varia- cións nos datos,
importantes, analizando a coherencia
de
unidades
aos
outras
preguntas,
da solución ou procurando outras
resultados,
outros contextos, etc.
formas de resolución.
comprobación e interpretación das solucións
no
contexto
da
situación,
procura
doutras
formas
de
resolución, etc.

PO

OBS

CAD

Unidades
TI

TG

Unidade 3
50%

25%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidade 5
Unidade 10
Unidade 11
Unidade 13

Unidade 5
Unidade 8
Unidade 11
Unidade 13

Unidade 1
25%

X

X

X

Unidade 2
Unidade 3
Unidade 4
Unidade 7
Unidade 10
Unidade 13
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

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

f
h

B1.4.
Formulación
de B1.5. Elaborar e presentar MAPB1.5.1. Expón e argumenta o CCL
proxectos
e
infor- mes sobre o
proceso
seguido,
ademais
das CMCCT
investigacións
proceso, resultados e
conclusións
obtidas,
utilizando
matemáticas escolares,
conclusións obtidas nos
distintas linguaxes: alxébrica, gráfica,
en
contextos
procesos
de
xeométrica
e
estatísticonuméricos,
xeoinvestigación.
probabilística.
métricos,
funcionais,
estatísticos
probabilísticos, de xeito
individual e en equipo.

a
b
c
d
e
f
g

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

CMCCT
CSC

PO

OBS

50%

50%

CAD

Unidades
TI

TG

X

X

X

Todas

X

X

X

Unidade 1
Unidade 3
Unidade 4
Unidade 7
Unidade 9
Unidade 10
Unidade 13

50%

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

Todas

CMCCT
CSIEE

CMCCT
CSIEE
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MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe
modelos matemáticos sinxelos que
permitan a resolución dun problema ou
duns problemas dentro do campo das
matemáticas.
MAPB1.6.4.
Interpreta
a
matemática do problema
texto da realidade.

CMCCT

solución CMCCT
no con-

MAPB1.6.5.
Realiza
simulacións
e CMCCT
predicións, en contexto real, para
valorar

a

b
e
f
g
l
m

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

Resolver problemas da
outras opinións.
CSC
realidade
cotiá,
avaliando a eficacia e as
limitacións
dos
modelos utilizados ou
construídos.
B1.8.
Desenvolver
e MAPB1.8.1.
Desenvolve
actitudes CMCCT
cultivar as actitudes
axeitadas
para
o
traballo
en
persoais inherentes ao
matemáticas (esforzo, perseveranza,
quefacer matemático.
flexibilidade e aceptación da crítica
razoada).
CSIEE

MAPB1.8.2.
retos e
esmero e
educativo

Formúlase a resolución de CMCCT
problemas coa precisión,
interese adecuados ao nivel
e á dificultade da situación.

25%

X

50%

25%

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Todas

X

X

Todas

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

4
6
7
10
11
13

Unidade 2
Unidade 4
Unidade 5
Unidade 6
Unidade 8
Unidade 11
Unidade 13

75%

50%

X

n
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

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

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

MAPB1.8.5.
Desenvolve
habilidades CSIEE
sociais de cooperación e traba- llo en
CSC
equipo.
b
g

b
g

B1.6.
Confianza
nas B1.9. Superar bloqueos e MAPB1.9.1.
Toma
decisións
nos CMCCT
propias capa- cidades
inseguridades ante a
procesos de resolución de problemas, CSIEE
para
desenvolver
resolución de situacións
de
investigación
e
de
mateactitudes axeitadas e
descoñecidas.
matización ou de modelización, e
afrontar as dificultades
valora as consecuencias destas e a
propias
do
traballo
súa conveniencia pola súa sinxeleza e
científico.
utilidade.

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

PO

OBS

75%

25%

X

Unidades

CAD

TI

X

X

TG
Todas

X

Todas.

50%

X

X

X

25%

Unidade 4
Unidade 6
Unidade 7

50%

X

X

X

Todas
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

b
e
f
g

a
b
e
f
g

B1.7.
Utilización
de B1.11.
Empregar
as MAPB1.11.1.
Selecciona
ferramentas
ferramentas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a
medios tecno- lóxicos
no
proceso
de
tecnolóxicas adecuadas,
realización de cálculos numéricos,
aprendizaxe para:
de
xeito
autónomo,
alxébricos ou estatísticos cando a
realizando
cálculos
dificultade destes impida ou non
– Recollida ordenada e a
numéricos,
alxébricos
aconselle facelos manualmente.
organización de datos.
ou estatísticos, facendo
Elaboración e creación
representacións
de
representacións
gráficas,
recreando
gráficas
de
datos
situacións matemáticas
numéricos, funcionais
mediante
simulacións
ou estatísticos.
MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos
ou analizan- do con
para facer representacións gráficas de
Facilitación
d
sentido
crítico
funcións con expresións alxébricas
comprensión
de
situacións diversas que
complexas
e
extraer
información
conceptos
e
axuden á compren- sión
cualitativa e cuantitativa sobre elas.
propiedades xeoméde
conceptos
tricas ou funcionais, e
matemáticos
ou
á
realización
de
resolución
de
cálculos
de
tipo
MAPB1.11.3.
Deseña
representacións
problemas.
numérico, algráficas para explicar o proceso seguido
xébrico ou estatístico.
na solución de problemas

PO

OBS

Unidades

CAD

TI

TG

X

X

X

Todas

X

X

X

Unidade 9

X

X

X

Unidade 9

CMCCT
CD
25%

CMCCT

CMCCT

B1.7.
Utilización
de B1.12.
Utilizar
as MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais CCL
medios tecnolóxicos no
tecnoloxías
da
propios (de texto, presentación, imaxe, CD
proceso de aprendizaxe
información
e
da
vídeo, son, etc.), como resultado do
para:
comunicación
de
proceso de procura, análise e selección
maneira habitual no
de
información
salientable,
coa
-Recollida ordenada e a
proceso de aprendizaxe,
ferramenta tecnolóxica axeitada, e
organización de datos.
procurando, analizando
compárteos para a súa discusión ou
-Elaboración e creación
e
seleccionando
difusión.
de
representacións
información salientable
gráficas
de
datos
MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados
en internet ou noutras
numéricos, funcionais ou
para apoiar a exposición oral dos
fontes,
elaborando
CCL
estatíticos.
contidos traballados na aula.
documentos
propios,
-Facilitación
da
facendo exposicións e
comprensión
de
argumentacións
conceptos e propiedades
destes e compartíndoos
xeométricas
ou
en ámbitos apropiados MAPB1.12.3.
Usa
axeitadamente
os
funcionais, e realización
para
facilitar
a
medios tecnolóxicos para estruturar e CD
de
cálculos
de
tipo
interacción.
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, CAA
numérico, alxébrico ou
recollendo
a
información
das
estatístico.
actividades, analizando puntos fortes e

X

X

25%

25%

X

Unidade 11

50%
X

X

X

Todas

X

X

Todas

25%
X

50%

Todas
X

X

X
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-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 obtidas.

débiles

Bloque 2. Números e Álxebra

b

f
e
g

B2.1.
Recoñecemento B2.1. Coñecer e utilizar os MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de CMCCT
de números que non
tipos
de
números
e
números (naturais, enteiros, racionais
poden expresarse en
operacións, xunto coas
e irracionais), indica o criterio seguido
for- ma de fracción.
súas
propiedades
e
para a súa identificación, e utilízaos
Números irracionais.
aproximacións,
para
para
representar
e
interpretar
resolver
problemas
axeitadamente
a
información
B2.2. Diferenciación de
relaciona- dos coa vida
cuantitativa.
números racionais e
diaria e outras mate- rias
irracionais. Expresión
do
ámbito
educativo,
decimal
e
recollendo, transformando
representación
na
e
intercambiando
recta real.
información.
B2.3. Xerarquía das
operacións.
MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con CMCCT
B2.4. Interpretación e
eficacia, mediante cálculo mental,
utilización
dos
algoritmos
de
lapis
e
papel,
números reais e as
calculadora
ou
ferramentas
operacións
en
informáticas, e utiliza a notación máis
diferentes contextos,
axeitada para as operacións de suma,
elixindo a notación e
resta,
produto,
división
e
precisión máis axeitapotenciación.
das en cada caso.
B2.5.
Utilización
da
calculadora
e
MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga CMCCT
ferramentas
se
os
resultados
obtidos
son

75%

X

X

X

Unidade 1
Unidade 3

75%

Unidade 1
X

X

X

X

Unidade 3

Unidade 1

75%

X

razoables.

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

X

X

Unidade 4

Unidade 3

75%

X

X

X

X
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

informáticas para realizar
operacións
con
calquera
tipo
de
expresión
numérica.
Cálculos aproximados.
B2.6.
Intervalos.
Significado e diferentes
formas de expresión.
B2.7. Proporcionalidade
directa e
inversa.
Aplicación
á
resolución de problemas
da vida cotiá.
B2.8.
Porcentaxes
na
economía. Aumentos e
diminucións
porcentuais.
Porcentaxes
sucesivas.
Interese
simple e composto.
f

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

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

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

B2.9. Polinomios: raíces e B2.2. Utilizar con destreza MAPB2.2.1.
Exprésase
con
eficacia, CMCCT
factorización. Utilización
a linguaxe alxébrica, as
facendo uso da linguaxe alxébrica.
de identidades notables.
súas operacións e as
súas propiedades.
MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, CMCCT
resta, produto e división de polinomios,
e utiliza identidades notables.

f
g
h

B2.10.
Resolución
de B2.3.
Representar
e MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio CMCCT
ecuacións e sistemas de
analizar situacións e
e factorízao, mediante a aplicación da
dúas ecuacións lineais
estruturas
regra de Ruffini
con dúas incógnitas.
matemáticas, utilizando
ecuacións de distintos
B2.11. Resolución de
tipos
para
resolver
problemas cotiáns
problemas.
mediante ecuacións e
sis- temas

50%

PO

OBS

X

Unidades

CAD

TI

X

X

TG

Unidade 3

100%

X

X

X

Unidade 1

X

Unidade 2
Unidade 3
Unidade 4

100%

X

X

X

X

75%

X

X

X

X

100%

X

X

X

X

X

X

X

75%

X

X

Unidade 1
Unidade 4

Unidade 5

Unidade 5

X

Unidade 6
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MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha
situación
da
vida
real
mediante
ecuacións de primeiro e segundo grao
e sistemas de dúas ecuacións lineais
con dúas incógnitas, resólveas e
interpreta o resultado obtido.

75%

X

X

X

X

X

X

Unidade 6
Unidade 7

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

PO

X

X

OBS

Unidades

CAD

TI

X

X

TG

Bloque 3. Xeometría
e
f
g
h

B3.1. Figuras
B3.1. Calcular magnitudes MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas CMCCT
semellantes.
efectuando
medidas
e técnicas apropiados para medir
directas e indirectas a
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de
B3.2.
Teoremas
de
partir
de
situacións
corpos e de figuras xeométricas,
Tales
e
Pitágoras.
reais, empregando os
interpretando as escalas de medidas.
Aplicación
da
instrumentos, as técsemellanza para a
nicas ou as fórmulas
obtención indirecta de
máis
adecuados,
e
medidas.
aplicando a unidade de
B3.3.
Razón
entre
medida máis acorde coa
lonxitudes, áreas e
situación descrita.
volumes de figuras e
corpos
semellantes.

75%

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

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

75%

MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para CMCCT
calcular perímetros, áreas e volumes de
triángulos,
rectángulos,
círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos e
esferas, e aplícaas para resolver
problemas xeométricos, asignando as
unidades correctas.

75%

X

X

X

X

X

X

X

Unidade 10

X
Unidade 10

X

X

X

X

X

X
Unidade 10
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

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

B3.4.
Resolución
de B3.2. Utilizar aplicacións MAPB3.2.1. Representa e estuda os CMCCT
problemas
informáticas
de
corpos xeométricos máis relevantes
xeométricos
no
xeometría
dinámica,
(triángulos,
rectángulos,
círculos,
mundo físico: merepre- sentando corpos
prismas, pirámides, cilindros, conos e
dida e cálculo de
xeométricos
e
esferas) cunha aplicación informática de
lonxitudes, áreas e
comprobando, mediante
xeometría dinámica, e comproba as
volumes de diferentes
interacción
con
ela,
súas propiedades xeométricas.
corpos.
propiedades
xeométricas.
B3.5. Uso de aplicacións
informáticas
de
xeometría
dinámica
que
facilite
a
comprensión
de
conceptos
e
propiedades
xeométricas.

Instrumentos
de avaliación

Unidades

100%
X

X

X

X

X

X
Unidade 10

50%

X

X

PE

PO

X

X

OBS

X

X

CAD

TI

X

X

X

X

Unidade 10

TG

Bloque 4. Funciones
b
e
f
g
h

B4.1. Interpretación dun B4.1. Identificar relacións MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións CMCCT
fenómeno
descrito
cuantitativas
nunha
entre magnitudes que se poden
mediante un enunciado,
situación, determinar o
describir mediante unha relación
unha
táboa,
unha
tipo de función que
funcional, asociando as gráficas coas
gráfica
ou
unha
pode represen- talas, e
súas
correspondentes
expresións
expresión analítica.
aproximar e interpretar
alxébricas.
a taxa de variación
B4.2. Estudo de modelos
media a partir dunha
funcionais:
lineal,
gráfica,
de
datos
cuadrático,
proporcioExplica
e
representa CMCCT
numéricos ou mediante MAPB4.1.2.
nalidade
inversa
e
graficamente o modelo de relación
o
estudo
dos
exponencial. Descrición
entre dúas magnitudes para os casos
coeficientes
da
das súas características,
de
relación
lineal,
cuadrática,
expresión alxébrica.
usando
a
linguaxe
proporcional inversa e exponencial.
matemática apropiada.
Aplicación en contextos

75%

75%

X

X

Unidade 8

Unidade 8
Unidade 9
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reais.
B4.3. Taxa de variación
media como medida da
variación dunha función
nun intervalo.
B4.4.
Utilización
de
calculadoras gráficas e
software específico para
a
construción
e
a
interpretación
de
gráficas.

MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula CMCCT
elementos
característicos
destas
funcións (cortes cos eixes, intervalos
de crecemento e decrecemento,
máximos e mínimos, continuidade,
simetrías e periodicidade).
MAPB4.1.4.
Expresa
razoadamente CMCCT
conclusións sobre un fenómeno, a
partir da análise da gráfica que o
describe ou dunha táboa de valores.

MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o CMCCT
decrecemento
dunha
función
mediante a taxa de variación media,
calculada a partir da expresión
alxébrica, unha táboa de valores ou
da propia gráfica.
MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais CMCCT
que responden a funcións sinxelas:
lineais,
cuadráticas,
de
proporcionalidade
inversa
e
exponenciais.
e

f

g

h

B4.1. Interpretación dun
B4.2. Analizar información
fenómeno
descrito
proporcionada a partir
mediante un enunciado
de
Unha táboa, unha
gráfica
ou
unha táboas e gráficas que
expresión analítica,
representen
relacións
funcionais
asociadas
a
situacións reis, obtendo
B4.2. Estudo de modelos información sobre o seu
a
súa
funcionais:
lineal, comportamento,
cuadrático,
proporcio- evolución e os posibles
nalidade
inversa
e resultados finais.
exponencial.
Descrición
das súas características,
usando
a
linguaxe
matemática
apropiada.
Aplicación en contextos
reais.
B4.3. Taxa de variación
media como medida da
variación dunha función
nun intervalo.

MAPB4.2.1.
Interpreta
criticamente CMCCT
datos de táboas e gráficos sobre
diversas situacións reais.
MAPB4.2.2. Representa datos mediante
táboas e gráficos, utilizando eixes e
unidades axeitadas.

75%

100%

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidade 8
Unidade 9

75%

75%

x

x

x

x

X

75%

100%

75%

Unidade 8
Unidade 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidade 9

Unidade 8
Unidade 9

X

X

X

X

CMCCT

MAPB4.2.3. Describe as características
máis importantes que se extraen dunha CMCCT
gráfica e sinala os valores puntuais ou
intervalos da variable que as determinan,
utilizando tanto lapis e papel

Unidade 8

Unidade 8
Unidade 9

Unidade 8
Unidade 9
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

Estándares de aprendizaxe

MAPB4.2.4. Relaciona táboas de
valores
e
as
correspondentes

súas

Competencias

Grao

clave

mínimo

CMCCT
gráficas

100%

Instrumentos
de avaliación
PE

PO

X

X

OBS

Unidades

CAD

TI

X

X

Unidade 8
Unidade 9

en casos sinxelos, e xustifica a decisión.

e

MAPB4.2.5. Utiliza con destreza

CMCCT

50%

X

X

X

X

Unidade 8

elementos tecnolóxicos específicos

Unidade 9

- para debuxar gráficas.

,

f

TG

g
h
Bloque 5. Estatística e probabilidades
a
c
d

e
f
g
h
m

B5.1. Análise crítica de
táboas gráficas
estatísticas nos
medios
decomunicación e
fontes públicas oficiais
(IGE, INE, etc.).
B5.2. Interpretación,
análise e utilidade das
medidas
de
centralización
e dispersión.
B5.3. Comparación de
distribucións mediante
o uso conxunto de
medidas
de
posición
e
dispersión.
B5.4. Construción e
interpretación de
diagramas de
dispersión. Introdución
á correlación

B5.1. Utilizar o
vocabulario axeitado
para adescrición de
situación relacionadas co
azar e a estatística,
analizando e
interpretando
información

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

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

CMCCT
CCL

CMCCT

75%

50%

X

X

X

X

X

X

X

Unidade 11

Unidade 13
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B5.5.
Azar
e
probabilidade. Frecuencia
dun suceso aleatorio.
B5.6.
Cálculo
de
probabilidades mediante
a Regra de Laplace.
B5.7.
Probabilidade
simple
e
composta
Sucesos
dependentes
independentes
Diagrama en árbore.
B5.8.
Aplicacións
informáticas que
faciliten o tratamento de
datos estatísticos.
b
e
g

b
f

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

CMCCT

MAPB5.1.4. Interpreta un estudo
estatístico a partir de situacións

CMCCT

75%

X

X

X

50%

X

X

Unidade 11

X

Unidade 11

concretas próximas.

B5.1. Análise crítica de
B5.2. Elaborar e interpretar MAPB5.2.1. Discrimina se os datos
táboas e
táboas
recollidos nun estudo estatístico
gráficas estatísticas nos e gráficos estatísticos, así corresponden a unha variable discreta
medios de comunicación como os
ou continua.
e fontes públicas oficiais parámetros estatísticos
(IGE, INE, etc.).
máis
B5.2. Interpretación,
usuais, en distribucións
análise eutilidade das
unidimensionais,
medidas de centralización utilizando os medios máis
e dispersión.
axeitados (lapis e papel,
B5.3. Comparación de
calculadora,
MAPB5.2.2. Elabora táboas de
distribucións mediante o folla de cálculo), valorando
frecuencias a partir dos datos dun
uso conxunto de medidas cualitativamente
estudo estatístico, con variables
de posición e dispersión. a representatividade
discretas e continuas.
B5.4. Construción e
das mostras utilizadas.
interpretación de
B5.3. Calcular
diagramas de dispersión.
probabilidades simples
Introducióná correlación.
e compostas para resolver
B5.8. Aplicacións
problemas da vida cotiá,
informáticas que
utilizando
Faciliten o tratamento a regra de Laplace en
MAPB5.2.3. Calcula os parámetros
de datos estatísticos
combinación
estatísticos (media aritmética, percorrido,
B5.5. Azar e
con técnicas de reconto
desviación típica, cuartís,
probabilidade. Frecuencia como os
etc.), en variables discretas e continuas,
dun suceso aleatorio.
diagramas de árbore e as coa axuda da calculadora
B5.6. Cálculo de
táboas de continxencia
probabilidades
ou dunha folla de cálculo.
mediante a regra de
Laplace.
B5.7.Probabilidade
simple e composta.
Sucesos dependentes e
MAPB5.2.4. Representa graficamente
independentes.
datos estatísticos recollidos
Diagrama en árbore.
en táboas de frecuencias, mediante

CMCCT

CMCCT

CMCCT

CMCCT

75%

75%

100%

75%

X

X

X

x

x

x

X

X

X

X

X

X

Unidade 11

x

x

x

x

Unidade 11

x

x

x

Unidade 11

x

Unidade 11

diagramas de barras e histogramas.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias

Grao

clave

mínimo

Instrumentos
de avaliación
PE

MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade
de sucesos coa regra de Laplace
e utiliza, especialmente, diagramas
de árbore ou táboas de

CMCCT

75%

PO

X

OBS

CAD

X

X

Unidades
TI

X

TG

X
Unidade 13

continxencia para o reconto de casos
MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade
de sucesos compostos sinxelos
nos que interveñan dúas experiencias
aleatorias simultáneas ou consecutivas.

CMCCT

75%

X

X

X

X

X

Unidade 13
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8.3.3.Concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís
competenciais.

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO
 Co rigor que esixe esta materia á hora de definir os conceptos.
 Coa expresión oral e escrita dos procesos e razoamentos realizados na resolución dos exercicios e dos problemas.
Competencia en comunicación
lingüística (CCL)

 Coa lectura comprensiva dos enunciados dosproblemas.
 Co uso dunha terminoloxía moi específica, cun marcado carácter simbólico e abstracto.
 Coas accións de contribución ao ProxectoLector.
 Coas accións de contribución ao Proxecto Lingüístico,

 Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (logaritmos,Trigonometría,..)
Competencia matemática

 Co avance no emprego de argumentos, destrezas e habilidades propias do pensamento matemático.

e competencias básicas en

 Coa utilización dun rigor cada vez máis progresivo na linguaxe matemática.

ciencia e tecnoloxía

 Coa resolución de problemas da vida cotiá que requiren novas estratexias.

(CMCCT)

 Co afianzamento na Álxebra, ao resolver ecuacións de grao superior, ecuacións exponenciais e ecuación logartímicas.
 Cunha maior aplicación dos conceptos desenvolvidos á Física.

Pag 179

Competencia dixital (CD)

Competencia de
aprender a aprender
(CAA)



Co emprego das ferramentas tecnolóxicas no proceso educativo como recuso didáctico.



Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.




Co proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais.
Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.




Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre
todo nos relacionados coa vida cotiá.
Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.




Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.
Co traballo dos elementos transversais.



Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e



Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións progresivas nas estrate- xias que conducen á

Competencias
sociais e cívicas
(CSC)
Competencia en
sentido da
iniciativa e
espírito emprendedor
(CSIEE)

Competencia en
conciencia e
expresións culturais
(CCEC)

prexuízos alleos á ciencia.
solución ou solucións dos mesmos.

 Coa presentación das formas xeométricas como elementos de expresión artística e cultural.
 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución de problemas como no estudo dos conceptos, como na
biografía dos matemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia (Euler, Napier,...)

Pag 180

8.3.4.Concreción dos minimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO

1.

ME. 1

2.
1.1

Acredita unha actitude
suficientemente positiva
de cara a materia

1.2

Acredita un nivel

3.
4.
5.
6.
7.

Ten participado, de maneira activa e positiva, nas actividades de aula.
Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade
grave,...) ou por incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo.
Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.
Ten amosado certo interese por aprender.
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacions entre os datos, e contexto do problema).
Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolucion dunproblema, coa precision e o rigor adecuados.
Coñece e comprende conceptos e razoamentos matematicos e expresaos coa linguaxe apropiada.

suficiente de cara aos
procesos e métodos na
materia
1.Identifica numeros racionais e irracionais

ME.2 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Números
e Álxebra

2.Coñece e aplicación da xerarquía das operacións e o uso da parénteses.
3.Opera con fraccions.
4.Expresa fraccions en forma decimal
5.Opera con potencias.
6.Opera con numeros en notacion cientifica.
7.Representa na recta numeros e intervalos.
8.Obten aproximacions e erros
9.Identifica razón e proporción
10. Recoñece magnitudes directa ou inversamente proporcionais
11. Calcula o valor de magnitudes directa ou inversamente proporcionais
12. Calcula porcentaxes, aumentos e disminucións porcentuais
13. Opera porcentaxes sucesivos
14. Opera con intereses simples e compostos
15. Monomios e operacions con monomios.
16. Polinomios e operacions con polinomios.
17. Igualdades notables.
18. Extrae factor comun.
19. Aplica a regra de Ruffini
20. Fa ctoriza un polinomio
21. Resolve ecuacions de primeiro e segundo grao.
22. Resolve sistemas de duas ecuacions lineais.
23. Resolve problemas mediante ecuacions ou sistemas.
24. Resolve sistemas non lineais en casos moi sinxelos
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ME.3 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Xeometría

ME.4 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Funcións

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Análise e clasificación de formas e figuras.
Calcular perimetros e areas de poligonos.
Calcular perimetros e areas de figuras circulares.
Calcular areas e volumes de corpos geometricos.
Calcular areas e volumes de corpos de revolucion.
Calcular areas e volumes de figuras compostas.
Identificar figuras semellantes.
Teorema de Pitágoras. Aplicacións.
Teorema de Tales. Aplicacións.
Resolver problemas mediante semellanza de triangulos.
Calcular distancias nun plano a escala.
Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade cotiá.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Interpreta funcións dadas mediante gráficas.
Interpreta funcións dadas mediante táboas de valores.
Representa gráficamente unha función dada por un enunciado.
Recoñece as características máis importantes na descrición dunha gráfica.
Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica sinxela.
Recoñece d+a continuidade dunha función.
Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.
Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función.
Cálcula a taxa de variación media dunha función nun intervalo.
Asocia o crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente.
Representa de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta.
Coñece A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación do vértice.
Representaunha función cuadrática calquera.

y
14. Representación fncións da familia

y

1
.
x
x.

15. Representa funcións da familia
16. Representa funcións exponenciais.
17. Asocia funcións elementais ás súas correspondentes gráficas.

ME.5 Acredita un nivel suficiente de
aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade

Representar datos mediante tablas e graficos estatisticos.
o Calcular e interpretar medidas de centralizacion, posicion e dispersion.
o Realizar diagramas de dispersion e reconecer a correlacion entre variables.
o Conecer os conceptos de suceso, frecuencia e probabilidade.
o Operar con sucesos
o Enunciar a regra de Laplace e aplicala o calculo de probabilidades.
o Conecer propiedades da probabilidade e utilizalas para calcular probabilidades
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8.3.5.Concrecións metodolóxicas que require a materia.
Complementan a metodoloxía didáctica para a etapa da ESO na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión
dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave.
En xeneral teremos en conta o seguinte:
A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva adquirindo rigor matemático a medida que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse
traballar destrezas numéricas básicas e o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles permitan enfrontarse a disas
situacións problemáticas da vida cotiá.
Debemos conseguir tamén que os alumnos e alumnas saiban expresarse oral, escrita e gráficamente cun vocabulario específico de termos e notacións
matemáticas.Por outra banda, a resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe das
matemáticas.
Así mesmo, é tamén importante a proposta de traballos en grupo ante problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión dos alumnos, xa que lles
permiten desenvolver estratexias de defensa dos seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis axeitada
para a situación problemática formulada.Para elo usaremos os concepto básicos:

Convén presentar suficientes exemplos que permitan recoñecer e distinguir os distintos tipos de números.


As aproximacións decimais dos números irracionais débense utilizar frecuentemente nas operacións e na ordenación.



É importante aplicar a resolución de ecuacións a exercicios que aparecen a cotío para que o alumnado entenda a súa utilidade



Aínda que moitas das propiedades xeométricas parecen evidentes, será interesante que nalgún caso se fagan con certo coidado.



É aconsellable que o alumnado vexa a necesidade do coñecemento da trigonometría para resolver situacións concretas.



É de especial interese presentar situacións relacionadas con escalas de planos e mapas.



É interesante presentar o concepto de función como un dos máis importantes no estudio de diversas ciencias.
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O cálculo de dominios permite manexar unha serie de estudios anteriores.



As funcións exponenciais pódense estudiar a través das táboas e das gráficas de y=2x e y=(1/2)x.



O debuxo dalgunha gráfica trigonométrica permite manexar ben os radiáns.



As técnicas de recontos con diagramas e a súa aplicación en problemas cotiáns, permite sistematizar facilmente o seu cálculo.



O cálculo de probabilidades pódese restrinxir á utilización da regra de Laplace e a exercicios inmediatos de doada interpretación.

Empregar as linguas propias en situacións excepcionais: cando sexa imprescindible avanzar rapidamente na materia, cando algún alumno ou alumna demande
atención personalizada dentro da aula e presente dificultades.
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9. Consideracións xerais sobre as Matemáticas no Bacharelato
9.1.OBXECTIVOS XERAIS NO BACHARELATO.
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 responsablee autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de
prever e resolver pacificamentos conflitos persoais, familiares e socic) 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 solidariono 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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9.2.OBXECTIVOS XERAIS das matemáticas no BACHARELATO
 Os contidos de Matemáticas, como materia no Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, xiran sobre dous eixes fundamentais: a xeometría e a análise.
Estes contan co necesario apoio instrumental da aritmética, a álxebra e as estratexias propias da resolución de problemas. En Matemáticas I, os contidos
relacionados coas propiedades xerais dos números e a súa relación coas operacións, máis que nun momento predeterminado, deben ser traballados en
función das necesidades que xurdan en cada momento concreto. Á súa vez, estes contidos compleméntanse con novas ferramentas para o estudo da
estatística e a probabilidade, culminando así todos os campos introducidos na Educación Secundaria Obrigatoria. A introdución de matrices e integrais en
Matemáticas II achegará novas e potentes ferramentas para a resolución de problemas xeométricos e funcionais.
Estes contidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudos posteriores como para a actividade profesional. Non se trata de que os estudantes posúan
moitas ferramentas matemáticas, senón de que teñan as estritamente necesarias e que as manexen con destreza e oportunidade, facilitándolles as novas
fórmulas e identidades para a súa elección e uso. Nada hai máis afastado do “pensar matematicamente” que unha memorización de igualdades cuxo
significado se descoñece, incluso aínda que se apliquen adecuadamente en exercicios de cálculo.
Nesta etapa aparecen novas funcións dunha variable. Preténdese que os alumnos sexan capaces de distinguir as características das familias de funcións a
partir da súa representación gráfica, así como as variacións que sofre a gráfica dunha función ao compoñela con outra ou ao modificar de forma continua
algún coeficiente na súa expresión alxébrica. Coa introdución da noción intuitiva de límite e xeométrica de derivada, establécense as bases do cálculo
infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de precisión a análise do comportamento da función nas Matemáticas II. Así mesmo, preténdese que os
estudantes apliquen estes coñecementos á interpretación do fenómeno.
As matemáticas contribúen á adquisición de aptitudes e conexións mentais cuxo alcance transcende o ámbito desta materia; forman na resolución de
problemas xenuínos —aqueles onde a dificultade está en encadralos e atopar unha estratexia de resolución—, xeran hábitos de investigación e
proporcionan técnicas útiles para enfrontarse a situacións novas. Estas destrezas, xa iniciadas nos niveis previos, deberán ampliarse agora que aparecen
novas ferramentas, enriquecendo o abanico de problemas abordables e o afondamento nos conceptos implicados.
As ferramentas tecnolóxicas, en particular o uso de calculadoras e aplicacións informáticas como sistemas de álxebra computacional ou de xeometría
dinámica, poden servir de axuda tanto para a mellor comprensión de conceptos e a resolución de problemas complexos como para o procesamento de
cálculos pesados, sen deixar de traballar a fluidez e a precisión no cálculo manual simple, onde os estudantes adoitan cometer frecuentes erros que os
poden levar a falsos resultados ou inducir a confusión nas súas.
A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e integrado no resto dos contidos. As estratexias que se
desenvolven constitúen unha parte esencial da educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e habilidades
adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o alumnado desenvolva unha visión ampla e científica da realidade, para
estimular a creatividade e a valoración das ideas alleas, a habilidade para expresar as ideas propias con argumentos adecuados e o recoñecemento dos
posibles erros cometidos.
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As definicións formais, as demostracións (redución ao absurdo, contraexemplos) e os encadeamentos lóxicos (implicación, equivalencia) dan validez ás
intuicións e confiren solidez ás técnicas aplicadas. No entanto, este é o primeiro momento en que o alumno se enfronta con certa seriedade á linguaxe formal,
polo que a aprendizaxe debe ser equilibrada e gradual. O simbolismo non debe desfigurar a esencia das ideas fundamentais, o proceso de investigación
necesario para alcanzalas, ou o rigor dos razoamentos que as sustentan. Deberá valorarse a capacidade para comunicar con eficacia esas ideas aínda que sexa
de maneira non formal.
O importante é que o estudante atope nalgúns exemplos a necesidade da existencia desta linguaxe para dotar as definicións e demostracións matemáticas de
universalidade, independizándoas do linguaxe natural.
Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha colección de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se
estudan hai un longo camiño conceptual, un construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da historia ata chegar ás
formulacións que agora manexamos.
O desenvolvemento desta materia contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as seguintes capacidades:


Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e
doutras ciencias, así como na resolución razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber.



Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as que se basea o avance da ciencia e da tecnoloxía,
mostrando unha actitude flexible, aberta e crítica ante outros xuízos e razoamentos.



Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das matemáticas (formulación de problemas, planificación e
ensaio, experimentación, aplicación da indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación dos
resultados obtidos) para realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos novos.



Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con abundantes conexións internas e intimamente
relacionado co doutras áreas do saber.



Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos,
aforrar tempo nos cálculos e servir como ferramenta na resolución de problemas.



Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar procedementos, encadear coherentemente os argumentos,
comunicarse con eficacia e precisión, detectar incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor científico.



Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a visión crítica, a necesidade de verificación, a valoración
da precisión, o interese polo traballo cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a
novas ideas.

 Os contidos de Matemáticas, como materia no Bacharelato de Ciencias Sociais.As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar a
realidade e expresar os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis complexo; contribúen de forma especial á comprensión dos
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fenómenos da realidade social, de natureza económica, histórica, xeográfica, artística, política, sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de
simplificar e abstraer.
O mundo actual está en continua e rápida transformación, polo que se fai imprescindible a aprendizaxe de métodos xerais de análise social que poidan
aplicarse en contextos diversos. Nesta contorna, as matemáticas adquiren un papel relevante como ferramenta adecuada para adquirir e consolidar o
coñecemento, desenvolven a capacidade de reflexionar e razoar achega dos fenómenos sociais e proporcionan instrumentos adecuados para a
representación, modelización e contraste das hipóteses suscitadas achega do seu comportamento. Hoxe en día, as matemáticas constitúen a ferramenta
principal para converter os feitos observables en coñecemento e información. Máis aínda, a utilización dunha linguaxe formal, como é o das matemáticas,
facilita a argumentación e explicación de devanditos fenómenos e a comunicación dos coñecementos con precisión. As matemáticas teñen un carácter
instrumental como base para o progreso na adquisición de contidos doutras disciplinas. Por exemplo, en Economía, a Teoría Económica explica os
fenómenos económicos cunha base matemática. A Teoría de Xogos ou Teoría da Decisión son outro exemplo das aplicacións neste campo. En Sociología e
Ciencias Políticas empréganse cada vez con maior frecuencia a análise de enquisas, entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución das
matemáticas a outras áreas como a Xeografía, a Historia ou a Arte onde as matemáticas han ter unha recoñecida influencia. As matemáticas tamén
contribúen á formación intelectual dos alumnos, o que lles permitirá desenvolverse mellor tanto no ámbito persoal como social. Hai que resaltar tamén o
valor formativo das matemáticas en aspectos tan importantes como a procura da beleza e a harmonía, o estímulo da creatividade ou o desenvolvemento de
capacidades persoais e sociais que contribúen a formar cidadáns autónomos, seguros de si mesmos, decididos e emprendedores, capaces de afrontar os
retos e abordar os problemas con garantías de éxito. O ensino desta materia non debe desvincularse da súa aplicación á interpretación dos fenómenos
sociais, polo que ademais de centrarse na adquisición do coñecemento dos contidos de matemáticas e os seus procedementos de cálculo, análise, medida e
estimación, debe dirixirse cara á adquisición da habilidade de interpretar datos, seleccionar os elementos fundamentais, analizalos, obter conclusións
razoables e argumentar de forma rigorosa. A resolución de problemas convértese en obxectivo principal. O proceso debe cultivar a habilidade para entender
diferentes formulacións e implementar plans prácticos, revisar os procedementos de procura de solucións e suscitar aplicacións do coñecemento e as
habilidades matemáticas a diversas situacións da vida real; sobre todo, débese fomentar a autonomía para establecer hipótese e contrastalas, e para
deseñar diferentes estratexias de resolución ou extrapolar os resultados obtidos a situacións análogas. O uso de ferramentas tecnolóxicas terá un papel
esencial no currículo da materia, tanto para a mellor comprensión de conceptos ou na resolución de problemas complexos, como para contrastar con maior
rigor as hipóteses propostas e presentar e comunicar os resultados obtidos. Se fomentará o razonamiento, a experimentación e a simulación, que
promueven un papel activo do alumnado.
A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais está dividida en dous actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico e a utilización de
medios tecnolóxicos.
Os elementos que constitúen o currículo básico en primeiro curso fundamentan os principais conceptos dos diferentes bloques de contido, ademais de
ofrecer unha base sólida para a interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dous variables. En segundo curso profúndase nas achegas da
materia ao currículo do Bachillerato, en particular mediante a inferencia estatística, a optimización e o álgebra lineal
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9.3. Liñas xerais da Metodoloxía a usar no Bacharelato
Estará baseada nos principios metodolóxicos recollidos no artigo 27º do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
Destacamos, a continuación, os factores nos que fixaremos a nosa metodoloxía:
a) O nivel de coñecementos dos alumnos e as alumnas ao comenzar a etapa de Bacharelato
Na actualidade, está unanimemente estendida entre a comunidade de educadores a premisa de que toda ensinanza que pretenda ser significativa debe
partir dos coñecementos previos dos alumnos e as alumnas. Dese xeito, partindo do que xa saben, poderemos construír novas aprendizaxes que
conectarán cos que xa teñen de cursos anteriores ou de o que aprenden fóra da aula, ampliándoos en cantidade e, sobre todo, en calidade.Para eso
Teranse en conta:

nivel de coñecementos dos alumnos ao rematar o cuarto curso da ESOen 1º BACH

nivel de coñecementos dos alumnos ao rematar 1º de bach en 2º BACH
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 gradación para a súa adaptabilidade.
c) Preparación básica para un alumnado de Ciencias ou Enxeñería e para un alumnado de Ciencias Sociais
Os alumnos e as alumnas destes bacharelatos requiren unha formación conceptual e procedemental básica para un estudante de Ciencias: unha boa
bagaxe de procedementos e técnicas matemáticas, unha sólida estrutura conceptual e unha razoable tendencia a buscar certo rigor no que se sabe, en
como se aprende e en como se expresa.E decir teremos claro:

a preparación básica para un alumnado de Ciencias ou Enxeñerias.

a preparación básicas para un alumnado de Ciencias Sociais
d) Atención ás necesidades doutras materias
O papel instrumental das Matemáticas obriga a ter en conta o uso que delas se pode necesitar noutras materias. Concretamente, as necesidades da Física
impoñen que os temas de derivadas e integrais se traten con algo máis de profundidade do que se faría de non darse ese requirimento.
As bases sobre as que se asentan as aprendizaxes inciden en que:
1. Os conceptos non están illados, senón que forman parte de redes conceptuais con certa coherencia interna.
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2. Os alumnos e as alumnas non saben manifestar, a maioría das veces, as súas ideas.
3. As ideas previas e os erros conceptuais déronse e seguen a darse, frecuentemente, en alumnos da mesma idade noutros lugares.
4. Os esquemas conceptuais que traen os estudantes son persistentes, e non é fácil modificalos.
Todo isto ten como consecuencias, que deben ser tomadas en consideración polo profesorado:
• Que o alumnado sexa consciente de cal é a súa posición de partida.
• Que se lle faga sentir a necesidade de cambiar algunhas das súas ideas de partida.
• Que se propicie un proceso de reflexión sobre o que se vai aprendendo e unha autoavaliación para que sexa consciente dos progresos que vai
realizando.
Por outra parte, hai capacidades en Matemáticas que non se desenvolven dominando con soltura algoritmos e técnicas.. Referímonos á resolución de
problemas, elaboración e comprobación de conxecturas, abstracción, xeneralización.
9.3.1. Concrecións metodolóxicas que require a materia.
A extensión do programa dos dous cursos de bacharelato de ciencias e de ciencias sociais obriga a prestar unha atención moi coidadosa ao equilibrio entre
as súas distintas partes:

breves introducións que centren e den sentido e respaldo intuitivo ao que se fai

desenvolvementos pequenos

procedementos moi claros

unha gran cantidade de exercicios ben elixidos, secuenciados e clasificados
As dificultades encadearanse coidadosamente, procurando arrancar do que o alumno xa sabe. A redacción será clara e sinxela, e incluiranse problemas
complementarios que lle permitirán enfrontarse por si mesmo ás dificultades.
Procurarase que nas clases de Matemáticas haxa :

explicacións a cargo do profesor

discusións entre profesor e alumno/a
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discusións entre os propios alumnos/as
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 lograr a mellor aprendizaxe dos alumnos e das alumnas sobre feitos, algoritmos
e técnicas, estruturas conceptuais e estratexias xerais.
Procurarase que, ante a formulación de cuestións polo profesor, os alumnos poidan dar respostas rápidas que faciliten coñecer a situaciónde partida, e lles
permita despois contrastala co resultado final, para que poidan apreciar os seus progresos. É esta unha maneira de ir xerando confianza. Unha vez elaboradas as
primeiras hipótes es de traballo, a discusión co profesor poñerá de manifesto o acertado do pensamento e a reformulación das conclusións, se procede.

9.4. Materiais e recursos didácticos no Bacharelato.
Suxerimos a utilización dos materiais seguintes:

Libro do alumnado para Matemáticas I e Matemáticas II.

Caderno de clase do alumno

Fichas elaboradas polo profesor, con cuestións teóricas e exercicios

Encerado

Calculadoras

Periódicos, revistas, material xeométrico,…

Vídeos.

Ordenadores. Canón de vídeo. .

Biblioteca do Instituto.

Aula virtual do I.E.S.

Webs do alumnado para Matemáticas de bacharelato; que inclúan:
Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: exercicios complementarios, lecturas interesantes relacionadas cos contidos, follas de cálculo,
GeoGebra, etc.
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Recursos para cada unidade, con contidos de repaso, actividades, proxectos de traballo, autoavaliacións, problemas guiados, autoavaliacións inicial e final,
resumos e enlaces a programas para xerar contidos.

9.5. Liñas Xerais na Avaliación no Bacharelato
9.5.1 Características da avaliación
De acordo co disposto polo artigo 33º do Decreto 86/1015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, as características fundamentais da avaliación no bacharelato serán as seguintes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das
materias dos bloques de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
que figuran nos anexos I, II e III do referido decreto.
A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a
mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.
Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás
necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para minorar as
cualificacións obtidas.
O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá
indicadores de logro nas programacións didáctica.
A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos alumnos e as alumnas a unha avaliación obxectiva e a que a súa
dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá os oportunos procedementos.
O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna lograron os obxectivos e alcanzaron o adecuado grao de
adquisición das competencias correspondentes. O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do/da estudante, coa
coordinación do/da titor/a, valorará a súa evolución no conxunto das materias.

9.5.2. Grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar aprendizaxe avaliable
Se ben o proceso de avaliación do alumnado en cada materia e curso/nivel ten como referente a valoración da evidencia conforme acada de forma
suficiente, e mesmo idónea, cada un dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman parte do currículo da materia de Matemáticas, independentePag 192

mente da situación ou contexto no que teña que manexalo, faise necesario renunciar en determinadas situacións a semellante grao de desenvolvemento
dalgúns estándares, en tanto que, nalgúns casos, incluso abonda con que alumnado sexa capaz de empregalos de forma mecánica en situacións moi
sinxelas.
Coa finalidade de valorar cando o alumnado acada canto menos unha avaliación positiva nunha materia e curso/nivel, procede logo fixar graos mínimos de
desenvolvemento para os estándares de aprendizaxe avaliabes en función da relevancia deste dentro da materia. Pois ben, ao respecto, establécense os
seguintes graos mínimos:
100%: Desenvolvemento completo do estándar de aprendizaxe, independentemente da situación.
75%: Desenvolvemento notable do estándar de aprendizaxe, na maior parte das situacións.
50%: Desenvolvemento suficiente do estándar de aprendizaxe, aplicado a situacións sinxelas.
25%: Pequeno desenvolvemento do estándar, aplicado a situacións moi particulares e moi sinxelas

9.5.3. Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia
Por unha parte, deben ser considerados como os “resultados de aprendizaxes imprescindibles” os que debe adquirir o alumnado para alcanzar
minimamente os obxectivos aos que dan soporte os criterios de avaliación establecidos para o currículo desa materia. Neste senso, a non adquisición destas
aprendizaxes debe supoñer unha gran dificultade para que nos cursos ou nos estudios seguintes o alumnado poida continuar con certa normalidade o
proceso de ensinanza-aprendizaxe na mesma disciplina ou noutras afíns. Pero, por outra parte, tamén deben ser considerados como aquelas actitudes sen as
cales é imposible adquirir esas aprendizaxes , e en particular levar a cabo satisfactoriamente un proceso de avaliación continua. No seu conxunto, veñen a
ser, polo tanto, as evidencias que marcan a fronteira entre aprobar ou suspender a materia.
A definición precisa e explícita dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia e o seguimento continuado por parte do profesorado da
súa progresiva adquisición ou non adquisición ao longo do curso é fundamental polo tanto á hora de decidir se, ao final do curso, o alumnado supera ou non
supera a materia; pero adquire tamén unha gran importancia á hora de deseñar medidas de apoio, reforzo ou recuperación para aqueles alumnos ou
alumnas que van avanzando no curso sen ter adquiridos os mínimos esixibles correspondentes á parte da materia que se leva desenvolvida.
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Os referentes para a concreción dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva nunha materia serán, en boa medida, os graos mínimos de
desenvolvemento establecidos para os estándares de aprendizaxe desa materia.

9.5.4. Instrumentos de avaliación
No proceso avaliador do alumnado de Bacharelato, empregaranse os seguintes instrumentos:









Observación directa da súa actitude cara a materia. Neste sentido, debemos ter en conta que unha parte moi importante da formación do alumnado
pasa por adquirir hábitos de estudo e estratexias de traballo na aula que potencien o interese pola materia. Por este motivo, a actitude do alumno
cara a materia ha de ser tomada en consideración á hora de cualificalo. No sucesivo, denotaremos este instrumento de avaliación por (OBS).
Os traballos individuais (TI) relativos a certos contidos do programa.
Os traballos en grupo (TG) relacionados con partes moi concretas da materia. Este tipo de traballos, ao igual, contribúen a boa formación do
alumnado non só porque obrigan a buscar e estruturar información, senón porque tamén conlevan o esforzo de expoñelos oralmente diante dos
compañeiros e compañeiras.
Probas orais (PO) frecuentes, consistentes en saidas ao encerado ou na contestación escrita de preguntas cortas (sen previo aviso)que teñen unha dobre
finalidade: por unha banda, valorar o grao de asimilación dos conceptos que se van desenvolvendo; e, por outra, valorar o traballo realizado polo
alumnado na materia cando está fóra do horario escolar; Así como a adquisición adecuada das competencias previstas.Pódense considerar neste
apartado pequenas probas escritas dirixidas a todo o grupo sen avisar para constatar se algun concepto recente esta entendido e interiorizado.
E probas escritas (PE) dunha ou máis unidades didáctica anunciadas con anterioridade.
1. Avaliación de contidos.Probas correspondentes a Bloque/ unidade.
2. Avaliación por competencias.Probas correspondentes a Bloque/ unidade.

Cada profesor ou profesora do Departamento terá liberdade para considerar outros instrumentos de avaliación e para prescindir dalgún dos indicados
anteriormente se, en función das características dun determinado grupo, así o considera oportuno. En todo caso, cada profesor e profesora do
departamento debe indicarlle ao seu alumnado ao comezo de curso que instrumentos de avaliación vai empregar e como pondera cada un deles á hora
de cualificar.
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9.5.5. Procedemento de avaliación
Os obxectivos de cada tema cualificaranse segundo o seu grao de consecución. Sen esquecer que a avaliación vaise comezar a facer dunha maneira
continuada, e empregando os instrumentos establecidos ao respecto, desde o primeiro día lectivo.
Para o seu desenvolvemento levaranse a cabo polo menos tres avaliacións ao longo do curso , cos seus respectivos programas de recuperación, e a
avaliación final ordinaria.Distinguiremos:


Unha primeira avaliación ordinaria, que rematará uns días antes do comezo das vacacións do Nadal,( según datas fixadas pola Xefatura de Estudios)
e ao final da cal se determinará que alumnado aproba a parte da materia impartida ata ese momento e que alumnado a suspende por non superar
os mínimos esixibles. O profesorado, coa finalidade de evitar unha acumulación excesiva de materia, poderá dividir esta fase en dous ou máis
parciais , cada un dos cales rematará cunha proba escrita.



Un programa de recuperación da primeira avaliación, dirixido ao alumnado que suspenda dita avaliación Este programa determinará que alumnado
recupera a primeira avaliación e que alumnado continúa con ela suspensa por non acadar os mínimos esixibles para a súa superación.



Unha segunda avaliación ordinaria, que se desenvolverá desde o remate da primeira ata mediados de marzo, e ao final da cal se determinará que
alumnado aproba a parte da materia correspondente a esta fase e que alumnado a suspende por non acadar os mínimos esixibles para a súa
superación. Do mesmo xeito que na primeira avaliación, e polas mesmas razóns, o profesorado poderá dividir esta fase en dous ou máis parciais ,
cada un dos cales rematará cunha proba escrita.



Un programa de recuperación da segunda avaliación idéntico en todo ao programa de recuperación da primeira avaliación ,coa excepción de que
agora todo está referenciado á segunda avaliación,



Unha terceira avaliación ordinaria, que se estenderá desde o remate da segunda avaliación ata poucos días antes de que remate o período lectivo, e
ao final da cal se determinará que alumnado aproba a parte da materia correspondente a esta fase e que alumnado a suspende por non acadar os
mínimos esixibles para a súa superación. Do mesmo xeito que nas dúas avaliacións anteriores, e polas mesmas razóns, o profesorado poderá dividir
esta fase en dous ou máis parciais cada un dos cales rematará cunha proba escrita.



Esta avaliación poderá ter un programa de recuperación similar aos da 1ª e 2ª avaliación, ou por consideración do profesorado da materia poderáse
integrar na recuperación final da materia.
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Unha avaliación final ordinaria, na cal se determinará o alumnado que promociona na materia , ben polo feito de amosar, avaliación a avaliación,
un dominio suficiente dos distintos estándares de aprendizaxe ou ben por acreditar que alcanza os mínimos esixibles para acadar unha avaliación
positiva nunha última proba, cuxo deseño (exame global, exame de avaliacións parciais,.etc..) será decidido libremente para cada grupo polo
profesor ou profesora responsable.
9.5.6. Cualificación das avaliacións
En xeral, este Departamento presentará o seguinte procedemento cualificador:
Os exames ou probas escritas serán cualificados de 0 a 10. Os alumnos ou alumnas terán que facer tódalas probas que fixe o profesorado para
acadar a cualificación positiva na avaliación (A proba non realizada terá a cualificación de 0 puntos).



En Matemáticas I e Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I :
A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS) (TI), (TG,) e (PO) ao longo de cada avaliación suporá o 10% da cualificación ; mentres
que a nota obtida na proba ou media das notas das probas escritas realizadas nos correspondentes parciais(PE) suporá o 90% restante da
cualificación.



En Matemáticas II , e Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II :
A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS), (TI), (TG) e (PO) ao longo de cada avaliación suporá o 10% da cualificación ; mentres
que a nota obtida na proba ou media das notas das probas escritas realizadas nos correspondentes parciais (PE) suporá o 90% restante da
cualificación.
En tódolos casos:



A media ponderada (tal como se indica anteriormente),das cualificacións de tódolos instrumentos que se fagan nunha determinada avaliación, será a
cualificación desa avaliación e determinará o alumnado que a aproba (media non inferior a 5) e o alumnado que a suspende (media inferior a 5).



Cada alumno e cada alumna superará finalmente a materia se se considera que acadou os obxectivos das tres avaliacións ao longo do curso.
Consideraremos que a materia esta superada cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos en cada unha delas . En caso contrario
seguirá o programa de recuperación para a avaliación final.
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Convén aclarar que, na materia de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a anterior. En
consecuencia, a superación dunha avaliación non supón a superación das anteriores, polo tanto é posible que haxa casos nos que a nota final
sexa inferior á nota da terceira avaliación.
9.5.7. Programa de recuperacións.
9.5.7.1. Recuperación das avaliacións ( 1ª, 2ª, 3ª)
O alumnado que suspenda algunha avaliación (non supere os obxectivos mínimos e dicir obter cualificación inferior a 5) terá que seguir o
correspondente programa de recuperación.
Este programa de recuperación da primeira avaliación, poderá consistir en :


A entrega nas datas previamente fixadas polo profesorado da resolución dun conxunto de exercicios propostos que poderán ser:
 dirixidos obrigatoriamente ao alumnado que suspenda dita avaliación (e cualificados,dacordo ao seu grado de consecución, con ata un
punto na nota final da recuperación ).
 dirixido para o resto do alumnado (esforzo que se verá reflectido positivamente na cualificación da segunda avaliación no apartado :
Traballos individuais, Exercicios para entregar (TI) )



A realización dunha proba escrita sobre a materia da 1ª avaliación cuxa data fixará cada profesor ou profesora, que poderá ser esixida a todo o
alumnado do grupo como afianzamento da materia e, cualificable como proba escrita para a 2ª avaliación.

A cualificación desa proba escrita será determinante para indicar que alumnado suspenso recupera a primeira avaliación (cualificación na proba non
inferior a 5) e que alumnado continúa sen recuperala (cualificaciónna proba inferior a 5).
A cualificación da recuperación nos boletins reflectira a nota da proba e no seu caso a obtida nos problemas propostos.
Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda avaliación. E si o profesorado o considera poderase facer igual coa terceira
avaliación ( ou noutro caso, integrala na recuperación da avaliación final).
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9.5.7.2. Recuperación da avaliación final ordinaria.
A finais de maio para 1º de Bacharelato, e nas datas fixadas pola xefatura de estudios para 2º de Bacharelato realizaranse actividades de recuperación
(exames de recuperacións , exames finais traballos, etc …) decididas para cada grupo polo seu profesor ou profesora para os alumnos/as que non acadaron
os obxectivos mínimos nalgunha das tres avaliacións .
Considerarase , con carácter xeral, superada a materia cando, se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos nestas actividades ou exames de
recuperación para cada unha das tres avaliacións nas condicións especificadas pola profesora.
Non obstante, poderase superar a materia cunha avaliación suspensa despois de realizar as actividades de recuperación si a cualificación desta é maior ou
igual a 4 puntos e a media das tres avaliacións e igual ou maior que 5 e ademais se os obxectivos mínimos se consideran acadados ( tendo en conta o
esforzo persoal levado a cabo nas actividades de recuperación).
O alumnado que superou a materia durante o curso poderá ser convocado obrigatoriamente polo profesorado (a efectos de repaso da materia) para
realizar estas actividades de recuperación , que de ser avaliadas positivamente poden redondear a alza (Ex de 7,5 pasaría a 8) a súa cualificación final
O alumnado que non promocione na avaliación final ordinaria terá que seguir o programa de recuperación para a convocatoria extraordinaria
9.5.8. Avaliación final extraordinaria
No caso de non superar os obxectivos mínimos na avaliación ordinaria do mes de xuño, o alumnado deberá presentarse a unha proba extraordinaria de
toda a materia , nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo
centro datada pola xefatura de estudios .
Para superar a materia deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos nesa proba extraordinaria.
Poderase esixir un caderno de tarefas a realizar nas clases fixadas para a recuperación da materia, , e que poderá ser valorado con ata un punto, e que
unido a nota da proba extraordinaria conformará a nota final da avaliación .
O alumnado que non acade un nivel mínimo adecuado e non presente unha consecución dos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva
quedara coa materia suspensa de cara ao seguinte curso e verase afectado polos criterios de promoción recollidos no Proxecto Curricular do Centro e pola
lexislación vixente
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OBSERVACIÓNS :
No caso de que algún alumno/a sexa sorprendido/a durante o curso ou na convocatoria extraordinaria nalgunha situación pouco ética na realización
de algún exame (copiando: con apuntes, exame dun compañeiro, móbil, etc.) a cualificación da proba será de ¨0¨, aínda que a comprobación do feito se
faga con posterioridade mediante repetición da proba , preguntas orais etc.
Os seguintes exames realizaríaos; si o profesor/a así o require; de xeito oral.

9.6. Liñas xerais a levar a cabo na realización das actividades de apoio e reforzo para a recuperación da materia nas probas extraordinarias, así como
nas actividades de ampliación e preparación das probas ABAU.

A ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na
Comunidade Autónoma de Galicia establece
No apartado 2 do seu artigo 12 que no primeiro curso de bacharelato, o período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á
preparación e realización das probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización.
 No apartado 1 do mesmo artigo indica que no segundo curso de bacharelato, no período comprendido desde a realización da avaliación final
ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, o centro educativo organizará a impartición das clases co fin de preparar o alumnado
para a realización da ABAU e das probas extraordinarias.

Para isto cada profesor/a confeccionará un caderno ou boletín de repaso da materia de Bacharelato. Será entregado , realizado na clase e na casa como
traballo individual, para ser corrixido na aula e resolver as dúbidas que se consideren. O obxectivo será preparar satisfactoriamente ao alumnado que
se presente a proba extraordinaria.
En 2º de Bacharelato se repasaran conceptos e se realizaran exames tipo como preparación para as probas ABAU.
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10. As Matemáticas no Bacharelato de Ciencias
10.1. Matemáticas I.
10.1.1. Unidades Didacticas
10.1.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Xeometría
Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística e probabilidade
serán distribuídos en UNIDADES DIDÁCTICAS.
Primeiro indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, a súa secuenciación e a temporalización aproximada,
advertindo que: tanto a secuenciación como a temporalización, son totalmente orientativas e poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de
avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o
considera oportuno.
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Matemáticas I de 1º de Bacharelato

Bloques

Trimestre

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA :1,2,5

PRIMEIRO

4. XEOMETRÍA: 3,4

Unidades

Temporalización

Unidade 1: Números reais

12 sesións

Unidade 2: Álxebra. Ecuacións, inecuacións e sistemas

11 sesións

Unidade 3: Trigonometría. Resolución de triángulos

11 sesións

Unidade 4: Funcións e fórmulas trigonométricas

9 sesións

Unidade 5: Números complexos

4 sesións

Unidade 7: Vectores libres

20 sesións

Unidade 8: Xeometría analítica

15 sesións

Unidade 9: Funcións elementais

12 sesións

Unidade 10: Límites e continuidade de funcións.Ramas infinitas

12 sesións

4. ANÁLISE

Unidade 11: Derivadas

12 sesións

5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Unidade 12: Iniciación Probabilidade

4. XEOMETRÍA
SEGUNDO

3. ANÁLISE

TERCEIRO

Unidade 13: Distribucións bidimensionais

10 sesións

10 sesións
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10.1.2.Obxectivos xerais do curso .
1. Coñecer os conceptos básicos do campo numérico recta ( real, potencias, raíces, logaritmos...). Dominar as técnicas básicas do cáulco no campo dos números
reais.
2. Coñecer e describir o criterio polo que foi formada unha certa sucesión. Calcular a suma dos termos dalgúns tipos de sucesións. Estudar o comportamento
dunha sucesión para termos avanzados e decidir o seu límite.
3. Dominar o manexo das fraccións alxébricas e das súas operacións. Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas.
Resolver con destreza sistemas de ecuacións. Interpretar e resolver inecu acións e sistemas de inecuacións.
4. Coñecer o significado das razóns trigonométricas de ángulos agudos, aplicalas á resolución de triángulos rectángulos e relacionalas coas razóns
trigonométricas de ángulos calquera. Coñecer o teorema dos senos e o do coseno e aplicalos á resolución de triángulos calquera.
5. Coñecer a definición de radián e utilizalo para describir as razóns trigonométricas en forma de funcións. Coñecer as fórmulas trigonométricas fundamentais
(suma e resta de ángulos, ángulo dobre, ángulo metade e suma e diferenza deenos e cosenos) e aplicalas a cálculos diversos.
6.

Coñecer os números complexos, as súas representacións gráficas, os seus elementos e as súas operacións.

7.

Coñecer os vectores e as súas operacións e utilizalos para a resolución de problemas xeométricos.

8.

Coñecer e dominar as técnicas da xeometría analítica plana.

9. Resolver problemas para os que se requira dominar a fondo a ecuación da circunferencia. Coñecer os elementos característicos de cada unha das outras tres
cónicas (elipse, hipérbole, parábola): eixes, focos, excentricidade…, e relacionalos coa súa correspondente ecuación reducida. Obter analiticamente lugares xeo
métricos.
10. Coñecer o concepto de dominio de definición dunha función e obtelo a partir da súa expresión analítica. Coñecer as familias de función s elementais e asociar
as súas expresións analíticas coas formas das súas gráficas. Dominar omanexo de funcións lineares, cuadráticas e exponenciais, así como das funcións definidas “a
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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 nversai ou recíproca.
11. Coñecer o significado analítico e gráfico dos istintosd tipos de límites e identificalos sobre unha gráfica. Adquirir un certo dominio do cálculode límites, e
saber interpretar o significado gráfico dos resultados obtidos. Coñecero concepto de función continua e identificar a continuidade ou a descontinuidade dunha
función nun punto. Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólic as e ramas que se cinguen a asíntotas verticais, horizontais e oblicuas) e dominar
a súa obtención en funciónspolinómicas e racionais.
12. Coñecer a definición de derivada dunha función nun punto, interpretala graficamente e aplicala para o cálculo de casos concretos. Coñeceras regras de
derivación e utilizalas para determinar a función derivada doutra. Utilizar a de rivación para determinar a recta tanxente a unha curva nun punto, os máximos e
mínimos dunha función, os intervalos de
crecemento, etc. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas...) na representación de funció ns e dominar a
representación sistemática de funcións polinómicas e racionais.
13. Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas e analizalas mediante o seu coeficiente de correlación e as súas rectas de regresión.
14. Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a probabilidade asociada a eles, así como as súas operacións e propiedades. Coñecer os conceptos de
probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos, probabilidade total e probabilidade “a posteriori” e utilizalos para calcular probabilidades.
15. Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e obter os seus parámetros. Coñecer a distribución binomial, utilizala para calcular
probabilidades e obter os seus parámetros. Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua. Coñecer a distribución normal, interpretar os seus
parámetros e utilizala para calcular probabilidades. Coñecer e utilizar a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas
distribucións binomiais.
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. 10.1.3 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia
Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo e o seu peso da
materia de Matemáticas I do primeiro curso do Bacharelato :

1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe (e dise a modo orientador porque débese ter en conta o
que se dixo, ao respecto, no apartado referido a Avaliación)
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

parecidos, xeneralizacións e particularizacións interesantes.

 B1.4. Iniciación á

demostración
en
matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 MA1B1.2.5. Reflexiona sobre  CMCCT
o proceso de resolución de
 CAA
problemas.

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

 75%

X

X

X

 25%

X

X

X

 100%

X

 100%

X

TI

TG

 Todas

 B1.4. Iniciación á

demostración
en
matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de
 d
 i
 l

demostración: redución ao absurdo,  B1.3. Realizar demostra-  MA1B1.3.1. Utiliza diferentes
método de inducións sinxelas de propiemétodos de demostración en
ción, contraexemdades ou teoremas relatifunción do contexto matemá-  CMCCT
plos, razoamentos
vos a contidos alxébricos,
tico e reflexiona sobre o proencadeados, etc.
xeométricos, funcionais,
ceso de demostración (estruestatísticos e probabilístitura, método, linguaxe e
 B1.6. Razoamento
cos.
símbolos, pasos clave, etc.).
dedutivo e indutivo.

 Todas

 B1.7.

Linguaxe
gráfica e alxébrica,
e outras formas de
representación de
argumentos.

 MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a
 B1.6. Razoamento  B1.4. Elaborar un informe

 g
 i

dedutivo e indutivo.

 B1.7.

Linguaxe
gráfica e alxébrica,
e outras formas de

notación e os símbolos macientífico escrito que sirva
 CMCCT
temáticos adecuados ao conpara comunicar as ideas
texto e á situación.
matemáticas xurdidas na
resolución dun problema
ou nunha demostración  MA1B1.4.2. Utiliza argumen CMCCT
coa precisión e o rigor
tos, xustificacións, explica-

X

X

X

X

X

 Todas

X

X

X

X

 Todas
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

representación de
argumentos.

adecuados.

PO

OBS CAD

TI

TG

cións e razoamentos explícitos e coherentes.

 B1.8. Elaboración

e
presentación
oral e/ou escrita,
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas,
de informes científicos sobre o proceso seguido na
resolución
dun
problema ou na
demostración dun
resultado matemático.

 B1.9.

Utilización
de medios tecnolóxicos no proceso
de
aprendizaxe
para:

– Recollida ordenada
e a organización
de datos.
– Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos,
funcionais ou estatísticos.
–

 MA1B1.4.3. Emprega as fe-

rramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema,
situación para resolver ou
propiedade ou teorema para  CMCCT
demostrar, tanto na procura  CD
de resultados como para a
mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas.

 75%

X

X

 Todas

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

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre
situacións
matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a
cabo e os resultados e conclusións
obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos
apropiados, da información e das
ideas
matemáticas.

 MA1B1.5.1. Coñece a estru-

tura do proceso de elaboración dunha investigación maPlanificatemática (problema de invesción e realización
tigación, estado da cuestión,  CMCCT
de proxectos e in-  B1.5. Planificar adecuaobxectivos, hipótese, metovestigacións madamente o proceso de indoloxía, resultados, conclutemáticas a partir
vestigación,
tendo
en
sións, etc.).
de contextos da
conta o contexto en que
realidade ou do
se desenvolve e o promundo das mateblema de investigación  MA1B1.5.2. Planifica axeitamáticas, de xeito
formulado.
damente o proceso de invesindividual e
en
tigación, tendo en conta o  CMCCT
equipo.
contexto en que se desenvol-  CSIEE
ve e o problema de investigación formulado.

 B1.10.

 i
 l
 m

 25%

 25%

X

X

X

X

 Todas

X

X

X

X

 Todas
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

 MA1B1.5.3. Afonda na reso-

lución dalgúns problemas,
formulando novas preguntas,  CMCCT
xeneralizando a situación ou
os resultados, etc.

25%

X

25%

X

X

X

X

 Todas

50%

X

X

X

X

 Todas

 Todas

 B1.4. Iniciación á

demostración
en
matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de









b
d
h
i
l
m
n

 MA1B1.6.1. Xeneraliza e de-

mostra propiedades de contextos matemáticos numéri-  CMCCT
cos, alxébricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos ou
probabilísticos.

demostración: redución ao absurdo,
método de indu-  B1.6. Practicar estratexias para a xeración de
ción, contraexeminvestigacións matemátiplos, razoamentos
cas, a partir da resolución
encadeados, etc.
dun problema e o afon-  MA1B1.6.2. Procura cone B1.6. Razoamento
damento posterior, a xexións entre contextos da readedutivo e indutineralización de propiedalidade e do mundo das mavo.
des e leis matemáticas, e
temáticas (a historia da hu B1.7.
Linguaxe
o afondamento nalgún
manidade e a historia das
gráfica e alxébrica,
momento da historia das
matemáticas; arte e matemáe outras formas de
matemáticas, concretanticas; tecnoloxías e matemá-  CMCCT
representación de
do todo iso en contextos
ticas, ciencias experimentais
 CSC
argumentos.
numéricos,
alxébricos,
e matemáticas, economía e
xeométricos, funcionais,
 B1.10. Planificamatemáticas, etc.) e entre  CCEC
estatísticos ou probabilísción e realización
contextos matemáticos (nuticos.
de proxectos e inméricose xeométricos, xeovestigacións mamétri- cos e funcionais, xeotemáticas a partir
métricos e probabilísticos,
de contextos da
discretos e continuos, finitos
realidade ou do
e infinitos, etc.).
mundo das matemáticas, de xeito
individual e
en
equipo.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

 MA1B1.7.1. Consulta as fon-

PO

OBS CAD

TI

TG

50%

X

X

X

X

 Todas

100%

X

X

X

X

 Todas

 CCL
 CMCCT

75%

X

X

X

X

 Todas

 CMCCT
 CD

75%

X

X

X

X

 Todas

 CCL

75%

X

X

X

X

 Todas

 CMCCT

50%

X

tes de información adecuadas  CMCCT
ao problema de investigación.

 MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a
 B1.7.

Linguaxe
gráfica e alxébrica,
e outras formas de
representación de
argumentos.

notación e os símbolos matemáticos adecuados ao con-  CMCCT
texto do problema de investigación.

 MA1B1.7.3. Utiliza argumenPlanificatos, xustificacións, explicación e realización
cións e razoamentos explícide proxectos e intos e coherentes.
vestigacións matemáticas a partir
de contextos da
 MA1B1.7.4. Emprega as ferealidade ou do  B1.7. Elaborar un informe
rramentas tecnolóxicas ademundo das matecientífico escrito que recuadas ao tipo de problema
máticas, de xeito
colla o proceso de invesde investigación.
individual e en
tigación realizado, coa
equipo.
precisión e o rigor ade-  MA1B1.7.5. Transmite certecuados.
 B1.11 Elaboración
za e seguridade na comunicae
presentación
ción das ideas, así como dodun informe cientíminio do tema de investigafico sobre o proceción.
so, os resultados e
as conclusións do
 MA1B1.7.6. Reflexiona sobre
proceso de inveso proceso de investigación e
tigación desenvolelabora conclusións sobre o
vido, utilizando as
nivel de resolución do proferramentas e os
blema de investigación e de
medios tecnolóxiconsecución de obxectivos, e,
cos axeitados.
así mesmo, formula posibles
 B1.10.

 e
 g
 i

 Todas

continuacións da investigación, analiza os puntos fortes
e débiles do proceso, e fai
explícitas as súas impresións
persoais sobre a experiencia.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

 MA1B1.8.1. Identifica situa-  CMCCT
cións problemáticas da reali CSC

PO

OBS CAD

TI

TG

 50%

X

X

X

X

 Todas

 50%

X

X

X

X

 Todas

 75%

X

X

X

X

 Todas

 75%

X

X

X

X

 Todas

 50%

X

 75%

X

dade susceptibles de conter
problemas de interese.

 MA1B1.8.2. Establece cone-

 B1.12. Práctica de
 i
 l

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

 B1.8. Desenvolver proce-

xións entre o problema do
mundo real e o matemático,
identificando o problema ou
 CMCCT
os problemas matemáticos
que subxacen nel, así como
os coñecementos matemáticos necesarios.

sos de matematización en
contextos da realidade
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatís-  MA1B1.8.3. Usa, elabora ou
constrúe modelos matemátiticos ou probabilísticos) a
cos axeitados que permitan a
partir da identificación de
 CMCCT
resolución do problema ou
problemas en situaciónsproblemas dentro do campo
da realidade.
das matemáticas.

 MA1B1.8.4. Interpreta a solu-

ción matemática do problema  CMCCT
no contexto da realidade.

 MA1B1.8.5. Realiza simula-

cións e predicións, en contexto real, para valorar a ade CMCCT
cuación e as limitacións dos
modelos, e propón melloras
que aumenten a súa eficacia.

 Todas

 B1.12. Práctica de  B1.9. Valorar a modeliza-  MA1B1.9.1. Reflexiona sobre
 l

procesos de matematización
e
modelización,
en
contextos da reali-

ción matemática como un
recurso
para
resolver
problemas da realidade
cotiá, avaliando a eficacia

o proceso e obtén conclusións
sobre os logros conseguidos,  CMCCT
resultados mellorables, impresións persoais do proceso,

X

X

X

 Todas
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

dade e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.

PO

OBS CAD

TI

TG

etc., valorando outras opinións

 MA1B1.10.1. Desenvolve ac-
















a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o

 B1.10.

titudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilida-  CMCCT
de para a aceptación da críti-  CSC
ca razoada, convivencia coa  CSIEE
incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua,
autocrític constante, etc.).

Planificación e realización
de proxectos e investigacións matemáticas a partir
de contextos da
 MA1B1.10.2. Formúlase a rerealidade ou do
solución de retos e problemas
mundo das matecoa precisión, esmero e inte
B1.10.
Desenvolver
e
cul CMCCT
máticas, de xeito
rese adecuados ao nivel edutivar
as
actitudes
persoindividual e
en
cativo e á dificultade da siais inherentes ao quefaequipo.
tuación.
cer matemático.
 B1.12. Práctica de
procesos de ma MA1B1.10.3. Desenvolve actematización
e
titudes de curiosidade e indamodelización,
en
gación, xunto con hábitos de  CMCCT
contextos da realiformularse preguntas e busdade e matemáticar respostas axeitadas, revi-  CAA
cos, de xeito indisar de forma crítica os resulvidual e en equipo.
tados atopados, etc

 MA1B1.10.4. Desenvolve ha-  CSC
bilidades sociais de coopera-  CSIEE
ción e traballo en equipo.






b
i
l
m

 75%

X

X

X

X

 Todas

 50%

X

X

X

X

 Todas

X

X

X

X

 Todas

X

X

X

 Todas

X

X

 50%

X

 50%

 B1.13.

Confianza  B1.11. Superar bloqueos
nas propias capae inseguridades ante a  MA1B1.11.1. Toma decisións  CMCCT
cidades para denos procesos de resolución de  CSIEE
resolución de situacións
senvolver
actituproblemas, de investigación e
descoñecidas.
des axeitadas e
de matematización ou de

 50%

X

 Todas
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións
sobre
situacións
matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a
cabo e os resultados e conclusións
obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos
apropiados, da información e das
ideas
matemáticas.

PO

OBS CAD

TI

TG

 MA1B1.13.4. Recrea ámbitos

e obxectos xeométricos con
ferramentas tecnolóxicas in CMCCT
teractivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

25%

X

X

X

X

 Todas.

50%

X

X

X

X

 Todas

25%

X

X

X

X

 Todas

 MA1B1.13.5. Utiliza medios

tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatís-  CMCCT
ticas, extraer información e
elaborar conclusións.

Utilización  B1.14 Utilizar as tecnolo-  MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de
xías da información e da
de medios tecnotexto, presentación, imaxe,
comunicación de maneira
lóxicos no proceso
vídeo, son, etc.), como resulhabitual no proceso de
de
aprendizaxe
tado do proceso de procura,
aprendizaxe, procurando,
para:
 CD
análise e selección de inforanalizando e seleccionan– Recollida ordenada
mación relevante, coa ferrado información salientae a organización
menta tecnolóxica axeitada, e
ble en internet ou noutras
de datos.
compárteos para a súa discufontes, elaborando docu– Elaboración e creasión ou difusión.
mentos propios, facendo

 B1.9.
 e
 g
 i
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

ción de representacións gráficas de
datos numéricos,
funcionais ou estatísticos.
–

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

exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apro-  MA1B1.14.2. Utiliza os recurpiados para facilitar a insos creados para apoiar a exposición oral dos contidos  CCL
teracción.
traballados na aula.

PO

OBS CAD

TI

TG

25%

X

X

X

X

 Todas

mente os medios tecnolóxicos
para estruturar e mellorar o
seu proceso de aprendizaxe,
recollendo a información das  CD
actividades, analizando pun-  CAA
tos fortes e débiles do seu
proceso educativo, e establecendo pautas de mellora.

50%

X

X

X

X

 Todas

 MA1B1.14.4. Emprega ferra-  CD
mentas
tecnolóxicas
para
 CSC
compartir ideas e tarefas.
 CSIEE

50%

X

X

X

X

 Todas

 MA1B1.14.3. Usa axeitada-

Bloque 2. Números e álxebra
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

100%

X

X

X

100%

X

X

X

75%

X

X

X

 Unidade 1
 Unidade 2
 Unidade 3

75%

X

X

X

 Unidade 1

100%

X

X

 Unidade 1
 Unidade 2
 Unidade 3

100%

X

X

 MA1B2.1.1. Recoñece os ti-

pos números reais e complexos e utilízaos para repre CMCCT
sentar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

 Unidade 1
 Unidade 2
 Unidade 3

 MA1B2.1.2.

 B2.1. Números re-

 g
 i

Realiza operacións numéricas con eficacia,
empregando cálculo mental,
 CMCCT
algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou ferramentas
informáticas.

ais: necesidade do
 B2.1. Utilizar os números  MA1B2.1.3. Utiliza a notación
seu estudo e das
reais, as súas operacións
numérica máis adecuada a
súas
operacións
 CMCCT
e as súas propiedades,
cada contexto e xustifica a
para a comprenpara recoller, transformar
súa idoneidade.
sión da realidade.
e intercambiar informaValor
absoluto.
ción, estimando, valoranDesigualdades.
do e representando os  MA1B2.1.4. Obtén cotas de
Distancias na recta
erro e estimacións nos cálcuresultados en contextos
real. Intervalos e
los aproximados que realiza,
de resolución de proble CMCCT
ámbitos.
Aproxivalorando e xustificando a
mas.
mación e erros.
necesidade de estratexias
Notación científica.
axeitadas para minimizalas.

X

 MA1B2.1.5. Coñece e aplica o

concepto de valor absoluto
 CMCCT
para calcular distancias e
manexar desigualdades.

 Unidade 1
 Unidade 2
 Unidade 3

 MA1B2.1.6. Resolve proble-

mas nos que interveñen
números reais, a súa repre CMCCT
sentación e a interpretación
na recta real, e as súas operacións.

X

 Unidade 1
 Unidade 2
 Unidade 3
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

 MA1B2.2.1. Valora os núme-

ros complexos como ampliación do concepto de números
reais e utilízaos para obter a  CMCCT
solución de ecuacións de segundo grao con coeficientes
reais sen solución real.

 B2.2.
 i

Números
complexos. Forma  B2.2. Coñecer os númebinómica e polar.
ros complexos como exRepresentacións
tensión dos números regráficas.
Operaais, e utilizalos para obter
cións elementais.
solucións
dalgunhas  MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos
Fórmula
de
ecuacións alxébricas.
graficamente, e utiliza a fórMoivre.
mula de Moivre no caso das  CMCCT
potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada
contexto,

75%

X

X

 Unidade 3

75%

X

X

 Unidade 3

75%

X

X

 Unidade 1

75%

X

X

 Unidade 1

100%

X

X

 Unidade 2

 B2.3.

 i

Sucesións
 MA1B2.3.1. Aplica correctanuméricas: termo
mente as propiedades para
 CMCCT
xeral, monotonía e
calcular logaritmos sinxelos
anotación. Número
en función doutros coñecidos.
 B2.3. Valorar as aplica"e".
cións do número "e" e
 B2.4. Logaritmos
dos logaritmos utilizando
decimais e nepeas súas propiedades na  MA1B2.3.2. Resolve problerianos. Propiedaresolución de problemas
mas asociados a fenómenos
des. Ecuacións loextraídos de contextos
físicos, biolóxicos ou econógarítmicas e expo CMCCT
reais.
micos, mediante o uso de lonenciais.
garitmos e as súas propieda B2.5. Resolución
des.
de ecuacións non
alxébricas sinxelas

 B2.6. Formulación
 i

e resolución de
problemas da vida
cotiá
mediante
ecuacións e inecuacións. Interpre-

 B2.4. Analizar, represen-  MA1B2.4.1. Formula alxebritar e resolver problemas
formulados en contextos
reais, utilizando recursos
alxébricos
(ecuacións,
inecuacións e sistemas) e
interpretando criticamen-

camente as restricións indicadas nunha situación da vida
real, estuda e clasifica un sis-  CMCCT
tema de ecuacións lineais
formulado (como máximo de
tres ecuacións e tres incógni-
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

tación 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.

te os resultados.

PO

OBS CAD

TI

TG

tas), resólveo mediante o
método de Gauss, nos casos
que sexa posible, e aplícao
para resolver problemas.

 MA1B2.4.2. Resolve proble-

mas nos que se precise a
formulación e a resolución de
ecuacións (alxébricas e non
 CMCCT
alxébricas)
e
inecuacións
(primeiro e segundo grao), e
interpreta os resultados no
contexto do problema.

75%

X

100%

X

X

X

 Unidade 4

100%

X

X

X

 Unidade 4

100%

X

X

X

 Unidade 4

X

X

 Unidade 2

Bloque 3. Análise

 B3.1. Funcións re-

 g
 i

ais 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.

 MA1B3.1.1. Recoñece analiti-

camente e graficamente as
funcións reais de variable real
 CMCCT
elementais e realiza analiticamente as operacións básicas con funcións.

B3.1 Identificar funcións
elementais dadas a través de enunciados, táboas ou expresións alxébri-  MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira racas, que describan unha
zoada eixes, unidades, domisituación real, e analizar
nio e escalas, e recoñece e  CMCCT
cualitativa e cuantitatiidentifica os erros de intervamente as súas propiepretación derivados dunha
dades, para representalas
mala elección.
graficamente e extraer
información práctica que
axude a interpretar o fe-  MA1B3.1.3.
Interpreta
as
nómeno do que se deripropiedades globais e locais
van.
das funcións, comprobando
os resultados coa axuda de  CMCCT
medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

X

X

OBS CAD

TI

TG

 MA1B3.1.4. Extrae e identifi-

ca informacións derivadas do
 CMCCT
estudo e a análise de funcións en contextos reais.

 100%

X

 Unidade 4

 MA1B3.2.1.

Comprende o
concepto de límite, realiza as
operacións elementais do seu
cálculo, aplica os procesos
 CMCCT
para resolver indeterminacións e determina a tendencia
dunha función a partir do cálculo de límites.

 B3.4. Concepto de

 i

límite dunha función nun punto e  B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuino infinito. Cálculo
dade dunha función apli-  MA1B3.2.2. Determina a conde límites. Límites
cándoos no cálculo de lítinuidade da función nun punlaterais. Indetermites e o estudo da conto a partir do estudo do seu
minacións.
 CMCCT
tinuidade dunha función
límite e do valor da función,
 B3.5. Continuidanun punto ou un intervapara extraer conclusións en
de dunha función.
lo.
situacións reais.
Estudo de descontinuidades.
 MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función  CMCCT
nun ámbito dos puntos de
descontinuidade.

 B3.4. Concepto de

 i

límite dunha función nun punto e
no infinito. Cálculo
de límites. Límites
laterais. Indeterminacións.

 B3.5. Continuidade dunha función.
Estudo de descon-

 B3.3. Aplicar o concepto

 75%

 Unidade 5

 100%

X

X

X

 Unidade 5

 100%

X

X

X

 Unidade 5

 75%

X

X

X

 Unidade 6

 75%

X

X

X

 MA1B3.3.1. Calcula a deriva-

da dunha función usando os
de derivada dunha funmétodos axeitados e empré-  CMCCT
ción nun punto, a súa ingaa para estudar situacións
terpretación xeométrica e
reais e resolver problemas.
o cálculo de derivadas ao
estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnoló-  MA1B3.3.2. Deriva funcións
que son composición de vaxicos, e á resolución de
 CMCCT
rias funcións elementais meproblemas xeométricos.
diante a regra da cadea.

X

 Unidade 6
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

laterais. Indeterminacións.

 B3.7. Función de-

rivada. Cálculo de
derivadas. Regra
da cadea.

 MA1B3.4.2.

Utiliza medios
tecnolóxicos axeitados para
representar e analizar o com-  CMCCT
portamento local e global das
funcións.

 B3.8

Utilización
das
ferramentas
básicas de análise
para o estudios
das características
dunha
función.
Representación
gráfica de funcións.

X

 50%

X

X

 Unidade 7

Bloque 4. Xeometría

 B4.1. Medida dun

ángulo en radiáns.

 B4.2 Razóns trigo-  B4.1. Recoñecer e traba-

 i

nométricas
dun
ángulo
calquera.
Circunferencia goniométrica. Razóns
trigonométricas
dos ángulos suma,
diferenza doutros
dous, dobre e metade. Fórmulas de
transformacións
trigonométricas.

llar cos ángulos en ra MA1B4.1.1. Coñece e utiliza
diáns, manexando con
as razóns trigonométricas
soltura as razóns trigodun ángulo, o seu dobre e a
nométricas dun ángulo,
 CMCCT
metade, así como as do ándo seu dobre e a metade,
gulo suma e diferenza douasí como as transformatros dous.
cións
trigonométricas
usuais.

 100%

X

X

X

 Unidade 8
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

 75%

X

X

X

 100%

X

X

X

TI

TG

 B4.2 Razóns trigo-

 i

nométricas
dun
ángulo
calquera.
Circunferencia goniométrica. Razóns
 B4.2. Utilizar os teoremas
trigonométricas
do seno, coseno e tandos ángulos suma,
 MA1B4.2.1. Resolve problexente, e as fórmulas tridiferenza doutros
mas xeométricos do mundo
gonométricas usuais para
dous, dobre e menatural, xeométrico ou tecnoresolver ecuacións trigotade. Fórmulas de
lóxico, utilizando os teoremas
nométricas e aplicalas na
transformacións
do seno, coseno e tanxente, e
resolución de triángulos
 CMCCT
trigonométricas.
as fórmulas trigonométricas
directamente ou como
usuais, e aplica a trigonome B4.3
Teoremas.
consecuencia da resoluResolución
de
tría a outras áreas de coñeción de problemas xeoecuacións
trigocemento, resolvendo problemétricos do mundo natumas contextualizados.
nométricas sinxeral, xeométrico ou tecnolas.
lóxico.
 B4.4
Resolución
de triángulos. Resolución de problemas xeométricos diversos.

 B4.5 Vectores li-  B4.3. Manexar a operabres
no
plano.
Operacións
xeométricas.

 i

 B4.6 Produto escalar. Módulo dun
vector. Ángulo de
dous vectores.

 B4.7 Bases ortogonais e ortonormal.

ción 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.

X

 Unidade 8

 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 conse CMCCT
cuencias 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.

 Unidade 9
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

 100%

X

X

X

 Unidade 9

 100%

X

X

X

 Unidade 10

 100%

X

X

X

 Unidade 10

 100%

X

X

X

 Unidade 10

X

X

X

 MA1B4.3.2. Calcula a expre-

sión analítica do produto es CMCCT
calar, do módulo e do coseno
do ángulo.

 B4.5 Vectores li-

 MA1B4.4.1. Calcula distancias

bres
no
plano.
Operacións
xeométricas.

entre puntos e dun punto a
 CMCCT
unha recta, así como ángulos
de dúas rectas.

 B4.6 Produto es-  B4.4. Interpretar analiti-

 i

calar. 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.

camente distintas situa-  MA1B4.4.2. Obtén a ecuación
dunha recta nas súas divercións da xeometría plana
sas formas, identificando en  CMCCT
elemental, obtendo as
cada caso os seus elementos
ecuacións de rectas, e
característicos.
utilizalas para resolver
problemas de incidencia e
cálculo de distancias.
 MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posi-  CMCCT
cións relativas das rectas.

 MA1B4.5.1. Coñece o signifi-

 B4.9 Lugares xeométricos do plano.

 i

 B4.10

Cónicas.
Circunferencia,
elipse, hipérbole e
parábola. Ecuación
e elementos.

 B4.5. Manexar o concepto

cado de lugar xeométrico e
identifica os lugares máis
 CMCCT
usuais en xeometría plana,
así como as súas características.

de lugar xeométrico no
plano e identificar as
formas correspondentes a
algúns lugares xeométricos usuais, estudando as
súas ecuacións reducidas  MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas
e analizando as súas proinformáticos específicos napiedades métricas.
quelas hai que seleccionar,  CMCCT
que estudar posicións relativas e realizar interseccións
entre rectas e as distintas có-

 100%

 25%

X

 Unidade 11

X

X

 Unidade 11
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

100%

X

X

X

X

X

 Unidade 12

100%

X

X

X

X

X

 Unidade 12

100%

X

X

X

X

X

 Unidade 12

100%

X

X

X

X

X

 Unidade 12

X

X

X

 Unidade 12

analizar datos desde o punto
de vista estatístico, calcular
parámetros e xerar gráficos
estatísticos.

 MA1B5.2.1. Distingue a de-

pendencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou  CMCCT
non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos.

 B5.6. Independencia de variables
estatísticas.

 B5.7. Estudo da

 i
 l








b
d
e
i
l
m

dependencia
de  B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas
dúas variables esvariables e cuantificar a
tatísticas. Reprerelación lineal entre elas  MA1B5.2.2. Cuantifica o grao
sentación gráfica:
e o sentido da dependencia
mediante o coeficiente de
nube de puntos.
lineal entre dúas variables
correlación, valorando a
 CMCCT
 B5.8. Dependencia
mediante o cálculo e a interpertinencia de axustar
lineal de dúas vapretación do coeficiente de
unha recta de regresión
riables
estatísticorrelación lineal.
e, de ser o caso, a concas. Covarianza e
veniencia de realizar precorrelación: cálcudicións, avaliando a fiabi-  MA1B5.2.3. Calcula e reprelo e interpretación
lidade destas nun contexsenta as rectas de regresión
 CMCCT
do coeficiente de
to de resolución de prode dúas variables, e obtén
correlación lineal.
blemas relacionados con
predicións a partir delas.
 B5.9. Regresión lifenómenos científicos.
neal. Estimación.
 MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidaPredicións estatísde das predicións obtidas a
ticas e fiabilidade
partir da recta de regresión,  CMCCT
destas.
mediante o coeficiente de determinación lineal.

 B5.10. Identifica-  B5.3. Utilizar o vocabula-  MA1B5.3.1. Describe situación das fases e
das tarefas dun
estudo estatístico.
Análise e descrición de traballos
relacionados coa

rio axeitado para a descrición de situacións relacionadas coa estatística,
analizando un conxunto
de datos ou interpretando
de forma crítica informa-

cións relacionadas coa estatística utilizando un vocabula-  CCL
rio adecuado e elabora análi CMCCT
ses críticas sobre traballos relacionados
coa
estatística
aparecidos en medios de co-

75%
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Matemáticas I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

estatística,
pretando a
mación e
tando erros
nipulacións.

interinfordetece ma-

cións estatísticas presentes nos medios de comunicación, a publicidade e
outros ámbitos, detectando posibles erros e
manipulacións na presentación tanto dos datos
como das conclusións.

PO

OBS CAD

TI

TG

municación e noutros ámbitos
da vida cotiá.
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10.1.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves
Matemáticas I de 1º de Bacharelato
 Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.
 Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
 Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas.
Competencia en comunicación
lingüística (CCL)

 Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.
 Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas coa materia que se está impartindo.
 Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.
 Coas accións de contribución ao Proxecto Lector.

 Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,..)
 Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren resolver.
 Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

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

 Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático.
 Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
 Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas.
 Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.
 Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos.
 Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso didáctico.
 Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.

Competencia dixital (CD)

 Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
 Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais.
 Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.
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 Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e
no achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.

Competencia de aprender a aprender
(CAA)

 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación.
 Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.

 Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo.
 Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de
autocrítica.
 Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Coa potenciación dos problemas que conlevan 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.)
 Co traballo dos elementos transversais.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,...)
xunto coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o eixo central ou prioritario da programación didáctica na
materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.
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10.1.5.Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas I de 1º de Bacharelato

ME. 1 Acredita unha actitude
suficientemente positiva
de cara a materia

ME.2 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Números e Álxebra

1.

Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou por incorporación tardía, tivera xustificación para non facelo.

2.

Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Dados varios números, clasifícaos nos distintos campos numéricos.
Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación exponencial.
Coñece a definición de logaritmo e interprétaa en casos concretos.
Expresa cun intervalo un conxunto numérico no que intervén unha desigualdade con valor absoluto.
Opera correctamente con radicais.
Dados varios números, clasifícaos nos distintos campos numéricos.
Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación exponencial.
Coñece a definición de logaritmo e interprétaa en casos concretos.
Expresa cun intervalo un conxunto numérico no que intervén unha desigualdade con valor absoluto.
Opera correctamente con radicais.
Opera con números “moi grandes” ou “moi pequenos” valéndose da notación científica e acotando o erro cometido.
Aplica as propiedades dos logaritmos en contextos variados.
Utiliza a calculadora para obter potencias, raíces, resultados de operacións con números en notación científica e logaritmos.
Obtén termos xerais de progresións.
Obtén termos xerais doutros tipos de sucesións.
Dá o criterio de formación dunha sucesión recorrente.
Calcula o valor da suma de termos de progresións.
Determina o límite dunha sucesión ou xustifica qu e carece del.
Simplifica fraccións alxébricas.
Opera con fraccións alxébricas.
Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas.
Resolve ecuacións con radicais e coa incógnita no denominador.
Válese da factorización como recurso para resolver ecuacións.
Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas.
Formula e resolve problemas mediante ecuacións.
Resolve sistemas de ecuacións de primeiro e segun do graos e interprétaos graficamente.
Resolve sistemas de ecuacións con radicais e frac cións alxébricas (sinxelos).
Resolve sistemas de ecuacións con expresións expo nenciais e logarítmicas.
Resolve sistemas de tres ecuacións con tres incóg nitas (con solución única) mediante o método de Gauss.
Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita (sinxelos).
Formula sistemas lineais para resolver problemas da vida cotiá.
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1.

Identifica analítica e graficamente as funcións básicas: polinómicas, racionais, valor absoluto, raíz, trigonométricas, trigonométricas inversas, exponenciais, logarítmicas e definidas a anacos.

2.

Opera con funcións (suma, resta, produto, división e composición).

3.

Coñece o concepto de función inversa e calcula esta en casos sinxelos.

4.

Comprende o concepto intuitivo de limite dunha función nun punto e no infinito.

5.

Realiza as operacións elementais para o cálculo de límites, empregando as técnicas básicas para evitar as indeterminacións.

6.

Aplica o concepto e o cálculo de límites para determinar as asíntotas dunha función.

ME.3 Acredita un nivel suficiente

7.

Coñece o concepto de función continua nun punto.

de aprendizaxe no bloque de

8.

Estuda a continuidade dunha función nun punto a partir do cálculo de límites e clasifica, se é o caso, a descontinuidade existente.

Análise

9.

Coñece a definición formal de derivada dunha función nun punto e calcula esta, en casos sinxelos, empregando a definición.

10.

Coñece o significado e a interpretación xeométrica da derivada dunha función nun punto e aplica eses coñecementos na resolución de problemas de vida cotiá.

11.

Coñece as funcións derivadas das funcións básicas.

12.

Calcular funcións derivadas empregando as regras da derivación de sumas, restas, produtos, cocientes e composición de funcións.

13.

Determina o valor de parámetros para que unha función sexa continua e derivable nun punto.

14.

Aplica as derivadas para estudar a monotonía, extremos relativos, curvatura e puntos de inflexión dunha función.

15.

Representa funcións sinxelas, previo estudo completo das mesmas (dominio, puntos de corte cos eixes, asíntotas, monotonía, extremos relativos, curvatura e puntos de inflexión)
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1.

Coñece o significado de cada unha das distintas razóns trigonométricas dun ángulo e coñece tamén as relacións fundamentais entre elas.

2.

Calcula todas as razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha dada.

3.

Coñece as razóns trigonométricas do ángulo dobre, do ángulo metade, así como do ángulo suma e diferenza doutros dous e aplícaas
para resolver ecuacións trigonométricas sinxelas.

4.
ME.4 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Xeometría

Coñece os teoremas do seno e do coseno, e emprégaos para resolver directamente triángulos ou problemas xeométricos da vida cotiá
que se reducen a triángulos.

5.

Manexa as operacións básicas con vectores libres do plano e emprega o produto escalar para normalizar vectores, calcular ángulos e
estu- dar a ortogonalidade.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Expresa un vector como combinación linear doutros dous, graficamente e mediante as súas coordenadas.
Coñece e aplica o significado do produto escalar de dous vectores, as súas propiedades e a súa expresión analítica.
Calcula módulos e ángulos de vectores e aplícao en situacións diversas.
Aplica o produto escalar para identificar vectores perpendiculares.
Indica o punto medio dun segmento e o simétrico dun punto respecto doutro.
Coñece as distintas ecuacións dunha recta e sabe pasar dunha delas ás demais.

12.

Discute a posición relativas de dúas rectas no plano.

13.

Calcular distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas.

14.

Coñece o significado de lugar xeométrico e calcula as ecuacións da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo.

15.

Coñece a definición, como lugar xeométrico, da circunferencia.

16.
17.
18.
19.

Calcula as ecuacións da circunferencia a partir dos seus elementos.
Obtén a expresión analítica dun lugar xeométrico plano definido por algunha propiedade, e identifica a figura de que se trata (recoñecendo
antes de operar a figura que se vai obter).
Obtén a expresión analítica dun lugar xeométrico plano definido por algunha propiedade, e identifica a figura de que se trata (non sabendo
de antemán figura que se vai obter).

1

Elabora táboas de frecuencias de dobre entrada a partir dos datos dun estudo estatístico con dúas variables, e determina as
distribucións marxinais.

ME.5 Acredita un nivel suficiente

1.

Estuda a independencia entre dúas variables estatísticas.

2.

Representa por unha nube de puntos os datos dun estudo estatístico con dúas variables, e, á vista da nube de puntos, estima se esas

de aprendizaxe no bloque de
Estatística e Probabilidade

variables son estatisticamente independentes ou non.
3.

Calcula e interpreta os parámetros básicos na Estatística bidimensional (medias, varianzas, desviacións típicas, covarianza e coeficiente
de correlación lineal), cuantificando o grao e o sentido da dependencia lineal entre as dúas variables que interveñen.

4.
5.
6.
6.
7.

Calcula e representa as rectas de regresión, obtén predicións a partir delas e avalía a fiabilidade destas predicións.
Coñece a existencia de dúas rectas de regresión, obtenas e represéntaas, e relaciona o grao de proximidade das dúas
co valor da correlación.
Utilización das distribucións bidimensionais para o estudo e interpretación de problemas sociolóxicos científicos ou da vida cotiá.

8.

Coñece e utiliza as Táboas de dobre entrada
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10.1.6.Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia Matemáticas I
Complementan a metodoloxía didáctica exposta para a etapa do Bacharelato na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada
comprensión dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das
competencias clave. Estas son algunhas delas:


É conveniente mostrarlles as relacións das matemáticas con outros campos do saber, presentándolle ao alumnado situacións variadas xurdidas
tanto das propias matemáticas coma das outras ciencias, da tecnoloxía ou do seu contorno próximo para que as investiguen e resolvan. Deste
xeito adquire máis sentido e relevancia o que están aprendendo.



Os bloques didácticos non teñen que ensinarse necesariamente illados uns dos outros. As moitas relacións que existen entre eles deben
facerse explícitas no proceso da súa ensinanza.



O concepto de vector e as súas operacións deben servir de base á comprensión e resolución dos problemas afíns e métricos do plano.



O estudo dos lugares xeométricos, en particular as cónicas, veríase facilitado co emprego de ferramentas informáticas.



O concepto intuitivo de límite pode ser introducido numericamente coa axuda da tecnoloxía adecuada.



Nas distribucións bidimensionais debe enfatizarse máis na interpretación dos resultados que na mecánica dos procedementos de cálculo.



O correcto cálculo do coeficiente de correlación linear e da recta de regresión debe comprobarse coa axuda de distintas ferramentas
tecnolóxicas.



As unidades de cónicas e de distribución bidimensionais son as máis axeitadas para os traballos individuais ou en grupo. Tamén son as máis
indicadas para fomentar as TIC.
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10.2. Matemáticas II.
10.2.1 Unidades Didacticas
10.2.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Xeometría
Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística e probabilidade
serán distribuídos en UNIDADES DIDÁCTICAS.
Primeiro indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, a súa secuenciación e a temporalización aproximada,
advertindo que: tanto a secuenciación como a temporalización, son totalmente orientativas e poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de
avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o
considera oportuno.
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Matemáticas II de 2º de Bacharelato

Bloques

Trimestre

PRIMEIRO
3. ANÁLISE

Unidades

Temporalización

Unidade 1: Límites e continuidade de funcións

8 sesións

Unidade 2: Derivadas.tecnicas de derivación

6 sesións

Unidade 3: Aplicacións das derivadas Representación gráfica de
funcións . Optimización.

14 sesións

Unidade 4: A integral indefinida.

12 sesións

Unidade 5: A integral definida. Cálculo de áreas.

8 sesións

Unidade 6: Álxebra de Matrices

6 sesións

Unidade 7:Determinantes.

10 sesións

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA
SEGUNDO

Unidade 8: Sistemas de ecuacións lineais.

Unidade 9: Vectores no espacio

10 sesións
8 sesións

4. XEOMETRÍA

4. XEOMETRÍA

TERCEIRO

Unidade 10: Puntos, rectas e planos no espacio

12 sesións

Unidade 11: Problemas métricos.

10 sesións

Unidade 12:Azar e Probabilidade

8 sesións

5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
Unidade 13: Distribucións de probabilidade

10 sesións
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10.2.2.Obxectivos xerais do curso .
1. Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, as súas operacións e as súas propiedades. Coñecer o significado de rango dunha matriz e calculalo mediante o
método de Gauss.
2. Dominar o automatismo para o cálculo de determinantes. Coñecer as propiedades dos determinantes e aplicalos para o seu cálculo. Coñecer a caracterización
do rango dunha matriz pola orde dos seus menores, e aplicala a casos concretos.
3. Dominar os conceptos e a nomenclatura asociados aos sistemas de ecuacións e as súas solucións (compatible, incompatible, determinado, i ndeterminado...),
e interpretalos xeometricamente para 2 e 3 incógnitas.
4

Coñecer e aplicar o método de Gauss para estudiar e resolver sistemas de ecuacións lineares. Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións.

1. Calcular a inversa dunha matriz mediante determinantes. Aplicalo á resolución matricial de sistemas n x n. Coñecer o teorema de Rouché e a regra de
Cramer,e utilizalos para a discusión e resolución de sistemas de ecuacións.
2.

Coñecer os vectores do espacio tridimensional e as súas operacións, e utilizalos para a resolución de problemas xeométricos.

3. Construír e utilizar un sistema de referencia no espacio e, con el, facer uso dos vectores para resolver problemas xeométricos en R. Dominar as distintas
formas de ecuacións de rectas e de planos e utilizalas para resolver problemas afíns: pertenza de puntos a rectas ou a planos, posicións relativas de dúas rectas,
de recta e plano e de dous planos...
4. Obter o ángulo que forman dúas rectas, unha recta e un plano ou dous planos. Calcular a distancia entre dous puntos, dun punto a unha recta, dun punto a
un plano ou entre dúas rectas que se cruzan. Calcular áreas e volumes utilizando o producto vectorial ou o producto mixto de vectores. Resolver problemas
métricos variados. Obter analiticamente lugares xeométricos.
5.

Coñecer as ecuacións dalgunhas superficies tridimensionais descritas como lugares xeométricos (esferas, elipsoides, hiperboloides, paraboloides).

6. Dominar o concepto de límite nas súas distintas versións, coñecendo a súa interpretación gráfica e o seu enunciado preciso. Calcular límitesde todo tipo.
Coñecer o concepto de continuidade nun punto e os distintos tipos de descontinuidades. Coñecer o teorema de Bolzano e aplicalo para probar a existencia de
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raíces dunha función.
7. Dominar os conceptos asociados á derivada dunha función: derivada nun punto, derivadas laterais, función derivada... Coñecer as regras de derivación e
utilizalas para calcular a función derivada doutra. Comprender as demostración s e saber xustificar os seus pasos.
8. Obter a ecuación da recta tanxente a unha curva nun dos seus puntos. Coñecer as propiedades que permitan estudiar crecementos, decrecementos,
máximos e mínimos relativos, tipo de curvatura, etc., e sabelas aplicar en casos concretos. Dominar as estratexias necesarias para optimizar unha función.
9. Coñecer a regra de l’Hôpital e aplicala ao cálculo de límites. Coñecer os teoremas de Rollee do valor medio e aplicalos a casos concretos. Comprender as
demostracións e saber xust ificar os seus pasos.
10. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas...) na representación de funcións e dominar a representaci ón
sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais, exponenciais, logarítmicas.
11. Coñecer o concepto de primitiva dunha función e obter primitivas das funcións elementais. Dominar os métodos básicos para a obtención de primitivas de
funcións: substitución, por partes, racionais.
12. Coñecer o concepto, a terminoloxía, as propiedades e a interpretación xeométrica da integral definida. Comprender o teorema fundamental do cálculo e a
súa importancia para relacionar a área baixo unha curva cunha primitiva da función correspondente. Coñecer e aplicar a regra de Barrow para o cálculo de áreas.
13. Utilizar o cálculo integral para calcular áreas ou volumes de figuras ou corpos coñecidos a partir das súas dimensións, ou ben para deducir as fórmulas
correspondentes.
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10.2.3 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia

Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo e o seu peso da
materia de Matemáticas II do segundo curso do Bacharelato :

1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.

E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe (e dise a modo orientador porque débese ter en conta o
que se dixo, ao respecto, no apartado referido a Avaliación.
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e
i

B1.1.
Planificación
e
expresión verbal do
proceso de resolución
deproblemas.

B1.1.
Planificación
e
expresión verbal do
proceso de resolución
deproblemas.

i
l

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

MA2B1.1.1.
Expresa
verbalmente, de forma
razoada, o proceso se- CCL
guido na resolución dun CMCCT
problema, coa precisión
e o rigoradecuados.

75%

X

X

X

X

Todas

MA2B1.2.1.
Analiza
e
comprende o enunciado
que cómpre resolver ou
demostrar (datos, relaCMCCT
cións entre os datos,
condicións,
hipótese,
coñecementos matemáticos necesarios,etc.).

75%

X

X

X

X

Todas

75%

X

X

Todas

50%

X

X

Todas

75%

X

X

B1.2. Estratexias e procedementos postos en
práctica: relación con
outros problemas coñecidos; modificación de
B1.2. Utilizar procesos de MA2B1.2.2. Valora a invariables e suposición
formación dun enunciarazoamento e estrado problemaresolto.
do e relaciónaa co CMCCT
texias de resolución de
B1.3.
Solucións
e/ou
número de solucións do
problemas, realizando
resultados obtidos: coproblema.
os cálculos necesarios e
herencia das solucións
comprobando as solucoa situación, revisión
ciónsobtidas.
MA2B1.2.3. Realiza essistemática do proceso,
timacións
e
elabora
outras formas de resoconxecturas sobre os
lución, problemas pareresultados dos probleCMCCT
cidos, xeneralizacións e
mas que cómpre a reparticularizacións intesolver, e valora a súa
resantes.
utilidade e a súa eficaB1.4. Iniciación á decia.
mostración en matemáticas: métodos,razoaMA2B1.2.4.
Utiliza es- CMCCT

X

Todas
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

mentos, linguaxes, etc.

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

d
i
l

B1.5. Métodos de demostración:
redución
ao absurdo; método de
indución; contraexemplos; razoamentos encadeados,etc.
B1.6. Razoamento
dutivo eindutivo.

de-

B1.7. Linguaxe gráfica e
alxébrica,
e
outras
formas de representación deargumentos.
B1.6. Razoamento
dutivo eindutivo.
g
i

de-

B1.7. Linguaxe gráfica e
alxébrica,
e
outras
formas de representación deargumentos.
B1.8.
Elaboración
e
presentación oral e/ou
escrita, utilizando as ferramentas tecnolóxicas

Unidades
PE

PO

OBS

75%

X

X

X

25%

X

X

X

100%

X

100%

X

75%

X

CAD

TI

TG

tratexias heurísticas e CAA
procesos de razoamento na resolución de
problemas.
MA2B1.2.5.
Reflexiona CMCCT
sobre o proceso de reCAA
solución deproblemas.

B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes,etc.

Grao
mínimo

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función CMCCT
do contexto matemático.
B1.3. Realizar demostracións sinxelas de
propiedades ou teoremas relativos a contidos alxébricos, xeomé- MA2B1.3.2.
Reflexiona
tricos, funcionais, estasobre o proceso de detísticos e probabilístimostración (estrutura,
CMCCT
cos.
método,
linguaxe
e
símbolos, pasos clave,
etc.).

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os
B1.4. Elaborar un insímbolos matemáticos CMCCT
forme científico escrito
adecuados ao contexto
que sirva para comunie ásituación.
car as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema ou MA2B1.4.2.
Utiliza
arnunha
demostración,
gumentos,
xustificacoa precisión e o rigor
cións, explicacións e ra- CMCCT
adecuados.
zoamentos explícitos e
coherentes.

X

Todas

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

Todas
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

X

X

X

X

axeitadas, de informes
científicos sobre o proceso seguido na resolución dun problema ou
na demostración dun
resultado matemático.
B1.9.
Utilización
de
medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe
para:
Recollida ordenada e a
organización de datos.
Elaboración e crea- ción
de representa- cións
gráficas de da- tos
numéricos,
funcionais ou estatísticos.
Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ouestatístico.
Deseño
de
simulacións e elaboración
de predicións sobre
situacións matemáticasdiversas.

MA2B1.4.3. Emprega as
ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo
de problema, á situación que cumpra resolver ou á propiedade ou CMCCT
o teorema que haxa
que demostrar, tanto CD
na procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas.

25%

Todas

Elaboración
de
informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo, e os
resultados e as conclusións que se obteñen.
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

25%

X

X

X

X

25%

X

MA2B1.5.3. Afonda na
resolución dalgúns problemas,
formulando
CMCCT
novas preguntas, xeneralizando a situación ou
os resultados,etc.

25%

X

X

X

X

Todas

B1.4. Iniciación á de- B1.6. Practicar estrate- MA2B1.6.1. Xeneraliza e
xias para a xeración de
demostra propiedades
mostración en matemáinvestigacións matemáde contextos matemáti- CMCCT
ticas: métodos, razoaticas, a partir da resocos numéricos, alxébrimentos, linguaxes,etc.
lución dun problema e
cos, xeométricos, funB1.5. Métodos dedeo afondamentopostecionais, estatísticosou

50%

X

X

X

X

Todas

– Consulta, comunicación e compartición,
en ámbitos apropiados, da información e
as ideas matemáticas.
MA2B1.5.1.
Coñece
a
estrutura do proceso de
elaboración dunha investigación matemática: problema de invesCMCCT
tigación,
estado
da
cuestión,
obxectivos,
hipótese, metodoloxía,
resultados, conclusións,
etc.

i
l
m

b
d
h
i

B1.10.
Planificación
e
B1.5.
Planificar
aderealización deproxectos
cuadamente o proceso
e investigacións mateMA2B1.5.2.
Planifica
de investigación, tendo
máticas a partir de conadecuadamente o proen conta o contexto en
textos da realidade ou
ceso de investigación,
que se desenvolve e o
do mundo das matemátendo en conta o con- CMCCT
problema de investigatexto en que se desen- CSIEE
ticas, de xeito indivición formulado.
dual e enequipo.
volve e o problema de
investigación formulado.

Todas

Todas
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

l
m
n

Contidos

mostración:
redución
ao absurdo; método de
indución; contraexemplos; razoamentos encadeados,etc.
B1.6. Razoamento
dutivo eindutivo.

de-

B1.7. Linguaxe gráfica e
alxébrica,
e
outras
formas de representación deargumentos.
B1.10.
Planificación
e
realización deproxectos
e investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade ou
do mundo das matemáticas, de xeito individual e enequipo.

B1.7. Linguaxe gráfica e
alxébrica,
e
outras
formas de representación deargumentos.
e
g
i

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

rior, da xeneralización
probabilísticos.
de propiedades e leis
matemáticas,
e
do MA2B1.6.2.
Busca
coafondamento
nalgún
nexións entre contextos
momento da historia
da realidade e do mundas matemáticas, condo das matemáticas (a
cretando todo iso en
historia da humanidade
contextos
numéricos,
e a historia das matealxébricos,
xeométrimáticas; arte e matecos, funcionais, estatísmáticas; tecnoloxías e
ticos ou probabilísticos.
matemáticas, ciencias CMCCT
experimentais e mateCSC
máticas, economía e
matemáticas, etc.) e CCEC
entre contextos matemáticos (numéricos e
xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos,
etc.).
MA2B1.7.1. Consulta as
fontes de información
CMCCT
adecuadas ao problema
deinvestigación.

B1.10.
Planificación
e B1.7. Elaborar un inMA2B1.7.2. Usa a linrealización deproxectos
forme científico escrito
guaxe, a notación e os
e investigacións mateque recolla o proceso
símbolos matemáticos
máticas a partir de conCMCCT
de investigación realiadecuados ao contexto
textos da realidade ou
zado, coa precisión e o
do problema de investido mundo das matemárigoradecuados.
gación.
ticas, de xeito individual e enequipo.
MA2B1.7.3.
Utiliza
arB1.11.
Elaboración
e
gumentos,
xustifica- CCL
presentación dun incións, explicacións e ra- CMCCT
forme científico sobreo
zoamentos explícitose

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

50%

X

X

X

X

Todas

100%

X

X

X

X

Todas

75%

X

X

X

X

Todas

75%

X

X

X

X

Todas
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

proceso, os resultados
e as conclusións do
proceso de investigación desenvolvido, utilizando as ferramentas e
os medios tecnolóxicos
axeitados.

i
l

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

X

X

X

coherentes.
MA2B1.7.4. Emprega as
ferramentas tecnolóxi- CMCCT
cas adecuadas ao tipo
de problema de investi- CD
gación.

75%

X

MA2B1.7.5.
Transmite
certeza e seguridade na
comunicación das ideCCL
as, así como dominio
do tema de investigación.

50%

X

MA2B1.7.6.
Reflexiona
sobre o proceso de investigación e elabora
conclusións sobre o nivel de resolución do
problema de investigación e de consecución
de obxectivos e, sí
CMCCT
mesmo, formula posibles continuacións da
investigación;
analiza
os puntos fortes e débiles do proceso e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a
experiencia

50%

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

Todas

75%

X

X

X

X

Todas

Identifica
B1.12. Práctica de pro- B1.8. Desenvolver pro- MA2B1.8.1.
situacións problemáti- CMCCT
cesos de matematizacesos de matematizacas da realidade susción e modelización, en
ción en contextos da
ceptibles de conter pro- CSC
contextos da realidade
realidade cotiá (numéblemas deinterese.
e matemáticos, de xeiricos, xeométricos, funto individual e en equicionais, e estatísticos
po.
ou probabilísticos)a
MA2B1.8.2.
Establece CMCCT

Todas

Todas
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

partir da identificación
de problemas en situacións da realidade.

i

B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en
contextos da realidade
e matemáticos, de xeito individual e en equi-

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

X

X

X

conexións entre o problema do mundo real e
o mundo matemático,
identificando o problema ou os problemas
matemáticos que subxacen nel, así como os
coñecementos matemáticos necesarios.
MA2B1.8.3. Usa, elabo- ra
ou constrúe modelos
matemáticos axeitados
que permitan a resoluCMCCT
ción do problema ou
dos problemas dentro
do campo das matemáticas.

75%

X

MA2B1.8.4. Interpreta a
solución matemática do
CMCCT
problema no contex- to
darealidade.

50%

X

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións,
en contexto real, para
valorar a adecuación e
CMCCT
as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a
súaeficacia.

75%

X

X

X

X

Todas

B1.9. Valorar a modeli- MA2B1.9.1.
Reflexiona
zación matemática cosobre o proceso e obtén
mo un recurso para reconclusións sobre losolver problemas da
gros conseguidos, re- CMCCT
realidade cotiá, avasultados
mellorables,
liando a eficacia e as
impresións persoais do
limitacións dosmodelos
proceso, etc.,valorando

75%

X

X

X

X

Todas

Todas

Todas
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po.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

utilizados ou construídos.

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

Todas

X

X

outras opinións

MA2B1.10.1.
Desenvolve actitudes axeitadas
para o traballo en matemáticas
(esforzo,
perseveranza, flexibili- CMCCT
dade para a aceptación
CSC
da crítica razoada, convivencia coa incerteza, CSIEE
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante,etc.).

B1.10.
Planificación
e
realización deproxectos
e investigacións mateMA2B1.10.2. Formúlase a
máticas a partir de conresolución de retos e
textos da realidade ou
problemas coa precido mundo das matemásión, o esmero e o inte- CMCCT
Desenvolver
e
ticas, de xeito indivi- B1.10.
rese adecuados ao nivel
cultivar
as
actitudes
dual e enequipo.
educativo e á dificultapersoais inherentes ao
B1.12. Práctica de prode dasituación.
quefacermatemático.
cesos de matematización e modelización, en
MA2B1.10.3.
Desenvolcontextos da realidade
ve actitudes de curiosie matemáticos, de xeidade e indagación, xunto individual e en equito con hábitos de forpo.
mular
e
formularse CMCCT
preguntas e procurar CAA
respostas
axeitadas,
revisar de forma crítica
os resultados achados;
etc.
MA2B1.10.4.
Desenvolve habilidades sociais CSC
de cooperación e traba- CSIEE
llo enequipo.

50%

50%

X

50%

50%

X

Todas
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b
i
l
m

b
i
l

g
i

Contidos

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

B1.13.
Confianza
nas
propias
capacidades
B1.11. Superar bloque- os
para desenvolver actie inseguridades ante a
tudes
adecuadas
e
resolución
de situaafrontar as dificultades
ciónsdescoñecidas.
propias
do
traballo
científico.

MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de
resolución de problemas, de investigación e
de matematización ou CMCCT
de modelización, e va- CSIEE
lora as consecuencias
destas e a conveniencia
pola súa sinxeleza e
utilidade.

50%

X

X

X

X

Todas

B1.13.
Confianza
nas
B1.12. Reflexionar so- bre
propias
capacidades
as decisións toma- das,
para desenvolver activalorando a súa eficacia
tudes
axeitadas
e
e
aprendendo delas
afrontar as dificultades
para
situacións
propias
do
traballo
similaresfuturas.
científico.

MA2B1.12.1.
Reflexiona
sobre os procesos desenvolvidos,
tomando
conciencia das súas estruturas; valorando a CMCCT
potencia, a sinxeleza e CAA
a beleza das ideas e
dos métodos utilizados;
aprendendo diso para
situacións futuras;etc.

75%

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

Todas

Selecciona
B1.9.
Utilización
de B1.13. Empregar as fe- MA2B1.13.1.
ferramentas tecnolóximedios tecnolóxicos no
rramentas tecnolóxicas
cas axeitadas e utilízaproceso de aprendizaxe
asecuadas, de forma
as para a realización de
para:
autónoma,
realizando
cálculos numéricos, al- CMCCT
– Recollida ordenada e
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, CD
a organización de daxébricos ou estatísticos,
cando a dificultade destos.
facendo
representates impida ou non
cións
gráficas,
recreanElaboración e crea- ción
aconselle facelos mado
situacións
matemáde representa- cións
nualmente.
ticas mediante simulagráficas de da- tos
cións ou analizando con
numéricos,
funUtiliza
sentido crítico situa- MA2B1.13.2.
cionais ou estatístimedios tecnolóxicos pacións diversas que axucos.
ra facer representaden á comprensión de
Facilitación da comcións gráficas de fun- CMCCT
conceptos matemáticos
prensión de concepcións con expresións
ou á resolución de protos e propiedades
alxébricas complexas e
blemas.
xeométricas oufunextraerinformación
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cionais e a realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración
de prediciónssobre
situacións matemáticas diversas.
–

Elaboración de informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo, e os
resultados e as conclusións que se obteñen.

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

e
g
i

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

cualitativa e cuantitativa sobre elas.
MA2B1.13.3.
Deseña
representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solu- CMCCT
ción de problemas, mediante a utilización de
mediostecnolóxicos.

25%

X

X

X

X

Todas.

MA2B1.13.4.
Recrea
ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas inCMCCT
teractivas para amosar,
analizar e comprender
propiedades xeométricas.

50%

X

X

X

X

Todas

MA2B1.13.5.
Utiliza
medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísti- CMCCT
cas, extraer información e elaborar conclusións.

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

Elabora
B1.9.
Utilización
de B1.14. Utilizar as tec- MA2B1.14.1.
noloxías da información
documentos
dixitais
medios tecnolóxicos no
e da comunicación de
propios (de texto, preproceso de aprendizaxe
xeito habitual no procesentación, imaxe, vípara:
so de aprendizaxe, prodeo, son, etc.), como
Recollida ordenada e a
curando, analizando e
resultado do proceso de CD
organización de daseleccionando informaprocura, análise e setos.
ción salientable en inlección de información
Elaboración e creación
ternet ou noutras fonsalientable, coa ferrade representa- cións
tes, elaborando documenta tecnolóxica axeigráficas
de
datos
mentos propios, facentada, e compárteos panuméricos,fun
do exposicións eargura a súa discusiónou
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cionais 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 matemáticasdiversas.
–

Elaboración de informes e documentos
sobre os procesos levados a cabo, e os
resultados e as conclusións que se obteñen.

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

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
OBS

CAD

TI

TG

50%

X

X

X

X

Todas

MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os medios
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu
proceso de aprendizaxe, recollendo a infor- CD
mación das actividades, CAA
analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo, e
establecendo pautas de
mellora.

50%

X

X

X

X

Todas

MA2B1.14.4.
Emprega CD
ferramentas tecnolóxiCSC
cas para compartir ideCSIEE
as etarefas.

75%

X

X

X

X

100%

X

X

X

mentacións destes, e
difusión.
compartíndoos en ámbitos apropiados para MA2B1.14.2. Utiliza os
facilitar a interacción.
recursos creados para
apoiar a exposición oral CCL
dos contidos traballados naaula.

PE

PO

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

g
i

Utiliza
a
B2.1. Estudo das matri- B2.1. Utilizar a linguaxe MA2B2.1.1.
linguaxe matricial para
ces como ferramenta
matricial e as operarepresentar datos facilipara manexar e operar
cións con matrices para
tados mediante táboas CMCCT
con datos estruturados
describir e interpretar
ou grafos e para repreen táboas e grafos.
datos e relacións na resentar
sistemas
de
Clasificación de matrisolución de problemas
ecuacións lineais, tanto
ces.Operacións.
diversos.
de xeito manualcomo

Unidade
Unidade

6
7
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B2.2.
Aplicación
das
operacións das matrices e das súas propiedades na resolución de
problemas extraídos de
contextosreais.

B2.1. Estudo das matrices como ferramenta
para manexar e operar
con datos estruturados
en táboas e grafos.
Clasificación de matrices.Operacións.

e
i

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

co apoio de medios
tecnolóxicos axeitados.
MA2B2.1.2.
Realiza
operacións con matrices e aplica as propiedades destas operaCMCCT
cións adecuadamente,
de xeito manual ou co
apoio de medios tecnolóxicos.

100%

X

X

X

Unidade6
Unidade7

MA2B2.2.1. Determina o
rango dunha matriz,
ata orde 4, aplicando o CMCCT
método de Gauss ou
determinantes.

100%

X

X

X

Unidade6
Unidade7

100%

X

X

X

75%

X

X

X

100%

X

X

X

MA2B2.2.2. Determina as
condicións para que
B2.2.
Aplicación
das
Transcribir
prounha matriz teña inveroperacións das matri- B2.2.
CMCCT
blemas expresados en
sa e calcúlaa empreces e das súas propielinguaxe usual á lingando o método máis
dades na resolución de
guaxe alxébrica e reaxeitado.
problemas extraídos de
solvelos utilizando téccontextosreais.
nicas alxébricas deter- MA2B2.2.3.
Resolve
B2.3.
Determinantes.
minadas (matrices, deproblemas susceptibles
Propiedades
elementerminantes e sistemas
de seren representados
tais.
CMCCT
de ecuacións), e intermatricialmente e interB2.4. Rango dunha mapretar criticamente o
preta os resultados obtriz.
significado das solutidos
B2.5. Matrizinversa.
cións.
B2.6.
Representación
MA2B2.2.4. Formula almatricial dun sistema:
xebricamente as restridiscusión e resolución
cións indicadas nunha
de sistemas de ecuasituación da vida real, CMCCT
cións lineais. Método de
estuda e clasifica o sisGauss. Regra de Cretema de ecuacións linemor. Aplicación á resoais formulado,resólveo
lución deproblemas.

Unidade6
Unidade7

Unidade6
Unidade7

Unidade 7
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Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

100%

X

X

X

X

X

Unidade 1

100%

X

X

X

X

X

Unidade1
Unidade2

100%

X

X

X

X

X

Unidade 3

75%

X

X

X

X

X

Unidade 3

100%

X

X

X

nos casos en que sexa
posible (empregando o
método máis axeitado),
e aplícao para resolver
problemas.
Bloque 3. Análise

i

i

B3.1. Límite dunha funMA2B3.1.1. Coñece as
ción nun punto e no inpropiedades das funfinito. Continuidade ducións continuas e reCMCCT
nha función. Tipos de
presenta a función nun
descontinuidade. Teo- B3.1. Estudar a contiámbito dos puntos de
rema deBolzano.
descontinuidade.
nuidade dunha función
B3.2. Función derivada.
nun punto ou nun inTeoremas de Rolle e do
tervalo, aplicando os
Aplica
os
valor medio. A regra de
resultados que se deri- MA2B3.1.2.
conceptos de límite e
L'Hôpital. Aplicación ao
vandiso.
de derivada á resolucálculo delímites.
CMCCT
ción de problemas, así
B3.3.
Aplicacións
da
como os teoremas reladerivada: problemas de
cionados.
optimización.

B3.2. Función derivada.
Teoremas de Rolle e do
valor medio. Regra de
L'Hôpital. Aplicación ao
cálculo delímites.
B3.3.
Aplicacións
da
derivada: problemas de
optimización.

i

B3.4. Primitiva dunha

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para
B3.2. Aplicar o concep- to
resolver
indetermina- CMCCT
de
derivada
dunha
cións no cálculo de límifunción nun punto, a
tes.
súa interpretación xeométrica e o cálculo de
derivadas ao estudo de MA2B3.2.2.
Formula
fenómenos
naturais,
problemas de optimizasociais ou tecnolóxicos,
ción relacionados coa
e á resolución de proxeometría ou coas cienCMCCT
blemas xeométricos, de
cias experimentais e
cálculo de límites e de
sociais, resólveos e inoptimización.
terpreta o resultado obtido dentro docontexto.
B3.3. Calcular integrais

MA2B3.3.1. Aplicaos

CMCCT

Unidade 4
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función. Integral indefinida. Propiedades. Técnicas elementais para o
cálculo de primitivas
(integrais inmediatas e
case inmediatas, racionais, por partes e por
cambios de variable
sinxelos).

g
i

B3.5. Integral definida.
Teoremas do valor medio e fundamental do
cálculo integral. Regra
de Barrow. Aplicación
ao cálculo de áreas de
rexiónsplanas.

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

de funcións sinxelas
aplicando as técnicas
básicas para o cálculo
de primitivas.

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

100%

X

X

X

Unidade 5

50%

X

X

X

Unidade 5

100%

X

X

X

Unidade 9

métodos básicos para o
cálculo de primitivas de
funcións.

MA2B3.4.1. Calcula a área
de recintos limitados
por rectas e curvas CMCCT
B3.4. Aplicar o cálculo de
sinxelas ou por dúas
integrais definidas na
curvas.
medida de áreas de
rexións planas limitadas
por rectas e curvas sin- MA2B3.4.2.
Utiliza
os
xelas que sexan doamedios
tecnolóxicos
damente
representaaxeitados para reprebles e, en xeral, á resosentar e resolver pro- CMCCT
lución deproblemas.
blemas de áreas de recintos
limitados
por
funciónscoñecidas.
Bloque 4. Xeometría

i

B4.1. Vectores no espazo
tridimensional.
Operacións. Base, dependencia e independencia lineal. Produto
escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico.

MA2B4.1.1.
Realiza
operacións elementais
con vectores, manexando correctamente os
conceptos de base e de
B4.1. Resolver probledependencia e indemas xeométricos espapendencia lineal, e de- CMCCT
ciais, utilizando vectofine e manexa as operes.
racións
básicas
con
vectores no espazo, utilizando a interpretación
xeométrica das operacións con vectores para
resolver problemasxe-
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Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

100%

X

X

X

Unidade 10

100%

X

X

X

Unidade 10

100%

X

X

X

Unidade 10

MA2B4.2.4.
Obtén
as
ecuacións de rectas e
CMCCT
planos en diferentes situacións.

100%

X

X

X

Unidade 10

B4.1. Vectores no es- B4.3. Utilizar os produ- MA2B4.3.1.
Manexa
o
pazo
tridimensional.
tos entre vectores para
produto escalar e vecOperacións. Base, decalcular ángulos, distorial de dous vectores, CMCCT
pendencia e indepentancias, áreas e voluo significado xeométridencia lineal.Produto
mes, calculando oseu
co, a expresiónanalíti-

100%

X

X

X

Unidade 11

ométricos.
MA2B4.2.1. Expresa
a
ecuación da recta das
súas distintas formas,
pasando dunha a outra
correctamente, identifiCMCCT
cando en cada caso os
seus elementos característicos, e resolvendo
os problemas afíns entrerectas.

i

i

B4.2. Ecuacións da rec- ta
MA2B4.2.2.
Obtén
a
e o plano no espazo. B4.2. Resolver probleecuación do plano nas
Identificación dos elesúas distintas formas,
mas de incidencia, pamentoscaracterísticos.
pasando dunha a outra
ralelismo e perpendicuCMCCT
correctamente, identifilaridade entre rectas e
B4.3. Posicións relati- vas
cando
en
cada
caso
os
planos utilizando as
(incidencia,
paraleseus elementos caracecuacións da recta e do
lismo e perpendiculariterísticos.
plano noespazo.
dade entre rectas e
planos).
MA2B4.2.3.
Analiza
a
posición
relativa
de
planos e rectas no esCMCCT
pazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos.
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escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico.
B4.2. Ecuacións da rec- ta
e o plano no espazo.
Identificación dos elementoscaracterísticos.
B4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas e
volumes).

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

100%

X

X

X

Unidade 11

MA2B4.3.3.
Determina
ángulos,
distancias,
áreas e volumes utilizando os produtos esCMCCT
calar, vectorial e mixto,
aplicándoos en cada caso á resolución de problemasxeométricos.

100%

X

X

X

Unidade 11

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando
programas informáticos
específicos para selecCMCCT
cionar e estudar situacións novas da xeometría relativas a obxectos
como aesfera.

25%

valor e tendo en conta
ca e as propiedades.
o seu significado xeométrico.
MA2B4.3.2.
Coñece
o
produto mixto de tres
vectores, o seu signifiCMCCT
cado xeométrico, a súa
expresión analítica e as
propiedades.

X

CAD

X

TI

TG

Unidade 11

Bloque 5. Estatística e probabilidade

i

Calcula
a
B5.1. Sucesos. Opera- B5.1. Asignar probabili- MA2B5.1.1.
dades a sucesos aleatoprobabilidade de sucecións
con
sucesos.
rios en experimentos
sos en experimentos
Asignación de probabisimples e compostos
simples e compostos,
lidades a sucesos me(utilizando a regra de
condicionada ou non, CMCCT
diante
a
regra
de
Laplace en combinación
mediante a regra de
Laplace e a partir da
con diferentes técnicas
Laplace, as fórmulas
súa frecuencia relativa.
de reconto e a axiomáderivadas da axiomátiAxiomática de Kolmotica da probabilidade),
ca de Kolmogorov e digorov.
así como a sucesosaleferentes técnicas dere-

100%

X

X

X

Unidade 12
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B5.2.
Aplicación
da
combinatoria ao cálculo
deprobabilidades.
B5.3.
Experimentos
simples e compostos.
Probabilidade condicionada. Dependencia e
independencia de sucesos.
B5.4.
Teoremas
da
probabilidade total e de
Bayes.
Probabilidades
iniciais e finais e verosimilitude dunsuceso.

g
i

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

atorios
condicionados
conto.
(teorema de Bayes), en
contextos relacionados MA2B5.1.2.
Calcula
co mundo real.
probabilidades a partir
dos sucesos que consti- CMCCT
túen unha partición do
espazomostral.

MA2B5.1.3.
Calcula
a
probabilidade final dun
CMCCT
suceso aplicando a fórmula deBayes.

MA2B5.2.1.
Identifica
B5.5. Variables aleatofenómenos que poden
rias discretas (distribumodelizarse mediante a
ción de probabilidade,
distribución
binomial,
media, varianza e desCMCCT
obtén os seus parámeviación típica) e contitros
e
calcula
a
súa
nuas (función de densimedia e desviación típidade e función de disca.
B5.2. Identificar os fetribución).
nómenos que poden
B5.6.
Distribución
bimodelizarse mediante MA2B5.2.2.
Calcula
nomial. Caracterización
as distribucións de proprobabilidades asociae identificación do mobabilidade binomial e
das a unha distribución
delo. Cálculo de probanormal, calculando os
binomial a partir da súa
bilidades.
seus parámetros e defunción de probabilidaCMCCT
B5.7. Distribución norterminando a probabilide, da táboa da distrimal. Tipificación da disdade de diferentes subución
ou
mediante
tribución normal. Asigcesosasociados.
calculadora, folla de
nación de probabilidacálculo ou outra ferrades nunha distribución
mentatecnolóxica.
normal.
B5.8. Cálculo de probabilidades mediante a
aproximación da distribución binomialpola

MA2B5.2.3. Coñece as
características e os pa- CMCCT
rámetros da distribución normal e valoraa

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

100%

X

X

X

Unidade 12

100%

X

X

X

Unidade 12

100%

X

X

X

X

X

Unidade12

100%

X

X

X

X

X

Unidade12

100%

X

X

X

X

X

Unidade12
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

normal.

b
e
i
l

B5.9. Identificación das
fases e tarefas dun estudo estatístico. Análise
e descrición de traballos relacionados coa
estatística e o azar, interpretando a información e detectando erros
emanipulacións.

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

súa
importancia
mundocientífico.

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

no

MA2B5.2.4.
Calcula
probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a
distribución normal a CMCCT
partir da táboa da distribución ou mediante
calculadora, folla de
cálculo ou outra ferramentatecnolóxica.

100%

X

X

X

X

X

Unidade 12

MA2B5.2.5.
Calcula
probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a
distribución binomial a CMCCT
partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan as
condicións
necesarias
para que sexaválida.

100%

X

X

X

X

X

Unidade 12

X

X

X

B5.3. Utilizar o vocabu- MA2B5.3.1.
Utiliza
un
lario axeitado para a
vocabulario
axeitado
descrición de situacións
para describir situarelacionadas co azar e
cións relacionadas co
a estatística, analizando
azar e elabora análises
un conxunto de datos
críticas sobre traballos CCL
ou interpretando de
relacionados coa pro- CMCCT
forma crítica informababilidade e/ou a estacións estatísticas pretística aparecidos en
sentes nos medios de
medios de comunicacomunicación, en especión e noutros ámbitos
cial os relacionados coda vidacotiá.
as ciencias eoutros

50%

Unidade
Unidade

11
12
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Matemáticas II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

ámbitos,
detectando
posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos
como na das conclusións.
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10.2.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves
Matemáticas II de 2º de Bacharelato
 Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.
 Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
 Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas.
Competencia en comunicación
lingüística (CCL)

 Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.
 Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas coa materia que se está impartindo.
 Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.
 Coas accións de contribución ao Proxecto Lector.

 Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,..)
 Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren resolver.
 Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

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

 Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático.
 Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
 Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas.
 Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.
 Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos.
 Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso didáctico.
 Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.

Competencia dixital (CD)

 Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
 Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais.
 Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.
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 Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e
no achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.

Competencia de aprender a aprender
(CAA)

 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación.
 Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.

 Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo.
 Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de
autocrítica.
 Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Coa potenciación dos problemas que conlevan 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.)
 Co traballo dos elementos transversais.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,...) xunto coa
progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o eixo central ou prioritario da programación didáctica na materia, tanto a
nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.
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10.2.5.Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas II de 2º de Bacharelato

ME. 1 Acredita unha actitude
suficientemente positiva
de cara a materia

1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, en- fermidade
grave,...) ou por incorporación tardía, tivera xustificación para non facelo.
2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.

1.
2.
3.
4.
5.
ME.2 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Números e Álxebra

Realiza operacións combinadas con matrices ( elementais).
Realiza operacións combinadas con matrices ( complexas).
Calcula o rango dunha matriz numérica.
Relaciona o rango dunha matriz coa dependencia lineal das súas filas ou das súas columnas.
Expresa un enunciado mediante unha relación matricial e, nese caso, resólveo e interpreta a solución dentro do contexto do
enunciado.
6.
Calcula o valor dun determinante numérico ouobtén a expresión dun determinante 3 x 3 con algunha letra.
7.
Obtén o desenvolvemento (ou o valor) dun determinante no que interveñen letras, facendo uso razoado das propiedades dos determinantes.
8.
Recoñece
as propiedades
que numérica
se utilizanmediante
nas igualdades
entre determinantes.
9.
Calcula
o rango
dunha matriz
determinantes.
10. Discute o valor do rango dunha matriz na que intervén un parámetro.
11. Coñece o que significa que un sistema sexa incompatible ou compatible, determinado ou indeterminado, e aplica este coñecemento para formar un
sistema dun certo tipo ou para recoñecelo. Interpreta xeometricamente sistemas lineais de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou
3 incógnitas.
12. Resolve sistemas de ecuacións lineais polo m étodo de Gauss.
13. Discute sistemas de ecuacións lineais depend entes dun parámetro polo método de Gauss.
14. Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de ecuacións, resólveo e interpreta a solución dentro do contexto do
enunciado.
15. Recoñece a existencia ou non da inversa dunha matriz e calcúlaa no seu caso.
16. Expresa matricialmente un sistema de ecuació ns e, se é posible, resólveo calculando a inversa da matriz dos coeficientes.
17. Aplica o teorema de Rouché para dilucidar cómo é un sistema de ecuacións lineais con coeficientes numéricos.
18. Aplica a regra de Cramer para resolver un sistema de ecuacións lineais, 2 x 2 ou 3 x 3, con solución única.
19. Cataloga cómo é (teorema de Rouché), e resolve no seu caso, un sistema de ecuacións lineais con coeficientes numéricos.
20. Discute e resolve un sistema de ecuacións de pendente dun parámetro.
21. Discute e resolve un sistema de ecuacións de pendente de dous parámetros.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ME.3 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Análise

Representa graficamente límites descritos analiticamente. Representa analiticamente límites de funcións dadas graficamente.
Calcula límites inmediatos que só requiran c oñecer os resultados operativos e comparar infinitos.
Calcula límites ( x → + ∞ ou x → – ∞ ) de cocientes ou de diferencias.
Calcula límites ( x → + ∞ ou x → – ∞ ) de potencias.
Calcula límites ( x → c ) de cocientes, distinguindo, se o caso o esixe, cando x → c+ e cando x → c– .
Calcula límites ( x → c ) de potencias.
Recoñece se unha función é continua nun punto ou o tipo de descontinuidade que presenta nel.
Determina o valor dun parámetro (ou dous parámetros) para que unha función definida “a anacos” sexa continua no “punto (ou
puntos) de empalme”.
Enuncia o teorema de Bolzano nun caso concreto e aplícao á separación de raíces dunha función.

10. Asocia a gráfica dunha función á da súa función derivada.
11. Calcula a derivada dunha función nun punto p or paso ao límite ou mediante o valor da taxa de variación media (para un valor moi pequeno de h,
coa axuda da calculadora).
12. Estudia a derivabilidade dunha función defin ida “a anacos”, recorrendo ás derivadas laterais no “punto de empalme”.
13. Calcula as derivadas de funcións non triviai s.
14. Utiliza a derivación logarítmica para calcul ar a derivada dunha función que o requira.
15. Calcula a derivada dunha función implícita.
16. Calcula a derivada dunha función coñecendo a da súa inversa.
17. Completa unha demostración ou xustifica os p asos dunha demostración dada.
18. Dada unha función explícita ou implícita, c alcula a ecuación da recta tanxente nun dos seus puntos.
19. Dada unha función, sabe decidir se é crecente ou decrecente, cóncava ou convexa, nun punto ou nun intervalo, obtén os seus
máximos e mínimos relativos e os seus puntos de inflexión.
20. Dada unha función mediante a súa expresión analítica ou mediante un enunciado, encontra en qué caso presenta un máximo ou un mínimo.
21. Calcula límites aplicando a regra de l’Hôpi tal.
22. Aplica o teorema de Rolle ou o do valor medio a funcións concretas, probando se cumpre ou non as hipóteses e descubrindo, no seu ca so, onde
se cumpre a tese.
23. Completa unha demostración ou xustifica os pasos dunha demostración dada.
24. Representa funcións polinómicas.
25. Representa funcións trigonométricas.
26. Representa funcións exponenciais.
27. Representa outros tipos de funcións.
28. Calcula a Representa funcións racionais.
29. primitiva dunha función elemental ou dunha función que, mediante simplificacións adecuadas, se transforme en element al desde a óptica da
integración.
30. Calcula a primitiva dunha función utilizand o o método de substitución.
31. Calcula a primitiva dunha función mediante a integración por partes.
32. Calcula a primitiva dunha función racional que teña un denominador sen raíces imaxinarias.
33. Calcula a primitiva dunha función racional que teña un denominador con raíces imaxinarias.
34. Calcula a integral dunha función, recoñecendo o recinto definido entre y = f (x), x = a, x = b, calculando as súas dimensións e calculando a súa
área mediante procedementos
35. xeométricos elementais.
36. Responde a problemas teóricos relacionados co teorema fundamental do cálculo.
37. Calcula a área baixo unha curva entre dúasabscisas.
38. Calcula a área entre dúas curvas.
39. Calcula a área dunha figura plana coñecidaobtendo a expresión analítica da curva que a determina e integrando entre os límites adecuados. Ou
ben, deduce a fórmula da área mediante o mesmo procedemento.
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1.
2.
3.

ME.4 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Xeometría

4.
5.
6.
7.
8.
9.

21.

Calcula os ángulos entre rectas e planos. Obtén unha recta ou plano coñecendo, como un dos datos, o ángulo que forma cunha
figura (recta ou plano).
Calcula a distancia entre dous puntos ou dun punto a un plano.
Calcula a distancia dun punto a unha recta mediante o plano perpendicular á recta que pasa polo punto, ou ben facendo uso do
producto vectorial.
Calcula 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.
Calcula a área dun paralelogramo ou dun triángulo.
Calcula o volume dun paralelepípedo ou dunha pirámide triangular.
Calcula o simétrico dun punto respecto dunharecta ou dun plano.
Resolve problemas xeométricos nos que interveñan perpendicularidades, distancias,
ángulos, incidencia, paralelismo...
Obtén a expresión analítica dun lugar xeométrico espacial definido por algunha propiedade, e identifica a figura de que se trata.
Escribe a ecuación dunha esfera a partir do seu centro e o seu raio e recoñece o centro e o raio dunha esfera dada pola súa
ecuación.
Relaciona a ecuación dun elipsoide, hiperbol oide ou paraboloide coa súa representación gráfica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Recoñece as experiencias aleatorias e os Sucesos.
Sabe traballar coas Frecuencias e probabilidades.
Sabe utilizar a Lei de Laplace.
Calcula problemas de Probabilidade condicionada. Sucesos independentes.
Resolve problemas de Probas compostas.
Utiliza a Probabilidade total.
Aplica Probabilidades “a posteriori”e a Fórmula de Bayes.
Utiliza as Distribucións estatísticas.
Recoñece as Distribucións de probabilidade de variable discreta.
Distingue e utiliza a distribución binomial.
Coñece as Distribucións de probabilidade de variable continua.
Aplica a distribución normal.
Sabe aproximar a distribución binomial á normal.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ME.5 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Estatística e Probabilidade

Realiza operacións elementais (suma e produc to por un número) con vectores, graficamente ou coas súas coordenadas,
comprendendo e manexando correctamente os conceptos de dependencia e independencia lineal, así como o de base.
Domina o producto escalar de dous vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión e as súas propiedades; e
aplícao á resolución de problemas xeométricos (módulo dun vector, ángulo de dous vectores, proxección dun vector sobre outro,
perpendicularidade de vectores).
Domina o producto vectorial de dous vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as súas propiedades;
E aplícao á resolución de problemas xeométricos (vector perpendicular a outros dous, área do paralelogramo determinado por dous
vectores).
Domina o producto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as súas propiedades; e
aplícao á resolución de problemas xeométricos (volume do paralelepípedo determinado por tres vectores, decisión de se tres
vectores son linealmente independentes).
Representa puntos de coordenadas sinxelas nun sistema de referencia ortonormal respecto a outro...
Resolve problemas afíns entre rectas (pertenza de puntos, paralelismo, posicións relativas) utilizando calquera das expresións (para
métricas, implícita, continua...).
Resolve problemas afíns entre planos (pertencia de puntos, paralelismo...) utilizando calquera das súas expresións (implícita ou
paramétricas).
Resolve problemas afíns entre rectas e planos.
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10.2.6.Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia de Matemáticas II
Complementan a metodoloxía didáctica exposta para a etapa do Bacharelato na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada
comprensión dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das
competencias clave. Estas son algunhas delas:















É conveniente mostrarlles as relacións das matemáticas con outros campos do saber, presentándolle ao alumnado situacións variadas xurdidas
tanto das propias matemáticas coma das outras ciencias, da tecnoloxía ou do seu contorno próximo para que as investiguen e resolvan. Deste xeito
adquire máis sentido e relevancia o que están aprendendo.
Os bloques didácticos non teñen que ensinarse necesariamente illados uns dos outros. As moitas relacións que existen entre eles deben facerse
explícitas no proceso da súa ensinanza.
O concepto de vector e as súas operacións deben servir de base á comprensión e resolución dos problemas afíns e métricos do plano.
Os contidos de Álxebra Lineal deben ser considerados, sobre todo, como unha ferramenta para resolver mellor os problemas xeométricos de
rectas, planos, áreas e volumes no espazo.
Nos temas de cálculo diferencial e integral non se trata de que o alumnado coñeza moitas técnicas, senón de que comprenda os conceptos en
que se basean, de que saiba elixir a apropiada a cada contexto que se lle presente, de que sexa capaz de aplicala e de que interprete os
resultados obtidos.
Na resolución de problemas é necesario, en moitos casos, comezar poñendo exemplos concretos que aclaren a situación.
As calculadoras e os programas informáticos (entre os que cabe destacar os sistemas de álxebra computacional, os sistemas de xeometría
dinámica e as follas de cálculo) representan unha boa ferramenta para a realización de cálculos, a elaboración de gráficas e a comprensión de
conceptos e propiedades.
A presentación das matemáticas a partir de contextos e actividades variadas axuda a que os alumnos non perciban as matemáticas como un
conxunto de fórmulas e métodos carentes de sentido e sen relación coas outras ramas do saber
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11. As Matemáticas no Bacharelato de Humanidades e C.C.S.S.
11.1. Matemáticas aplicadas ás Ciencia Sociais I.
11.1.1 Unidades Didacticas
11.1.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Funcións
Bloque 4. Estatística e probabilidade
serán distribuídos en UNIDADES DIDÁCTICAS.
Primeiro indícarase cales son esas unidades, máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, e a súa secuenciación e temporalización aproximada,
advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización, son totalmente orientativas e poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de
avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o
considera oportuno.
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Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I de 1º de Bacharelato

Bloques

Trimestre

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

Unidades

Temporalización

Unidade 1: Números reais. Operacións con números reais

16 sesións

Unidade 2: Aritmetica Mercantil

12 sesións

Unidade 3: Alxebra

12 sesións

Unidade 4: Funcións elementais.

12 sesións

Unidade 5: Funcións Exponenciais, Logaritmicas e Trigonométricas

12 sesións

Unidade 6: Límites e continuidade de funcións. Ramas Infinitas

16 sesións

Unidade 7: Derivada dunha función.Aplicacións.

12 sesións

Unidade 8: Distribucións bidimensionais

12 sesións

Unidade 9:Distribuciones de Probabilidad de variables discretas.

12 sesións

Unidade 10: Distribuciones de Probabilidade de variables Continuas.

12 sesións

PRIMEIRO

3. ANÁLISE

SEGUNDO

TERCEIRO

3. ANÁLISE

4. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
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11.1.2.Obxectivos xerais do curso .
1.

Utilizar os contidos matemáticos para analizar, interpretar, comprender e valorar fenómenos sociais e económicos.

2. Apreciar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, comprendendo o que achegan ao desenvolvemento dos contornos social, cultural ou
económico.
3. Manifestar actitudes asociadas ao traballo matemático como a necesidade de verificación, o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise das
discrepancias e puntos de vista diferentes nos traballos colaborativos, a apertura a novas ideas, a creatividade e o rigor na argumentación.
4. Establecer definicións precisas, xustificar proce dementos, encadear coherentemente os argumentos, detectar incorreccións lóxicas; formula ción de
hipóteses; deseñar, utilizar e contrastar estratexias; verificar para abordar os problemas e enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia e confianza
nas propias capacidades.
5.

Comunicarse por medio das diferentes linguaxes mátemáticas, empregando o vocabulario e as notacións adecuadas.

6. Utilizar diferentes recursos, incluídos os informáticos cando a situación o requira, para obter, tratar e producir información no estudo de situacións
provenientes do contorno social e económico
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11.1.3 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia

Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo e o seu peso da
materia de Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I do primeiro curso do Bacharelato :

1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.
E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe (e dise a modo orientador porque débese ter en conta o
que se dixo, ao respecto, no apartado referido a Avaliación
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

75%

X

X

CMCCT

75%

X

CMCCT

50%

OBS CAD TI

TG

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e
i

i
l

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

B1.1. Expresar verbal- MACS1B1.1.1.
Expresa
vermente e de forma razobalmente, de forma razoada, CCL
ada o proceso seguido
o proceso seguido na resoluna resolución dun proción dun problema, coa preci- CMCCT
blema.
sión e o rigor adecuados.

MACS1B1.2.1.
Analiza
e
comprende o enunciado que
B1.3. Análise dos recumpra resolver (datos, relasultados obtidos: revicións entre os datos, condisión das operacións
cións, coñecementos mateutilizadas, coherencia
máticos necesarios, etc.).
das solucións coa situación, revisión sistemática do proceso, B1.2. Utilizar procesos de MACS1B1.2.2.
Realiza
estiprocura doutras formacións e elabora conxecturazoamento e estramas de resolución e
ras sobre os resultados dos
texias de resolución de
identificación de proproblemas que cumpra resolproblemas, realizando
blemas parecidos.
ver, contrastando a súa valios cálculos necesarios e
comprobando as soludez e valorando a súa utilidaB1.2.
Estratexias
e
cións obtidas.
de e eficacia.
procedementos postos
en práctica: relación
con outros problemas
MACS1B1.2.3. Utiliza estratecoñecidos,
modificaxias heurísticas e procesos de
ción de variables e surazoamento na resolución de
posición do problema
problemas, reflexionando soresolto.
bre o proceso seguido.

CMCCT
CAA

50%

X

X

X

X

X

Todas

Todas

X

X

X

Todas

X

X

Todas
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

B1.4.
Elaboración
e
presentación oral e/ou
escrita de informes
científicos sobre o proceso seguido na resolución dun problema,
utilizando as ferramentas tecnolóxicas
axeitadas.

g
i

MACS1B1.3.1. Usa a lingua- xe,
a notación e os símbolos CMCCT
matemáticos adecuados ao
contexto e á situación.

B1.5.
Utilización
de
medios
tecnolóxicos B1.3. Elaborar un inno proceso de aprenforme científico escrito
dizaxe para:
que sirva para comuni- Recollida ordenada e a
car as ideas matemátiorganización de datos.
cas xurdidas na resolución dun problema, coa
Elaboración e creación
precisión e o rigor adede
representacións
cuados.
gráficas de datos nuMACS1B1.3.2.
Utiliza
arguméricos, funcionais ou
mentos, xustificacións, expliestatísticos.
CMCCT
cacións e razoamentos explíFacilitación
da
comcitos
e
coherentes.
prensión de conceptos

PO

OBS CAD TI

TG

75%

X

X

X

X

Todas

75%

X

X

X

X

Todas

e propiedades xeométricas ou funcionais e
a realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatísti-
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

co.
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, comunica- ción
e
compartición, en
ámbitos apropia- dos,
da información e das
ideas matemáti- cas.

i
l
m

PO

OBS CAD TI

TG

MACS1B1.3.3.
Emprega
as
ferramentas
tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de proble- CMCCT
ma, á situación que cumpra
resolver ou á propiedade ou o CD
teorema que se vaia demostrar.

75%

X

X

X

X

Todas

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso
de elaboración dunha investigación matemática: problema
CMCCT
de investigación, estado da
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados,
conclusións, etc.

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

B1.6.
Planificación
e
realización de proxec- B1.4.
Planificar
adetos e investigacións
cuadamente o proceso
matemáticas a partir
de investigación, tendo
de contextos da realien conta o contexto en
dade ou contextos do
que se desenvolve e o
mundo das matemátiproblema de investiga- MACS1B1.4.2. Planifica adecas, de xeito individual
ción formulado.
cuadamente o proceso de ine en equipo.
vestigación, tendo en conta o CMCCT
contexto en que se desenvol- CSIEE
ve e o problema de investigación formulado.

Pag 271

Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

h
i
l
n

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.

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas
investigacións matemáformulando novas preguntas,
ticas, a partir da resoxeneralizando a situación ou
lución dun problema e
os resultados, etc.
o afondamento posterior; da xeneralización
de propiedades e leis
matemáticas;
e
do
afondamento
nalgún
momento da historia MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da readas matemáticas, conlidade e do mundo das macretando todo iso en
temáticas (a historia da hucontextos
numéricos,
manidade e a historia das
alxébricos,
xeométrimatemáticas; arte e matemácos, funcionais, estatísticas; ciencias sociais e maticos ou probabilísticos.
temáticas, etc.).

CMCCT

PO

OBS CAD TI

TG

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

CMCCT
CSC
CCEC

MACS1B1.6.1.
Consulta
as
B1.6.
Planificación
e
fontes de información aderealización de proxecCMCCT
cuadas ao problema de investos e investigacións
tigación.
matemáticas a partir
de contextos da realidade ou contextos do B1.6. Elaborar un in- MACS1B1.6.2. Usa a lingua- xe,
forme científico escrito
mundo das matemátia notación e os símbolos
que recolla o proceso
cas, de xeito individual
matemáticos adecuados ao CMCCT
de
investigación
realie en equipo.
contexto do problema de inzado, coa precisión e o
vestigación.
B1.7. Práctica de prorigor adecuados.
cesos de matematización e modelización,
MACS1B1.6.3.
Utiliza
arguen contextos da realimentos, xustificacións, expli- CCL
dade.
cacións e razoamentos explí- CMCCT
citos e coherentes.
B1.8. Elaboración e
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

presentación dun informe científico sobre
o procedemento, os
resultados e as conclusións do proceso de
investigación
desenvolvido.

i
l

B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización,
en contextos da realidade.

PO

OBS CAD TI

TG

MACS1B1.6.4.
Emprega
as
ferramentas
tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na CMCCT
procura de solucións coma CD
para mellorar a eficacia na
comunicación das ideas matemáticas.

25%

X

X

X

X

Todas

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como CCL
dominio do tema de investigación.

25%

X

X

X

X

Todas

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 obxectiCMCCT
vos, formula posibles continuacións da investigación,
analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.

25%

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

Todas

Identifica
siB1.7. Desenvolver pro- MACS1B1.7.1.
tuacións problemáticas da re- CMCCT
cesos de matematizaalidade susceptibles de conter CSC
ción en contextos da
problemas de interese.
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou MACS1B1.7.2. Establece coprobabilísticos) a partir
nexións entre o problema do
da
identificación
de
mundo real e o mundo ma- CMCCT
problemas en situatemático, identificando o procións problemáticas da
blema ou os problemas ma-
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

realidade.

l

a
b

PO

OBS CAD TI

TG

temáticos que subxacen nel,
así como os coñecementos
matemáticos necesarios.
MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou
constrúe
modelos
matemáticos axeitados que permiCMCCT
tan a resolución do problema
ou dos problemas dentro do
campo das matemáticas.

50%

X

X

X

X

Todas

MACS1B1.7.4.
Interpreta
a
solución matemática do proCMCCT
blema no contexto da realidade.

50%

X

X

X

X

Todas

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a
adecuación e as limitacións CMCCT
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

25%

X

X

X

X

Todas

B1.8. Valorar a modelización matemática co- MACS1B1.8.1. Reflexiona somo un recurso para rebre o proceso e obtén conclusolver problemas da
sións sobre os logros conserealidade cotiá, avaguidos, resultados mellora- CMCCT
liando a eficacia e as
bles, impresións persoais do
limitacións dos modelos
proceso, etc., valorando ouutilizados ou construítras opinións.
dos.

75%

X

X

X

X

Todas

Desenvolver
e MACS1B1.9.1.
B1.6.
Planificación
e B1.9.
Desenvolve CMCCT
cultivar as actitudes
realización de proxecactitudes axeitadas para o CSC
persoais inherentes ao
tos e investigacións
traballo en matemáticas (esquefacer matemático.
matemáticas a partir
forzo, perseveranza, flexibili- CSIEE

75%

X

X

X

X

Todas.

B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización,
en contextos da realidade.
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

c
d
e
f
g
h
i
l

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.

m
n

PO

OBS CAD TI

TG

dade e aceptación da crítica
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo,
etc.).
MACS1B1.9.2.
Formúlase
a
resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e
CMCCT
interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da
situación.

50%

X

X

X

X

Todas.

MACS1B1.9.3.
Desenvolve
actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos
de formular ou formularse CMCCT
preguntas e procurar respos- CAA
tas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados
achados, etc.

50%

X

X

X

X

Todas.

MACS1B1.9.4.
Desenvolve CSC
habilidades sociais de coopeCSIEE
ración e traballo en equipo.

75%

X

X

X

X

Todas.

MACS1B1.10.1.
Toma
decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematiza- CMCCT
ción ou de modelización), va- CSIEE
lorando
as
consecuencias
destas e a conveniencia pola
súa sinxeleza e utilidade.

50%

ñ
o

b
i
l
m

B1.9.
Confianza
nas
propias
capacidades
B1.10. Superar bloque- os
para desenvolver actie inseguridades ante a
tudes
axeitadas
e
resolución
de situaafrontar as dificultades
cións descoñecidas.
propias do traballo
científico.

X

X

Todas.
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

b
i
l

B1.9.
Confianza
nas
B1.11. Reflexionar so- bre
propias
capacidades
as decisións toma- das,
para desenvolver activalorando
a
súa
tudes
axeitadas
e
eficacia, e aprender diafrontar as dificultades
so para situacións simipropias do traballo
lares futuras.
científico.
B1.5.
Utilización
de
medios
tecnolóxicos
no proceso de aprendizaxe para:

g
l

PO

OBS CAD TI

TG

MACS1B1.11.1.
Reflexiona
sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia
das súas estruturas, valoran- CMCCT
do a potencia, a sinxeleza e a CAA
beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprende diso
para situacións futuras.

50%

MACS1B1.12.1.
Selecciona
ferramentas
tecnolóxicas
axeitadas e utilízaas para a
realización de cálculos numé- CD
ricos, alxébricos ou estatísti- CMCCT
cos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle
facelos manualmente.

75%

X

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

Recollida ordenada e a B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas
organización de datos.
adecuadas, de xeito auElaboración e creación
tónomo, realizando cálde
representacións
culos numéricos, alxégráficas de datos nubricos ou estatísticos, MACS1B1.12.2. Utiliza medios
méricos, funcionais ou
facendo
representatecnolóxicos
para
facer
estatísticos.
cións gráficas, recreanrepresentacións gráficas de
Facilitación
da
comdo situacións matemáfuncións con expresións alxé- CMCCT
prensión de conceptos
ticas mediante simulabricas complexas e extraer
e propiedades xeomécións ou analizando con
información
cualitativa
e
tricas ou funcionais, e
sentido crítico situacuantitativa sobre elas.
a realización de cálcucións diversas que axulos de tipo numérico,
den á comprensión de
alxébrico ou estatísticonceptos matemáticos
MACS1B1.12.3.
Deseña
reco.
ou á resolución de propresentacións gráficas para
Deseño de simulacións e
blemas.
explicar o proceso seguido na
elaboración de preCMCCT
solución de problemas, medicións sobre situadiante
a
utilización
de
medios
cións matemáticas ditecnolóxicos.
versas.

25%

X

Todas
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

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

e
g
i

PO

OBS CAD TI

TG

MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos
con ferramentas tecnolóxicas
CMCCT
interactivas
para
amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.

25%

X

X

X

X

Todas

MACSB1.12.5. Utiliza medios
tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatís- CMCCT
ticas, extraer información e
elaborar conclusións.

75%

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

Todas.

B1.5.
Utilización
de
medios
tecnolóxicos
no proceso de apren- B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información
dizaxe para:
e da comunicación de
Recollida ordenada e a
xeito habitual no proceorganización de datos.
Elabora
doso de aprendizaxe, pro- MACS1B1.13.1.
Elaboración e creación
cumentos dixitais propios (de
curando, analizando e
de
representacións
texto, presentación, imaxe,
seleccionando informagráficas de datos nuvídeo, son, etc.) como resulción salientable en inméricos, funcionais ou
tado do proceso de procura, CD
ternet ou noutras fonestatísticos.
análise e selección de infortes, elaborando documación salientable, coa feFacilitación
da
commentos propios, facenrramenta tecnolóxica axeitaprensión de conceptos
do exposicións e arguda, e compárteos para a súa
e propiedades xeomémentacións destes, e
discusión ou difusión.
tricas ou funcionais, e
compartíndoos en áma realización de cálcubitos apropiados, para
los de tipo numérico,
facilitar a interacción.
alxébrico ou estatístico.

Pag 277
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD TI

TG

- 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.

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a
CCL
exposición oral dos contidos
traballados na aula.

50%

X

X

MACS1B1.13.3.
Usa
axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a informa- CD
ción das actividades, anali- CAA
zando puntos fortes e débiles
do seu proceso educativo, e
establecendo pautas de mellora.

75%

X

X

X

X

Todas

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

l

MACS1B2.1.1.
Recoñece
os
B2.1. Números racio- B2.1. Utilizar os númetipos números reais (racioros reais e as súas openais
e
irracionais.
nais e irracionais) e utilízaos
racións para presentar
Número real. RepreCMCCT
para representar e interpretar
e intercambiar informasentación na recta reaxeitadamente
información
ción,
controlando
e
al. Intervalos.
cuantitativa.
axustando a marxe de

100%

X

X

X

Todas
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Obxectivos

Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD TI

TG

erro esixible en cada si- MACS1B2.1.2.
Representa
tuación, en contextos
correctamente
información
CMCCT
da vida real.
cuantitativa mediante intervalos de números reais.

100%

X

X

X

Unidade 1

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa
CMCCT
graficamente calquera número real.

100%

X

X

X

Unidade 1

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia,
empregando cálculo mental,
algoritmos de lapis e papel,
CMCCT
calculadora ou programas informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.

75%

X

X

X

B2.4. Operacións con
capitais
financeiros.
Aumentos e diminu- B2.2. Resolver proble- MACS1B2.2.1.
Interpreta
e
cións porcentuais. Tamas de capitalización e
contextualiza correctamente
xas e xuros bancarios.
amortización simple e
parámetros
de
aritmética
Capitalización e amorcomposta utilizando pamercantil para resolver protización simple e comrámetros de aritmética
blemas do ámbito da mate- CMCCT
posta.
mercantil, empregando
mática financeira (capitalizamétodos de cálculo ou
B2.5. Utilización de reción e amortización simple e
os recursos tecnolóxicursos
tecnolóxicos
composta) mediante os mécos máis axeitados.
para a realización de
todos de cálculo ou recursos
cálculos financeiros e
tecnolóxicos apropiados.
mercantís.

75%

X

X

X

B2.2.
Aproximación
decimal dun número
real. Estimación, redondeo e erros.
B2.3. Operacións con
números reais. Potencias e radicais. Notación científica.

i

Criterios de avaliación

Procedementos e instrumentos de avaliación

X

Todas

Unidade 3
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD TI

TG

75%

X

X

X

X

Unidade 2

100%

X

X

X

X

Unidade 2

100%

X

X

X

X

100%

X

X

X

B2.6. Polinomios. Operacións. Descomposición en factores.

i

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica paB2.7. Ecuacións line- ais,
ra
representar
situacións CMCCT
cuadráticas
e
reformuladas en contextos reducibles a elas, expoais.
nenciais e logarítmiB2.3. Transcribir a lincas. Aplicacións.
guaxe alxébrica ou gráB2.8.
Sistemas
de
fica situacións relativas
ecuacións de primeiro
ás ciencias sociais, e
e segundo grao con
utilizar técnicas matedúas incógnitas. ClasiResolve
promáticas e ferramentas MACS1B2.3.2.
ficación.
Aplicacións.
blemas relativos ás ciencias
tecnolóxicas apropiadas
Interpretación xeomésociais mediante a utilización CMCCT
para resolver probletrica.
de ecuacións ou sistemas de
mas reais, dando unha
B2.9.
Sistemas
de
ecuacións.
interpretación das soluecuacións lineais con
cións obtidas en contres incógnitas: métotextos particulares.
do de Gauss.
B2.10. Formulación e
resolución de problemas das ciencias sociais mediante sistemas de ecuacións lineais.

MACS1B2.3.3.
Realiza
unha
interpretación contextualizaCMCCT
da dos resultados obtidos e
exponos con claridade.

X

X

Unidade 2

Bloque 3. Análise

i

B3.1.
Resolución
de
MACS1B3.1.1.
Analiza
funproblemas e interpre- B3.1. Interpretar e recións expresadas en forma
tación de fenómenos
alxébrica, por medio de tábopresentar gráficas de
sociais e económicos
funcións reais tendo en
as ou graficamente, e relaCMCCT
mediante funcións.
conta as súas caracteciónaas con fenómenos corísticas
e
a
súa
relación
tiáns,
económicos,
sociais
e
B3.2. Funcións reais de
con fenómenos sociais.
científicos, extraendo e replivariable
real.
Excando modelos.
presión dunha función

Unidade 4
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Obxectivos

Contidos

en forma alxébrica,
por medio de táboas
ou de gráficas. Características dunha función.
B3.3. Identificación da
expresión analítica e
gráfica das funcións
reais de variable real
(polinómicas,
exponencial e logarítmica,
valor absoluto, parte
enteira, e racionais e
irracionais sinxelas) a
partir das súas características.
Funcións
definidas a anacos.

i

B3.4. Interpolación e
extrapolación lineal e
cuadrática. Aplicación
a problemas reais.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD TI

TG

MACS1B3.1.2.
Selecciona
adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os erros de interpreta- CMCCT
ción derivados dunha mala
elección, para realizar representacións gráficas de funcións.

100%

X

X

X

Unidade 4

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función,
comprobando os resultados
CMCCT
coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados.

100%

X

X

X

Unidade 4

B3.2. Interpolar e ex- MACS1B3.2.1. Obtén valores
trapolar valores de fundescoñecidos mediante intercións a partir de tábopolación ou extrapolación a CMCCT
as, e coñecer a utilidapartir de táboas ou datos, e
de en casos reais.
interprétaos nun contexto.

100%

X

X

X

Unidade 5
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Obxectivos

i

i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

B3.3. Identificación da
expresión analítica e
gráfica das funcións
reais de variable real
MACS1B3.3.1. Calcula límites
(polinómicas,
expofinitos e infinitos dunha funnencial e logarítmica,
ción nun punto ou no infinito CMCCT
valor absoluto, parte
para estimar as tendencias
enteira, e racionais e
dunha función.
irracionais sinxelas) a B3.3.
Calcular
límites
partir das súas caracfinitos e infinitos dunha
terísticas. As funcións
función nun punto ou
definidas a anacos.
no infinito, para estimar
as tendencias.
B3.5. Idea intuitiva de
límite dunha función
nun punto. Cálculo de
MACS1B3.3.2. Calcula, reprelímites sinxelos. O lísenta e interpreta as asíntomite como ferramenta
CMCCT
tas dunha función en problepara o estudo da conmas
das
ciencias
sociais.
tinuidade dunha función. Aplicación ao estudo das asíntotas.
B3.5. Idea intuitiva de
límite dunha función B3.4. Coñecer o connun punto. Cálculo de
cepto de continuidade e MACS1B3.4.1. Examina, analímites sinxelos. O líestudar a continuidade
liza e determina a continuimite como ferramenta
dade da función nun punto CMCCT
nun punto en funcións
para o estudo da conpolinómicas, racionais,
para extraer conclusións en
tinuidade dunha funlogarítmicas e exposituacións reais.
ción. Aplicación ao esnenciais.
tudo das asíntotas.

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD TI

100%

X

X

X

X

100%

X

X

X

X

100%

X

X

X

TG

Unidade 6

Unidade 6

Unidade 6
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Obxectivos

i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

B3.6. Taxa de varia- ción
media
e
taxa
de
MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de
variación instantánea.
variación media nun interAplicación ao estudo
valo e a taxa de variación
de fenómenos econó- B3.5. Coñecer e interinstantánea, interprétaas xeCMCCT
micos e sociais. Deripretar xeometricamenometricamente e emprégaas
vada dunha función
te a taxa de variación
para resolver problemas e sinun punto. Interpretamedia nun intervalo e
tuacións extraídas da vida reción xeométrica. Recta
nun punto como aproal.
tanxente a unha funximación ao concepto
ción nun punto.
de derivada, e utilizar
as regra de derivación
B3.7. Función derivada.
para obter a función
Regras de derivación
derivada de funcións MACS1B3.5.2. Aplica as re- gras
de
funcións
elede derivación para cal- cular
sinxelas e das súas
mentais sinxelas que
a función derivada du- nha
operacións.
sexan suma, produto,
CMCCT
función e obter a recta
cociente e composición
tanxente
a
unha
función
nun
de funcións polinómipunto dado.
cas, exponenciais e
logarítmicas.

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

OBS CAD TI

TG

75%

X

X

X

75%

X

X

X

X

100%

X

X

X

X

X

Unidade 9

100%

X

X

X

X

X

Unidade 9

Unidade 7

Unidade 8

Bloque 4. Estatística e probabilidade

i
l

B4.1. Estatística des- B4.1. Describir e com- MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensiocritiva bidimensional:
parar conxuntos de danais de frecuencias a partir
táboas de continxentos de distribucións bidos datos dun estudo estatís- CMCCT
cia.
dimensionais, con vatico, con variables numéricas
riables
discretas
ou
B4.2.
Distribución
(discretas e continuas) e cacontinuas, procedentes
conxunta e distributegóricas.
de contextos relacionacións marxinais.
dos coa economía e ouB4.3.
Distribucións
tros fenómenos sociais, MACS1B4.1.2. Calcula e incondicionadas.
e obter os parámetros
terpreta os parámetros estaB4.4. Medias e desviatísticos máis usuais en variaestatísticos máis usuais
CMCCT
cións típicas marxinais
mediante os medios
bles bidimensionais para aplie condicionadas.
máis axeitados (lapis e
calos en situacións da vida
B4.5.
Independencia
papel, calculadora, folla
real.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

de variables estatísticas.

i
l

PO

OBS CAD TI

TG

de cálculo) e valorando MACS1B4.1.3. Acha as distria dependencia entre as
bucións marxinais e diferenvariables.
tes distribucións condicionadas a partir dunha táboa de CMCCT
continxencia, así como os
seus parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.

100%

X

X

X

X

X

Unidade 9

MACS1B4.1.4. Decide se dúas
variables estatísticas son ou
non estatisticamente dependentes a partir das súas dis- CMCCT
tribucións condicionadas e
marxinais, para poder formular conxecturas.

100%

X

X

X

X

X

Unidade 9

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución
de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente
CMCCT
medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

100%

X

X

X

X

Unidade 9

MACS1B4.2.1.
Distingue
a
B4.6. Dependencia de B4.2. Interpretar a podependencia funcional da desible relación entre dúdúas variables estatíspendencia estatística e estias variables e cuantifiticas. Representación
ma se dúas variables son ou
car a relación lineal engráfica: nube de punCMCCT
non estatisticamente depentre elas mediante o cotos.
dentes
mediante
a
represeneficiente de correlación,
B4.7. Dependencia litación da nube de puntos en
valorando a pertinencia
neal de dúas variables
contextos cotiáns.
de axustar unha recta

100%

X

X

X

X

Unidade 9

X

X

Pag 284

Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de Bacharelato

Obxectivos

Contidos

estatísticas. Covarianza e correlación: cálculo e interpretación
do coeficiente de correlación lineal.
B4.8. Regresión lineal.
Predicións estatísticas
e fiabilidade destas.
Coeficiente de determinación

i
l

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

X

de regresión e de reali- MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao
zar predicións a partir
e o sentido da dependencia
dela, avaliando a fiabilineal entre dúas variables
lidade destas nun conmediante o cálculo e a CMCCT
texto de resolución de
interpretación do coeficiente
problemas relacionados
de correlación lineal para pocon fenómenos econóder obter conclusións.
micos e sociais.

100%

X

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regreCMCCT
sión de dúas variables e obtén predicións a partir delas.

100%

X

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas
a partir da recta de regresión
mediante o coeficiente de de- CMCCT
terminación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais.

100%

X

75%

X

B4.9.
Sucesos.
Asig- B4.3. Asignar probabilinación de probabilidadades a sucesos aleato- MACS1B4.3.1. Calcula a prodes a sucesos medianrios en experimentos
babilidade de sucesos en exte a regra de Laplace e
simples e compostos,
perimentos simples e coma partir da súa freutilizando a regra de
postos, condicionada ou non,
cuencia
relativa.
Laplace en combinación
mediante a regra de Laplace, CMCCT
Axiomática de Kolmocon diferentes técnicas
as fórmulas derivadas da
gorov.
de reconto e a axiomáaxiomática de Kolmogorov e
B4.10.
Aplicación
da
tica da probabilidade,
diferentes técnicas de reconcombinatoria ao cálcuempregando os resulto.
lo de probabilidades.
tados numéricos obtidos
na
toma
de
deciB4.11.Experimentos

OBS CAD TI

TG

X

X

X

X

Unidade 9

X

X

X

X

Unidade 9

X

X

X

X

X

Unidade 9

X

X

Unidade 10
Unidade 11
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

simples e compostos.
Probabilidade
condicionada. Dependencia
e independencia de
sucesos.
B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidade. Media, varianza
e desviación típica.
B4.13. Distribución binomial.
Caracterización e identificación do
modelo. Cálculo de
probabilidades.
B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade e de
distribución. Interpretación da media, varianza e desviación típica.
B4.15.Distribución
normal. Tipificación da
distribución
normal.
Asignación de probabilidades nunha distribución normal.

i
l

PO

OBS CAD TI

TG

sións en contextos relacionados coas ciencias
sociais.
MACS1B4.3.2.
Constrúe
a
función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e CMCCT
calcula os seus parámetros e
algunhas probabilidades asociadas.

75%

X

X

Unidade 12

MACS1B4.3.3.
Constrúe
a
función de densidade dunha
variable continua asociada a
un fenómeno sinxelo, e calcu- CMCCT
la os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

75%

X

X

Unidade 12

100%

X

X

Unidade 12

MACS1B4.4.1.
Identifica
feB4.12 Variables alea- B4.4. Identificar os fenómenos que poden modelinómenos que poden
torias discretas. Diszarse mediante a distribución
modelizarse mediante
tribución de probabiliCMCCT
binomial, obtén os seus paas distribucións de prodade. Media, varianza
rámetros
e
calcula
a
súa
mebabilidade binomial e
e desviación típica.
dia e a desviación típica.
normal, calculando os

X
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Obxectivos

Contidos

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.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

X

seus parámetros e de- MACS1B4.4.2. Calcula probaterminando a probabilibilidades asociadas a unha
dade de sucesos asodistribución binomial a partir
ciados.
da súa función de probabilidade ou da táboa da distribuCMCCT
ción, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra
ferramenta
tecnolóxica,
e
aplícaas en diversas situacións.

100%

X

MACS1B4.4.3.
Distingue
fenómenos que poden modelizarse mediante unha distriCMCCT
bución normal, e valora a súa
importancia nas ciencias sociais.

100%

X

MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden
modelizarse mediante a distribución normal a partir da
CMCCT
táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de
cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

100%

X

MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden
modelizarse mediante a distribución binomial a partir da CMCCT
súa aproximación pola normal, valorando se se dan as
condicións necesarias para
que sexa válida.

100%

X

OBS CAD TI

TG

X

Unidade 12

X

Unidade 12

X

X

Unidade 12

X

X

Unidade 12
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Obxectivos

e
i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a MACS1B4.5.1. Utiliza un vodescrición de situacións
cabulario adecuado para desCCL
relacionadas co azar e
cribir situacións relacionadas
B4.17.Identificación das
a estatística, analizando
co azar e a estatística.
fases e as tarefas dun
un conxunto de datos
estudo estatístico.
ou interpretando de
Análise e descrición de
xeito crítico informatraballos relacionados
cións estatísticas precoa estatística, intersentes nos medios de
pretando a informacomunicación, a publición,
e
detectando
cidade e outros ámbi- MACS1B4.5.2. Razoa e arguerros e manipulacións.
tos, e detectar posibles
menta a interpretación de inerros e manipulacións
formacións estatísticas ou re- CMCCT
tanto na presentación
lacionadas co azar presentes
dos datos coma das
na vida cotiá.
conclusións.

Grao
mínimo

75%

Procedementos e instrumentos de avaliación
Unidades
PE

PO

X

X

OBS CAD TI

X

TG

Unidade 10
Unidade 11
Unidade 12

Unidade 10
100%

X

X

X

Unidade 11
Unidade 12
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11.1.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves
Matemáticas aplicadas I de 1º de
Bacharelato
 Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.
 Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
 Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas.

Competencia en comunicación
lingüística (CCL)

 Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.
 Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas coa materia que se está impartindo.
 Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.
 Coas accións de contribución ao Proxecto Lector.

 Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, regresión,..)
 Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren resolver.

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

 Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.
 Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático.
 Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
 Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas.
 Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.
 Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos.
 Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso didáctico.
 Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.

Competencia dixital (CD)

 Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
 Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais.
 Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.
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 Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e
no achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.

Competencia de aprender a aprender
(CAA)

 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación.
 Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.

 Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo.
 Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de
autocrítica.
 Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Coa potenciación dos problemas que conlevan 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.)
 Co traballo dos elementos transversais.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, regresión, distribucións
de probabilidade,...) xunto coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o eixo central ou prioritario da programación didáctica na materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.

11.1.5.Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas Aplicadas I de 1º de Bacharelato

ME. 1 Acredita unha actitude
suficientemente positiva
de cara a materia

1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou por incorporación tardía, tivera xustificación para non facelo.
2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
ME.2 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Números e Álxebra

Dados varios números, clasifícaos nos distintos campos numéricos.
Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación exponencial.
Coñece a definición de logaritmo e interprétaa en casos concretos.
Expresa cun intervalo un conxunto numérico no que intervén unha desigualdade con valor absoluto.
Opera correctamente con radicais.
Opera con números “moi grandes” ou “moi pequenos” valéndose da notación científica e acotando o erro cometido.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ME.3 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Análise

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Utiliza a calculadora para obter potencias, raíces, resultados de operacións con números en notación científica e logaritmos .
Resolve problemas aritméticos.
Relaciona a cantidade inicial, a porcentaxe aplicada (aumento ou diminución) e a cantidade final na resolución de problemas.
Resolve problemas nos que haxa que encadear variacións porcentuais sucesivas. En problemas sobre a variación dun capital ao longo do
tempo, relaciona o capital inicial, o rédito, o tempo e o capital final.
Coñece o capital acumulado mediante pagos periódicos (iguais ou non) sometidos a un certo xuro.
Calcula a anualidade (ou mensualidade) correspondente á amortización dun préstamo.
Aplica con soltura a mecánica das operacións con polinomios.
Factoriza un polinomio con varias raíces enteiras.
Simplifica fraccións alxébricas. Opera con fraccións alxébricas.
Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas.
Resolve ecuacións con radicais e coa incógnita no denominador.
Válese da factorización como recurso para resolver ecuacións.
Formula e resolve problemas mediante ecuacións.
Resolve sistemas de ecuacións de primeiro e segundo grao e interprétaos graficamente.
Resolve sistemas de ecuacións con radicais e fraccións alxébricas “sinxelos”.
Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións.
Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita (sinxelos).
Resolve graficamente inecuacións lineares e sistemas de inecuacións lineares con dúas incógnitas.

Obtén o dominio de definición dunha función dada pola súa expresión analítica.
Recoñece e expresa con corrección o dominio de definición dunha función dada graficamente.
Determina o dominio de definición dunha función tendo en conta o contexto real
Asocia a gráfica dunha función á súa expresión analítica nas funcións lineares e cuadráticas.
Asocia a gráfica dunha función á súa expresión analítica nas funcións radicais e de proporcionalidade inversa.
Obtén a expresión analítica dunha función linear a partir da súa gráfica ou dalgúns dos seus elementos.
Realiza con soltura interpolacións lineares e aplícaas á resolución de problemas.
A partir dunha función cuadrática dada, recoñece a forma e a posición da parábola correspondente e represéntaa.
Representa funcións definidas “a anacos” (só lineares e cuadráticas).
Obtén a expresión analítica dunha función dada por un enunciado (lineares e cuadráticas).
Representa y = f(x) ± k ou y = f(x ± a) ou y = –f(x) a partir da 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.
Dadas as expresións analíticas de dúas funcións, determina a función composta das dúas.
Recoñece unha función dada como composición doutras dúas coñecidas.
Dada a gráfica dunha función, representa a da súa inversa e obtén valores dunha a partir dos da outra.
Indica a función inversa dunha función dada.
Dada a gráfica dunha función exponencial ou logarítmica, asígnalle a súa expresión analítica e describe algunhas das súas características.
Dada a expresión analítica dunha función exponencial ou logarítmica, represéntaa.
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a.

20. Obtén a expresión analítica dunha función exponencial, dada por un enunciado.
Dada a gráfica dunha función trigonométrica, asígnalle a súa expresión analítica e describe algunha das súas características.
1.
Dada a expresión analítica dunha función trigonométrica, represéntaa.
–

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

+

Dada a gráfica dunha función, recoñece o valor dos límites cando: x → + ∞ ,x → – ∞ ,x → a , x → a , x → a.
Interpreta graficamente expresións do tipo lím f (x) =β (α e β son + ∞,– ∞ ou un
número), así como os límites laterais.
Calcula o límite nun punto dunha función continua.
Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anula o denominador e non o numerador, e distingue o comportamento pola
esquerda e pola dereita.
Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anulan numerador e denominador.
Calcula os límites cando x → + ∞ ou x → – ∞ , de funcións polinómicas.
Calcula os límites cando x → + ∞ ou x → – ∞ , de funcións racionais.
Dada a gráfica dunha función, recoñece se nun certo punto é continua ou descontinua e, neste último caso, identifica a causa da
descontinuidade.
Estuda a continuidade dunha función dada “a anacos”.
Indica as asíntotas verticais dunha función racional e representa a posición da curva respecto a elas.
Estuda e representa as ramas infinitas dunha función polinómica.
Estuda e representa o comportamento da función racional cando x → + ∞ ou x → – ∞. (resultado: ramas parabólicas).
Estuda e representa o comportamento da función racional cando x → + ∞ ou x → – ∞ (resultado: asíntota horizontal).
Estuda e representa o comportamento da función racional cando x → + ∞ ou x → – ∞ (resultado: asíntota oblicua).
Indica a taxa de variación media dunha función nun intervalo e interprétaa.
Calcula a derivada dunha función nun punto a partir da definición.
Aplicando a definición de derivada, determinar a función derivada doutra.
Determina a derivada dunha función sinxela.
Determina a derivada dunha función na que interveñen potencias non enteiras, produtos e cocientes.
Indica a derivada dunha función composta.
Determina a ecuación da recta tanxente a unha curva.
Localiza os puntos singulares dunha función polinómica ou racional e represéntaos.
Determina os tramos onde unha función crece ou decrece.
Representa unha función da que se coñecen os datos máis relevantes (ramas infinitas e puntos singulares).
Describe con corrección todos os datos relevantes dunha función dada graficamente.
Representa unha función polinómica de grao superior a dous.
Representa unha función racional con denominador de primeiro grao e unha rama asintótica.
Representa unha función racional con denominador de primeiro grao e unha rama parabólica.
Representa unha función racional con denominador de segundo grao e unha asíntota horizontal.
Representa unha función racional con denominador de segundo grao e unha asíntota oblicua.
Representa unha función racional con denominador de segundo grao e unha rama parabólica
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1.
2.

ME.4 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Estatística e Probabilidade

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Constrúe unha táboa de frecuencias de datos illados e represéntaos mediante un diagrama de barras.
Constrúe unha táboa de frecuencias de datos agrupados e represéntaos mediante un histograma. 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 válese 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, percentís).
A partir dunha táboa de frecuencias de datos agrupados, constrúe o polígono de frecuencias acumuladas e, razoando sobre el,
obtén medidas de posición (mediana, cuartís, percentís).
Representa mediante unha nube de puntos unha distribución bidimensional e avalía o grao de correlación que hai entre as
variables.
Coñece, calcula e interpreta a covarianza e o coeficiente de correlación dunha distribución bidimensional.
Obtén a recta de regresión de Y sobre X e válese dela para, se procede, facer estimacións.
Coñece a existencia de dúas rectas de regresión, obtenas e represéntaas e relaciona o grao de proximidade das dúas co valor
da correlación.
Constrúe a táboa dunha distribución de probabilidade de variable discreta e calcula os seus parámetros.
Recoñece se unha certa experiencia aleatoria pode ser descrita, ou non, mediante unha distribución binomial, identificando nela
n e p.
Calcula probabilidades nunha distribución binomial e indica os seus parámetros.
Aplica o procedemento para decidir se os resultados dunha certa experiencia se axustan, ou non, a unha distribución binomial.
Interpreta a función de probabilidade (ou función de densidade) dunha distribución de variable continua e calcula ou
estima probabilidades a partir dela.
Coñece as características fundamentais da distribución normal e utilízaas para obter probabilidades en casos moi sinxelos.
Manexa con destreza a táboa da N(0, 1) e utilízaa para calcular probabilidades.
Coñece a relación que existe entre as distintas curvas normais e utiliza a tipificación da variable para calcular probabilidades
nunha distribución N(µ, σ).
Obtén un intervalo ao que corresponde unha probabilidade previamente determinada.
Aplica o procedemento para decidir se os resultados dunha certa experiencia se axustan, ou non, a unha distribución normal.
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11.1.6.Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia
Complementan a metodoloxía didáctica exposta para a etapa do Bacharelato na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada
comprensión dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das
competencias clave. Estas son algunhas delas:




É conveniente mostrarlles as relacións das matemáticas con outros campos do saber, presentándolle ao alumnado situacións variadas xurdidas
tanto das propias matemáticas coma das outras ciencias, da tecnoloxía ou do seu contorno . Deste xeito adquire máis sentido e relevancia o que
están aprendendo.
Os bloques didácticos non teñen que ensinarse necesariamente illados uns dos outros. As moitas relacións que existen entre eles deben facerse
explícitas no proceso da súa ensinanza.



A ensinanza das matemáticas neste curso debe ter un nesgo marcadamente instrumental, onde as aplicacións primen sobre o formal.
A pesar do seu carácter instrumental, hai que evitar que o alumnado considere as matemáticas como un conxunto de fórmulas e procedementos
que se deban aplicar irreflexivamente na resolución dos diversos problemas que xurdan no campo das ciencias sociais.



Os conceptos e procedementos han de dotarse de significado antes de ser aplicados.



As calculadoras e os programas informáticos poden realizar de forma eficiente as tarefas repetitivas (como o cálculo), liberando tempo para a
reflexión e o debate na aula.
Tamén pode ser interesante a utilización dos programas informáticos para a ensinanza dalgúns conceptos (por exemplo, comportamento dunha
función nas proximidades dun punto ou cando tende a infinito).
É conveniente que o alumnado chegue a percibir as matemáticas como unha ferramenta útil cando se trata de interpretar a realidade social con
obxectividade.
A presentación das matemáticas a partir de contextos e actividades variadas axuda a que os alumnos non perciban as matemáticas como un
conxunto de fórmulas e métodos carentes de sentido e sen relación coas outras ramas do saber.
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11.2. Matemáticas aplicadas ás Ciencia Sociais II.
11.2.1 Unidades Didacticas
11.2.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 5 grandes Bloques:
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Funcións
Bloque 4. Estatística e probabilidade
serán distribuídos en UNIDADES DIDÁCTICAS.
Primeiro indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, e a súa secuenciación e temporalización aproximada,
advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización, e totalmente orientativo e poderán ser alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar
as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada avaliación ou circunstancias non previstas, o considera
oportuno.
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Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II

Bloques

Trimestre

Unidades

Unidade 1: Sistemas de ecuacións lineais. Método de Gauss.

PRIMEIRO

2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

3. ANÁLISE

15 sesións

Unidade 2: Álxebra Matricial
Unidade 3: Resolución deSistemas mediante determinantes.

12 sesións

Unidade 4: Programación lineal

13 sesións

Unidade 5: Límite de funcións. Continuidade

SEGUNDO

Temporalización

Unidade 6: Derivadas. Técnicas de Derivación.

Unidade 7: Aplicacións das derivadas. Representación de funcións.

6 sesións

25 sesións

9 sesións

Unidade 8: Iniciación ás integrais.

4. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Unidade 9: Azar e Probabilidade

Unidade 10: As mostras estatísticas.

10 sesións

11 sesións

TERCEIRO
4. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Unidade 11: Inferencia Estatística. Estimación da media

Unidade 12: Inferencia Estatística. Estimación dunha proporción.

8 sesións

11 sesións
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11.2.2.Obxectivos xerais do curso .

1. Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar fenómenos sociais, con obxecto de comprender os retos que
formula a sociedade actual.
2. Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de verificación. Asumir a precisión como un criteri o
subordinado ao contexto, as apreciacións intuitivas como un argumento que contr astar e a apertura a novas ideas como un reto.
3. Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e
mensaxes, argumentando con precisión e rigor e aceptando discrepancias e punto s de vista diferentes como un factor de enriquecemento.
4. Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrasta r estratexias diversas para a resolución de problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con
autonomía, eficacia, confianza en si mesmo e creatividade.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar procedementos, encadear unha correcta liña argumental, darlles rigor aos
razoamentos e detectar inconsistencias lóxicas.
6. Facer uso de variados recursos, incluídos os info rmáticos, na procura selectiva e no tratamento da información gráfica, estatística e alxébrica nas súas
categorías financeira, humanística ou doutra índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento.
7. Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario esp ecífico de termos e notacións matemáticos. Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a
situacións susceptibles de seren tratadas matematicamente.
8. Utilizar o coñecemento matemático para interpreta e comprender a realidade, establecendo relacións entre as matemáticas e o medio social, cultural ou
económico e apreciando o seu lugar, actual e histórico, como parte da nosa cultura.

Pag 297

11.2.3 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia
Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo e o seu peso da
materia de Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II do segundo curso do Bacharelato :

1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.

E, a modo orientador, os instrumentos a empregar para avaliar cada estándar de aprendizaxe (e dise a modo orientador porque débese ter en conta o que
se dixo, ao respecto, no apartado referido a Avaliación).
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

75%

X

X

75%

X

OBS CAD

TI

TG

X

X

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e
i

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

B1.2. Estratexias e procedementos postos en
práctica:
Relación con otros
problemas coñecidos.
Modificación de variables.
i
l

Suposición do problema resolto.
B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión
das operacións utilizadas, coherencia das solucións coa situación,
revisión sistemática do
proceso, procura doutros xeitos de resolución e identificación de
problemas parecidos.

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

MACS2B1.1.1.
Expresa
verbalmente, de xeito
razoado, o proceso se- CCL
guido na resolución dun CMCCT
problema, coa precisión
e o rigor adecuados.
MACS2B1.2.1. Analiza e
comprende o enunciado
que cumpa resolver
(datos, relacións entre
os datos, condicións, CMCCT
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

B1.2. Utilizar proce- sos MACS2B1.2.2.
Realiza
de
razoamento
e
estimacións e elabora
estratexias de resoluconxecturas sobre os
ción de problemas,
resultados dos problerealizando os cálculos
mas que cumpra resol- CMCCT
necesarios e comprover, contrastando a súa
bando as solucións
validez e valorando a
obtidas.
súa utilidade e a súa
eficacia.

50%

MACS2B1.2.3.
Utiliza
estratexias heurísticas
e procesos de razoa- CMCCT
mento na resolución de
problemas,
reflexio- CAA
nando sobre o proceso
seguido.

50%

X

X

X

X

Todas

Todas

X

X

Todas

X

X

Todas
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

B1.4.
Elaboración
e
presentación oral e/ou
escrita
de
informes
científicos sobre o proceso seguido na resolución dun problema, utilizando as ferramentas
tecnolóxicas axeitadas.
B1.5.
Utilización
de
medios tecnolóxicos no
proceso de aprendizaxe
para:

g
i

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

MACS2B1.3.1.
Usa
a
linguaxe, a notación e
os símbolos matemáticos adecuados ao con- CMCCT
texto e á situación.

MACS2B1.3.2.
Utiliza
argumentos, xustificacións, explicacións e CMCCT
razoamentos explícitos
e coherentes.

– Recollida ordenada e
a organización de datos.
– Elaboración e crea- B1.3. Elaborar un inción de representaforme científico escricións gráficas de dato que sirva para cotos numéricos, funmunicar as ideas macionais ou estatístitemáticas xurdidas na
cos.
resolución dun pro– Facilitación da comblema, coa precisión
MACS2B1.3.3.
Emprega
prensión de concepe o rigor adecuados.
as ferramentas tecnotos e propiedades
lóxicas adecuadas ao
xeométricas ou funtipo de problema, si- CMCCT
cionais, e realización
tuación para resolver CD
de cálculos de tipo
ou propiedade ou teonumérico, alxébrico
rema que cumpra deou estatístico.
mostrar.
– 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 re-

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

75%

X

X

X

X

Todas

75%

X

X

X

X

Todas

75%

X

X

X

X

Todas
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

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

i
l
m

h
i
l
n

MACS2B1.4.1. Coñece e
describe a estrutura do
proceso de elaboración dunha investigación matemática (proCMCCT
blema de investigación,
estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía,
resultados,
conclusións, etc.).

B1.6. Planificación e realización de proxectos e B1.4. Planificar adecuadamente o proceinvestigacións matemáso de investigación,
ticas a partir de contextendo en conta o contos da realidade ou do
texto en que se demundo das matemátisenvolve e o problecas, de xeito individual
Planifica
ma de investigación MACS2B1.4.2.
e en equipo.
adecuadamente o proformulado.
ceso de investigación,
tendo en conta o con- CMCCT
texto en que se desen- CSIEE
volve e o problema de
investigación formulado.

B1.6. Planificación e realización de proxectos e
investigacións matemáticas a partir de contextos da realidade ou do
mundo das matemáticas, de xeito individual
e en equipo.

B1.5. Practicar estra- MACS2B1.5.1. Afonda na
texias para a xeración
resolución
dalgúns
de investigacións maproblemas formulando
CMCCT
temáticas, a partir
novas preguntas, xenedea resolución dun
ralizando a situación ou
problema e o afonos resultados, etc.
damento
posterior,
da xeneralización de
Procura CMCCT
propiedades e leis MACS2B1.5.2.
conexións entre contex- CSC
matemáticas, e do
tos da realidade e do
afondamento nalgún
CCEC
mundo das matemátimomento da historia

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas
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Contidos

Criterios de
avaliación
das
matemáticas,
concretando todo iso
en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos ou probabilísticos.

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

g
i

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

cas (historia da humanidade e historia das
matemáticas; arte e
matemáticas; ciencias
sociais e matemáticas,
etc.)

MACS2B1.6.1.
Consulta
as fontes de información adecuadas ao pro- CMCCT
blema de investigación.

e

Grao
mínimo

B1.6. Planificación e reMACS2B1.6.2.
Usa
a
alización de proxectos e
linguaxe, a notación e
investigacións matemáos símbolos matemátiticas a partir de contexCMCCT
cos axeitados ao contos da realidade ou do
texto
do
problema
de
mundo das matemátiinvestigación.
cas, de xeito individual
B1.6. Elaborar un ine en equipo.
forme científico escri- MACS2B1.6.3.
Utiliza
B1.8.
Elaboración
e
to que recolla o proargumentos, xustifica- CCL
presentación dun inceso de investigación
cións, explicacións e
forme científico sobre o
realizado, coa precirazoamentos explícitos CMCCT
procedemento, os resión e o rigor adee coherentes.
sultados e as conclucuados.
sións do proceso de inMACS2B1.6.4.
Emprega
vestigación desenvolvias ferramentas tecnodo.
lóxicas adecuadas ao
B1.7. Práctica de protipo de problema de incesos de matematizavestigación, tanto na CMCCT
ción e modelización, en
procura de solucións CD
contextos da realidade.
coma para mellorar a
eficacia na comunicación das ideas matemáticas.
MACS2B1.6.5. Transmi- CCL

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas

25%

X

X

X

X

Todas
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Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

te certeza e seguridade
na comunicación das
ideas, así como dominio
do tema de investigación.
MACS2B1.6.6.
Reflexiona sobre o proceso
de investigación e elabora conclusións sobre
o nivel de resolución do
problema de investigación e de consecución
de obxectivos, formula CMCCT
posibles continuacións
da investigación, analiza os puntos fortes e
débiles do proceso, e
fai explícitas as súas
impresións persoais sobre a experiencia.

i
l

MACS2B1.7.1. Identifi- ca
situacións
problemáticas da realidade sus- CMCCT
B1.7.
Desenvolver
ceptibles
de
conter CSC
procesos de matemaproblemas de interese.
tización en contextos
da realidade cotiá
B1.7. Práctica de pro(numéricos, xeomécesos de matematizatricos, funcionais, es- MACS2B1.7.2. Estable- ce
ción e modelización, en
conexións
entre
o
tatísticos ou probabicontextos da realidade.
problema do mundo relísticos) a partir da
al e o mundo matemáidentificación de protico,
identificando o
blemas en situacións
CMCCT
problema ou os proproblemáticas da reablemas
matemáticos
lidade.
que subxacen nel, e os
coñecementos matemáticos necesarios.

25%

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

Todas

Pag 303

Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

i

a
b
c
d

Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

MACS2B1.7.3.
Usa,
elabora ou constrúe
modelos
matemáticos
axeitados que permitan
CMCCT
a resolución do problema ou dos problemas
dentro do campo das
matemáticas.

50%

X

X

X

X

Todas

MACS2B1.7.4.
Interpreta a solución mateCMCCT
mática do problema no
contexto da realidade.

50%

X

X

X

X

Todas

MACS2B1.7.5.
Realiza
simulacións e predicións, en contexto real,
para valorar a adecuaCMCCT
ción e as limitacións
dos modelos, e propón
melloras que aumenten
a súa eficacia.

25%

X

X

X

X

Todas

B1.8. Valorar a mo2B1.8.1. Reflexiona sodelización matemátibre o proceso e obtén
B1.7. Práctica de proca como un recurso
conclusións sobre os
cesos de matematizapara resolver problelogros conseguidos, reción e modelización, en
mas da realidade coCMCCT
sultados
mellorables,
contextos da realidade.
tiá, avaliando a eficaimpresións persoais do
cia e as limitacións
proceso, etc.v, e valodos modelos utilizarando outras opinións.
dos ou construídos.

75%

X

X

X

X

Todas

B1.6. Planificación e re- B1.9. Desenvolver e MACS2B1.9.1.
Desenalización de proxectos e
volve actitudes axeita- CMCCT
cultivar as actitudes
investigacións matemádas para o traballo en CSC
persoais
inherentes
ticas a partir de contexmatemáticas (esforzo,
ao quefacer matemátos da realidade ou do
perseveranza, flexibili- CSIEE
tico.
mundo das matemátidade e aceptación da

75%

X

X

X

X

Todas.
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Obxectivos

e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

b
i
l
m

Contidos

cas, de xeito individual
e en equipo.
B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización, en
contextos da realidade.
B1.9.
Confianza
nas
propias
capacidades
para desenvolver actitudes
axeitadas
e
afrontar as dificultades
propias
do
traballo
científico.

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

crítica razoada, convivencia coa incerteza,
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.).

MACS2B1.9.2.
Formúlase a resolución de retos e problemas coa
precisión, esmero e in- CMCCT
terese adecuados ao
nivel educativo e á dificultade da situación.

50%

X

X

X

X

Todas.

MACS2B1.9.3.
Desenvolve
actitudes
de
curiosidade e indagación, xunto con hábitos
de formular e formular- CMCCT
se preguntas e procurar CAA
respostas
axeitadas,
revisar de forma crítica
os resultados encontrados; etc.

50%

X

X

X

X

Todas.

MACS1B1.9.4.
Desenvolve habilidades so- CSC
ciais de cooperación e CSIEE
traballo en equipo.

75%

X

X

X

X

Todas.

MACS2B1.10.1.
Toma
B1.9.
Confianza
nas
decisións nos procesos
propias
capacidades B1.10.
Superar
blode resolución de propara desenvolver actiqueos e inseguridablemas, de investiga- CMCCT
tudes
axeitadas
e
des ante a resolución
ción, de matematiza- CSIEE
afrontar as dificultades
de situacións descoción ou de modelizapropias
do
traballo
ñecidas.
ción, e valora as consecientífico.
cuencias destas e a

50%

X

X

Todas.
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Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

conveniencia pola súa
sinxeleza e utilidade.

b
i
l

g
i

B1.9.
Confianza
nas B1.11.
Reflexionar
propias
capacidades
sobre as decisións
para desenvolver actitomadas, valorando a
tudes
axeitadas
e
súa eficacia, e aprenafrontar as dificultades
der diso para situapropias
do
traballo
cións similares futucientífico.
ras.

MACS2B1.11.1.
Reflexiona sobre os procesos
desenvolvidos, tomando conciencia das súas CMCCT
estruturas, valorando a
CAA
potencia, a sinxeleza e
a beleza das ideas e
dos métodosutilizados,
e aprender diso para situacións futuras.

MACS2B1.12.1.
SelecB1.5.
Utilización
de
ciona ferramentas tecmedios tecnolóxicos no
nolóxicas axeitadas e
proceso de aprendizaxe
utilízaas para a realizaB1.12.
Empregar
as
para:
ción de cálculos numéferramentas
tecnolóCD
Recollida ordenada e a
ricos, alxébricos ou esxicas
adecuadas,
de
organización de datatísticos cando a difi- CMCCT
xeito autónomo, reatos.
cultade destes impida
lizando cálculos nuElaboración e crea- ción
ou non aconselle faceméricos,
alxébricos
de representa- cións
los manualmente.
ou estatísticos, fagráficas de da- tos
cendo
representanuméricos,
funcións gráficas, recrecionais ou estatístiando situacións ma- MACS2B1.12.2.
Utiliza
cos.
temáticas
mediante
medios tecnolóxicos paFacilitación da comsimulacións ou analira facer representaprensión de concepzando con sentido crícións gráficas de funtos e propiedades
tico situacións divercións con expresións CMCCT
xeométricas ou funsas que axuden á
alxébricas complexas e
cionais, e realización
comprensión de conextraer
información
de cálculos de tipo
ceptos matemáticos
cualitativa e cuantitatinumérico, alxébrico
ou á resolución de
va sobre elas.
ou estatístico.
problemas.
Deseño
de
simulaMACS2B1.12.3.
Deseña CMCCT
cións e elaboración
representacións gráfide predicións sobre
cas para explicar o pro-

50%

X

Todas

75%

X

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

25%
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Contidos

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.

e
g
i

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

ceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de
medios tecnolóxicos
MACS2B1.12.4.
Recrea
ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas inCMCCT
teractivas para amosar,
analizar e comprender
propiedades xeométricas.

25%

X

X

X

X

Todas

MACSB1.12.5.
Utiliza
medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísti- CMCCT
cas, extraer información e elaborar conclusións.

75%

X

X

X

X

Todas

50%

X

X

X

X

Todas.

50%

X

X

X

X

Todas

Elabora
Utilizar
as MACS2B1.13.1.
B1.5.
Utilización
de B1.13.
documentos
dixitais
tecnoloxías da informedios tecnolóxicos no
propios (de texto, premación e da comuniproceso de aprendizaxe
sentación, imaxe, vícación de maneira
para:
deo, son, etc.), como
habitual no proceso
Recollida ordenada e a
resultado do proceso de
de aprendizaxe, busorganización de daprocura, análise e secando, analizando e
tos.
lección de información CD
seleccionando inforElaboración e crea- ción
salientable, coa ferramación salientable en
de representa- cións
menta tecnolóxica axeiinternet ou noutras
gráficas de da- tos
tada, e compárteos pafontes,
elaborando
numéricos,
funra a súa discusión ou
documentos propios,
cionais ou estatístidifusión.
facendo exposicións e
cos.
argumentacións desFacilitación da comtes e compartíndoos
prensión de concepen ámbitos apropia- MACS2B1.13.2. Utiliza os
CCL
tos e propiedades
dos para facilitar a inrecursos creados pa-
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Contidos

xeométricas ou funcionais, e realización
de cálculos de tipo
numérico, alxébrico
ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración
de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.
–

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

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

Criterios de
avaliación
teracción.

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

ra apoiar a exposición
oral dos contidos traballados na aula.

MACS2B1.13.3.
Usa
axeitadamente os medios tecnolóxicos para
estruturar e mellorar o
seu proceso de apren- CD
dizaxe, recollendo a inCAA
formación das actividades, analizando puntos
fortes e débiles do seu
proceso educativo, e
establecendo pautas de
mellora.

75%

X

X

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

i

MACS2B2.1.1. Dispón en
B2.1. Estudo das maforma de matriz intrices como ferraformación
procedente
Organizar
informenta para manexar B2.1.
do ámbito social para CMCCT
mación procedente de
e operar con datos
poder resolver problesituacións do ámbito
estruturados en tábomas con maior eficacia.
social utilizando a linas. Clasificación de
guaxe matricial, e aplimatrices.
car as operacións con
B2.2. Operacións con
matrices como instru- MACS2B2.1.2. Utiliza a
matrices.
mento para o tratalinguaxe matricial para
B2.3. Rango dunha
mento da devandita inrepresentar datos facili- CMCCT
matriz.
formación.
tados mediante táboas
B2.4. Matriz inversa.
e para representar sisB2.5.
Método
de
temas de ecuacións li-

100%

X

X

X

100%

X

X

X

Unidade
Unidade

1

Unidade

1

Unidade

2

2
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Contidos

Gauss.
B2.6. Determinantes
ata orde 3.
B2.7. Aplicación das
operacións das matrices e das súas propiedades na resolución de problemas en
contextos reais.

h
i

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

100%

X

X

X

Unidade
Unidade

1
2

100%

X

X

X

Unidade

2

100%

X

X

X

Unidade

4

neais.

MACS2B2.1.3.
Realiza
operacións con matrices e aplica as propiedades destas operaCMCCT
cións adecuadamente,
de xeito manual e co
apoio de medios tecnolóxicos.

B2.8.
Representación
MACS2B2.2.1.
Formula
matricial dun sistema
alxebricamente as resde ecuacións lineais:
tricións indicadas nudiscusión e resolución
nha situación da vida
de sistemas de ecuareal e o sistema de
cións lineais (ata tres
ecuacións lineais forecuacións con tres inmulado (como máximo CMCCT
de tres ecuacións e tres
cógnitas). Método de B2.2.
Transcribir
proGauss.
incógnitas),
resólveo
blemas expresados en
nos casos que sexa poB2.9.
Resolución
de
linguaxe usual á linsible e aplícao para reproblemas das cienguaxe alxébrica e resolver problemas en
cias sociais e da ecosolvelos utilizando téccontextos reais.
nomía.
nicas alxébricas determinadas (matrices, sisB2.10.
Inecuacións
temas de ecuacións,
lineais cunha ou dúas
inecuacións e prograincógnitas. Sistemas
mación lineal bidimen- MACS2B2.2.2. Aplica as
de inecuacións. Resotécnicas gráficas de
sional),
interpretando
lución gráfica e alxéprogramación lineal bicriticamente
o
signifibrica.
dimensional para resolcado das solucións obB2.11.
Programación
ver problemas de optitidas.
lineal bidimensional.
mización de funcións li- CMCCT
Rexión factible. Deneais que están suxeiterminación e intertas a restricións, e inpretación das soluterpreta os resultados
cións óptimas.
obtidos no contexto do
problema.
B2.12. Aplicación da
programación lineal á
resolución de pro-
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Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

100%

X

X

X

X

X

100%

X

X

X

X

X

100%

X

X

X

X

X

TG

blemas sociais, económicos e demográficos.
Bloque 3. Análise

i

i

B3.1.
Continuidade:
tipos. Estudo da continuidade en funcións
elementais e definidas a anacos.

MACS2B3.1.1.
Modeliza
con axuda de funcións
problemas formulados
nas ciencias sociais e
descríbeos mediante o CMCCT
estudo da continuidade,
B3.1. Analizar e intertendencias, ramas infipretar fenómenos habinitas, corte cos eixes,
tuais das ciencias soetc.
ciais de xeito obxectivo
traducindo a informaMACS2B3.1.2. Calcula as
ción á linguaxe das
asíntotas de funcións
funcións, e describilo
sinxelas racionais, ex- CMCCT
mediante o estudo cuaponenciais e logarítmilitativo e cuantitativo
cas.
das súas propiedades
máis características.
MACS2B3.1.3. Estuda a
continuidade nun punto
dunha función elemenCMCCT
tal ou definida a anacos
utilizando o concepto
de límite.

MACS2B3.2.1.
RepreB3.2. Aplicacións das B3.2. Utilizar o cálculo de
senta funcións e obtén
derivadas para obter
derivadas ao estudo
a expresión alxébrica a
conclusións acerca do
de funcións polinómipartir de datos relativos
comportamento dunha
cas, racionais e irraás súas propiedades lo- CMCCT
función,
para
resolver
cionais sinxelas, excais ou globais, e exproblemas de optimizaponenciais e logaríttrae
conclusións
en
ción extraídos de situamicas.
problemas derivados de
cións reais de carácter
B3.3. Problemas de
situacións reais.
económico ou social e

Unidade 5
Unidade 6

Unidade 5

Unidade 5

Unidade 7
100%

X

X

X

X

X

Unidade 8
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Contidos

optimización relacionados coas ciencias
sociais e a economía.
B3.4. Estudo e representación gráfica de
funcións polinómicas,
racionais, irracionais,
expónenciais e logarítmicas sinxelas a
partir das súas propiedades locais e globais.

i

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

75%

X

X

X

100%

X

X

X

Unidade 9

100%

X

X

X

Unidade 9

100%

X

X

X

Unidade 10

extraer conclusións do
fenómeno analizado.
MACS2B3.2.2.
Formula
problemas de optimización sobre fenómenos
relacionados coas cienCMCCT
cias sociais, resólveos e
interpreta o resultado
obtido dentro do contexto.

MACS2B3.3.1. Aplica a
regra de Barrow ao cálB3.5.
Concepto
de B3.3. Aplicar o cálculo de
culo de integrais defini- CMCCT
primitiva. Integral inintegrais na medida de
das de funcións eledefinida. Cálculo de
áreas de rexións planas
mentais inmediatas.
primitivas: propiedalimitadas por rectas e
des básicas. Integrais
curvas
sinxelas
que
inmediatas.
sexan
doadamente MACS2B3.3.2. Aplica o
concepto de integral
representables,
utiliB3.6. Cálculo de áredefinida para calcular a
zando técnicas de inteas: integral definida.
CMCCT
área de recintos planos
gración inmediata.
Regra de Barrow.
delimitados por unha
ou dúas curvas.

X

X

Unidade 7

Bloque 4. Estatística e Probabilidade

i
l

B4.1. Afondamento na B4.1. Asignar probabili- MACS2B4.1.1. Calcula a
probabilidade de suceteoría da probabidades a sucesos aleatosos en experimentos
lidade. Axiomática de
rios en experimentos
simples e compostos
Kolmogorov. Asignasimples e compostos,
mediante a regra de
ción de probabilidautilizando a regra de
Laplace, as fórmulas CMCCT
des a sucesos meLaplace en combinación
derivadas da axiomátidiante a regra de
con diferentes técnicas
ca de Kolmogorov e diLaplace e a partir da
de reconto persoais,
ferentes técnicas de resúa frecuencia relatidiagramas de árbore ou
conto.
va.
táboas de continxencia,
a axiomática da probaB4.2.
Experimentos
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Contidos

simples e compostos.
Probabilidade condicionada. Dependencia
e independencia de
sucesos.
B4.3.
Teoremas
da
probabilidade total e
de Bayes. Probabilidades iniciais e finais,
e verosimilitude dun
suceso.

i
l

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

bilidade e o teorema da MACS2B4.1.2.
Calcula
probabilidade total, e
probabilidades de suceaplica o teorema de
sos a partir dos sucesos
CMCCT
Bayes para modificar a
que constitúen unha
probabilidade asignada
partición
do
espazo
a un suceso (probabilimostral.
dade inicial) a partir da
información obtida meMACS2B4.1.3. Calcula a
diante a experimentaprobabilidade final dun
ción (probabilidade fisuceso
aplicando
a CMCCT
nal), empregando os
fórmula de Bayes.
resultados
numéricos
obtidos na toma de decisións en contextos reResolve
lacionados coas cien- MACS2B4.1.4.
unha situación relaciocias sociais.
nada coa toma de decisións en condicións de CMCCT
incerteza en función da
probabilidade das distintas opcións.

B4.4.
Poboación
e B4.2.
Describir
proce- MACS2B4.2.1. Valora a
representatividade dumostra. Métodos de
dementos
estatísticos
nha mostra a partir do
selección dunha mosque permiten estimar
seu proceso de selec- CMCCT
tra. Tamaño e repreparámetros descoñecición.
sentatividade dunha
dos dunha poboación
mostra.
cunha fiabilidade ou un
erro prefixados, calcuB4.5. Estatística palando o tamaño mostral MACS2B4.2.2.
ramétrica.
ParámeCalcula
necesario e construíndo
tros dunha poboación
estimadores
puntuais
o intervalo de confianza
e estatísticos obtidos
para a media, varianza,
para a media dunha
a partir dunha mosdesviación típica e pro- CMCCT
poboación normal con
tra. Estimación punporción poboacionais, e
desviación típica coñetual.
aplícao a problemas recida
e
para
a
media
e
ais.
B4.6. Media e desviaproporción
poboacional,
ción típica da media
cando o tamaño mosmostral e da proporMACS2B4.2.3.
Calcula
tral é suficientemente
ción mostral. Distriprobabilidades asocia- CMCCT
grande.
bución da media
das á distribución da

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

100%

X

X

X

Unidade 10

100%

X

X

X

Unidade 10

100%

X

X

X

Unidade 10

100%

Unidade 11

100%

X

X

X

X

X

Unidade 12

100%

X

X

X

X

X

Unidade 12
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de
avaliación

mostral nunha poboación normal. Distribución
da
media
mostral e da proporción mostral no caso
de mostras grandes.

B4.10. Identificación
das fases e das tare-

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

100%

X

X

X

X

X

Unidade 12
Unidade 13

100%

X

X

X

X

X

Unidade 12
Unidade 13

MACS2B4.2.6. Relaciona o
erro e a confianza dun
intervalo de con- fianza
co tamaño mos- tral, e
calcula cada un destes CMCCT
tres
elementos,
coñecidos os outros
dous, e aplícao en situacións reais.

100%

X

X

X

X

X

Unidade 12

CCL
MACS2B4.3.1. Utiliza as
ferramentas necesarias CMCCT

75%

MACS2B4.2.4. Constrúe,
en contextos re- ais, un
intervalo de confianza
para
a
media
CMCCT
poboacional dunha distribución normal con
desviación típica coñecida.

B4.8.
Intervalo
de
confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación
típica coñecida.
B4.9.
Intervalo
de
confianza para a media poboacional dunha distribución de
modelo descoñecido e
para a proporción no
caso
de
mostras
grandes.

i

Competencias
clave

OBS CAD

TI

TG

media mostral e da
proporción
mostral,
aproximándoas
pola
distribución normal de
parámetros axeitados a
cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais.

B4.7. Estimación por
intervalos de confianza. Relación entre
confianza, erro e tamaño mostral.

e

Estándares de
aprendizaxe

MACS2B4.2.5. Constrúe,
en contextos reais, un
intervalo de confianza
para
a
media
poboacional e para a CMCCT
proporción no caso de
mostras grandes.

B4.3. Presentar de forma ordenada informa-

Unidade 13

X

X

X

X

X

Unidade 12
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º Bacharelato
Instrumentos de avaliación
Obxectivos

l
m

Contidos

fas dun estudo estatístico. Elaboración e
presentación da información estatística.
Análise e descrición
de traballos relacionados coa estatística
e o azar, interpretando a información e
detectando erros e
manipulacións.

Criterios de

Estándares de

avaliación

aprendizaxe

Competencias
clave

ción estatística utilizanpara estimar parámedo vocabulario e repretros descoñecidos dusentacións adecuadas,
nha poboación e pree analizar de xeito crítisentar as inferencias
co e argumentado inobtidas mediante un
formes estatísticos prevocabulario e represensentes nos medios de
tacións axeitadas.
comunicación, na publicidade e noutros ámbi- MACS2B4.3.2. Identifica e
tos, prestando especial
analiza os elemen- tos
atención á súa ficha
dunha ficha técnica nun CMCCT
técnica e detectando
estudo
estatístico
posibles erros e manisinxelo.
pulacións na súa presentación
e
conclu- MACS2B4.3.3. Analiza de
sións.
xeito crítico e argumentado
información CMCCT
estatística presente nos
medios de comunica- CSC
ción e noutros ámbitos
da vida cotiá.

Grao
mínimo

Unidades
PE

PO

OBS CAD

TI

TG

Unidade 13

75%

X

X

X

Unidade 11
Unidade 12

75%

X

X

X

Unidade 12
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11.2.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II de 2º de Bacharelato
 Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.
 Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
 Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas.
Competencia en comunicación
lingüística (CCL)

 Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.
 Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas coa materia que se está impartindo.
 Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.
 Coas accións de contribución ao Proxecto Lector.

 Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (matrices, determinantes, programación lineal, integrais,..)
 Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren resolver.
 Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.
Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCCT)

 Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático.
 Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
 Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas.
 Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.
 Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos.

 Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso didáctico.
 Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.
Competencia dixital (CD)

 Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
 Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais.
 Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.
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 Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e no
Competencia de
aprender a aprender (CAA)

achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.
 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación.
 Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.

 Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo.
 Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de autocrítica.
Competencias
sociais e cívicas (CSC)

 Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.
 Coa potenciación dos problemas que conlevan 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.)
 Co traballo dos elementos transversais.

 Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios para a realización de pequenos traballos de
investigación.
Competencia en
sentido da iniciativa e
espírito emprendedor (CSIEE)

 Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no rexeitamento
de dogmas e prexuízos alleos á ciencia.
 Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións progresivas nas
estratexias que conducen á solución ou solucións dos mesmos.

 Coa posta en evidencia do gran peso cultural do mundo das matemáticas (a historia das matemáticas; as matemáticas na arte; as
matemáticas no mundo da física, as matemáticas na economía).
Competencia en conciencia
e expresións culturais (CCEC)

 Coa presentación dos lugares xeométricos como elementos de expresión artística e cultural.
 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (matrices, determinantes, programación lineal,
integrais,..) xunto coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o eixo central ou prioritario da programación didáctica
na materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.
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11.2.5.Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II de
2º de Bacharelato
ME. 1 Acredita unha
actitude
suficientemente

1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, en- fermidade grave,...)
ou por incorporación tardía, tivera xustificación para non facelo.
2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.

positiva
de cara a materia

ME.2 Acredita un
nivel suficiente de
aprendizaxe no
bloque de Números
e Álxebra

1. Recoñece se un sistema é incompatible ou compatible e, neste caso, se é determinado ou indeterminado.
2. Interpreta xeometricamente sistemas lineares de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 incógnitas.
3. Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss.
7. Discute sistemas de ecuacións lineares depen dentes dun parámetro polo método de Gauss.
8. Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de ecuacións, resólveo e interpreta a solución dentro do
contexto do enunciado.
9. Realiza operacións combinadas con matrices ( elementais). Calcula a inversa dunha matriz polo método de Gauss.
10. Resolve ecuacións matriciais.
11. Calcula o rango dunha matriz numérica.
12. Calcula o rango dunha matriz que depende dun parámetro.
13. Relaciona o rango dunha matriz coa dependencia linear das súas filas ou das súas columnas.
14. Expresa un enunciado mediante unha relación matricial e, nese caso, resólveo e interpreta a solución dentro do contexto do enuncia do.
15. Calcula determinantes de orde 2 e de orde 3.
16. Recoñece as propiedades que se utilizan en igualdades entre determinantes (casos sinxelos).
17. Calcula o rango dunha matriz ( 3 x 4 ao sumo ).Discute o rango dunha matriz dependente dun parámetro.
18. Recoñece
a existencia ouun
non
da inversa
dunhans
matriz
seu caso.
Expresa matricialmente
sistema
de ecuació
e, se eé calcúlaa
posible, no
resólveo
achando a
14. Aplica o teorema de Rouché para dilucidar como é un sistema de ecuacións lineares con coeficientes numéricos.
15. Aplica a regra de Cramer para resolver un sistema de ecuacións lineares, 2 x 2 ou 3 x 3, con solución única.
16. Estudia e resolve, no seu caso, un sistema de ecuacións lineares con coeficientes numéricos.
17. Discute e resuelve un sistema de ecuacións d ependente dun parámetro.
18. Representa o semiplano de solucións dunha in ecuación linear ou identifica a inecuación que corresponde a un
semiplano.
19. A partir dun sistema de inecuacións, constrúe o recinto de solución e interprétaas como tales.
20. Resolve un problema de programación linear c on dúas incógnitas descrito de forma meramente alxébrica.
21. Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado sinxelo.
22. Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado algo complexo.
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ME.3 Acredita un
nivel suficiente de
aprendizaxe no
bloque de Análise

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Obtén o dominio de definición dunha función dada pola súa expresión analítica.
Recoñece e expresa con corrección o dominio de definición dunha función dada graficamente.
Determina o dominio de definición dunha función tendo en conta o contexto real
Asocia a gráfica dunha función á súa expresión analítica nas funcións lineares e cuadráticas.
Asocia a gráfica dunha función á súa expresión analítica nas funcións radicais e de proporcionalidade inversa.
Obtén a expresión analítica dunha función linear a partir da súa gráfica ou dalgúns dos seus elementos.
Realiza con soltura interpolacións lineares e aplícaas á resolución de problemas.
A partir dunha función cuadrática dada, recoñece a forma e a posición da parábola correspondente e represéntaa.
Representa funcións definidas “a anacos” (só lineares e cuadráticas).
Obtén a expresión analítica dunha función dada por un enunciado (lineares e cuadráticas).
Representa y = f(x) ± k ou y = f(x ± a) ou y = –f(x) a partir da 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.
Dadas as expresións analíticas de dúas funcións, determina a función composta das dúas.
Recoñece unha función dada como composición doutras dúas coñecidas.
Dada a gráfica dunha función, representa a da súa inversa e obtén valores dunha a partir dos da outra.
Indica a función inversa dunha función dada.
Dada a gráfica dunha función exponencial ou logarítmica, asígnalle a súa expresión analítica e describe algunhas das súas características.
Dada a expresión analítica dunha función exponencial ou logarítmica, represéntaa.
Obtén a expresión analítica dunha función exponencial, dada por un enunciado.
Dada a gráfica dunha función trigonométrica, asígnalle a súa expresión analítica e describe algunha das súas características.
Dada a expresión analítica dunha función trigonométrica, represéntaa.
–

+

23 Dada a gráfica dunha función, recoñece o valor dos límites cando: x → + ∞ ,x → – ∞ ,x → a , x → a , x → a.
24 Interpreta graficamente expresións do tipo lím f (x) =β (α e β son + ∞,– ∞ ou un
número), así como os límites laterais.
25 Calcula o límite nun punto dunha función continua.
Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anula o denominador e non o numerador, e distingue o comportament o pola esquerda e pola
dereita.
27 Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anulan numerador e denominador.
28 Calcula os límites cando x → + ∞ ou x → – ∞ , de funcións polinómicas.
29 Calcula os límites cando x → + ∞ ou x → – ∞ , de funcións racionais.
30 Dada a gráfica dunha función, recoñece se nun certo punto é continua ou descontinua e, neste último caso, identifica a causa da descontinuidade.
31 Estuda a continuidade dunha función dada “a anacos”.
32 Indica as asíntotas verticais dunha función racional e representa a posición da curva respecto a elas.
33 Estuda e representa as ramas infinitas dunha función polinómica.
34 Estuda e representa o comportamento da función racional cando x → + ∞ ou x → – ∞. (resultado: ramas parabólicas).
35 Estuda e representa o comportamento da función racional cando x → + ∞ ou x → – ∞ (resultado: asíntota horizontal).
36 Estuda e representa o comportamento da función racional cando x → + ∞ ou x → – ∞ (resultado: asíntota oblicua).
37 Indica a taxa de variación media dunha función nun intervalo e interprétaa.
38 Calcula a derivada dunha función nun punto a partir da definición.
39 Aplicando a definición de derivada, determinar a función derivada doutra.
40 Determina a derivada dunha función sinxela.
41 Determina a derivada dunha función na que interveñen potencias non enteiras, produtos e cocientes.
42 Indica a derivada dunha función composta.
43 Determina a ecuación da recta tanxente a unha curva.
44 Localiza os puntos singulares dunha función polinómica ou racional e represéntaos.
45 Determina os tramos onde unha función crece ou decrece.
46 Representa unha función da que se coñecen os datos máis relevantes (ramas infinitas e puntos singulares).
47 Describe con corrección todos os datos relevantes dunha función dada graficamente.
48 Representa unha función polinómica de grao superior a dous.
49 Representa unha función racional con denominador de primeiro grao e unha rama asintótica.
50 Representa unha función racional con denominador de primeiro grao e unha rama parabólica.
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ME.4 Acredita un
nivel suficiente de
aprendizaxe no
bloque de
Estatística e
Probabilidade

Representa unha función racional con denominador de segundo grao e unha asíntota horizontal.
Representa unha función racional con denominador de segundo grao e unha asíntota oblicua.
Representa unha función racional con denominador de segundo grao e unha rama parabólica
Representa funcións trigonométricas.
Representa funcións exponenciais.
Representa outros tipos de funcións.
Calcula a primitiva (integral indefinida) dunha función elemental.
Calcula a primitiva dunha función na que deb a realizar unha substitución sinxela.
Asocia unha integral definida á área dun recinto sinxelo.
Coñece a regra de Barrow e aplícaa ao cálculo das integrais definidas.
Calcula a área do recinto limitado por unhacurva e o eixe X nun intervalo.
Calcula a área comprendida entre dúa curvas.

1. Expresa un enunciado mediante operacións co n sucesos.
2. Aplica as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir das probabilidades de outros.
3. Aplica os conceptos de probabilidade condicionada e independencia de sucesos para achar relacións teóricas entre
4. Calcula probabilidades de experiencias compostas descritas mediante un enunciado.
5. Calcula probabilidades plantexadas mediante enunciados que poden dar lugar a unha táboa de continxencia.
6. Calcula probabilidades totais ou “a posteri ori” empregando un diagrama en árbore ou as fórmulas correspondentes.
7. Identifica cando un colectivo é poboación ou é mostra, razoa porqué se debe recorrer a unha mostra nunha circunstancia concreta, comprende que unha
mostra ten que ser aleatoria e dun tamaño adecuado ás circunstancias ad experiencia.
8. Describe, calculando os elementos básicos, o proceso para realizar un mostreo por sorteo, sistemático ou estratific
9. Calcula probabilidades nunha distribución N(µ, σ) .
10. Obtén o intervalo característico ( µ – k , µ + k ) correspondente a unha certa probabilidade
11. Describe a distribución das medias mostrais correspondentes a unha poboación coñecida (con n ≥ 30 ou ben coa poboación normal), e calcula probabilida des
relativas a elas.
12. Calcula o intervalo característico correspondente ás medias de certo tamaño extraídas dunha certa poboación e correspondente a unha proba bilidade.
13. Constrúe un intervalo de confianza para a media coñecendo a media mostral, o tamaño da mostra e o nivel de confianza.
14. Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos do intervalo.
15. Dada unha distribución binomial, recoñece a posibilidade de aproximala por unha normal, obtén os seus parámetros e calcula probabilidades a partir dela.
16. Describe a distribución das proporcións mos trais correspondente a unha poboación coñecida e calcula probabilidades relativas a ela.
17. Para unha certa probabilidade, calcula o intervalo característico correspondente das proporcións en mostras dun cierto tamaño.
18. Constrúe un intervalo de confianza para a proporción (ou a probabilidade) coñecendo unha proporción mostral, o tamaño da mostra e o nivel de confianza.
19. Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos do intervalo.
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11.2.6.Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia

Complementan a metodoloxía didáctica exposta para a etapa do Bacharelato na súa totalidade e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada
comprensión dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das
competencias clave. Estas son algunhas delas:




É conveniente mostrarlles as relacións das matemáticas con outros campos do saber, presentándolle ao alumnado situacións variadas xurdidas
tanto das propias matemáticas coma das outras ciencias, da tecnoloxía ou do seu contorno . Deste xeito adquire máis sentido e relevancia o que
están aprendendo.
Os bloques didácticos non teñen que ensinarse necesariamente illados uns dos outros. As moitas relacións que existen entre eles deben facerse
explícitas no proceso da súa ensinanza.



A ensinanza das matemáticas neste curso debe ter un nesgo marcadamente instrumental, onde as aplicacións primen sobre o formal.
A pesar do seu carácter instrumental, hai que evitar que o alumnado considere as matemáticas como un conxunto de fórmulas e procedementos
que se deban aplicar irreflexivamente na resolución dos diversos problemas que xurdan no campo das ciencias sociais.



Os conceptos e procedementos han de dotarse de significado antes de ser aplicados.



As calculadoras e os programas informáticos poden realizar de forma eficiente as tarefas repetitivas (como o cálculo), liberando tempo para a
reflexión e o debate na aula.
Tamén pode ser interesante a utilización dos programas informáticos para a ensinanza dalgúns conceptos (por exemplo, o de intervalo de
confianza).
É conveniente que o alumnado chegue a percibir as matemáticas como unha ferramenta útil cando se trata de interpretar a realidade social con
obxectividade.
A presentación das matemáticas a partir de contextos e actividades variadas axuda a que os alumnos non perciban as matemáticas como un
conxunto de fórmulas e métodos carentes de sentido e sen relación coas outras ramas do saber.
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12. Métodos estatísticos e numéricos de 2º de Bacharelato
A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas
de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta, contempla dentro desa relación a materia de Métodos Estatísticos e
Numéricos, que de acordo co disposto no apartado 3 do seu artigo 3º, só poderá ofrecerse no segundo curso de Bacharelato. A mesma norma establece no apartado 4 do mesmo artigo 3º que a carga horaria desta materia será de dous períodos lectivos semanais.

O desenvolvemento da materia de Métodos Estatísticos e Numéricos debe ter por finalidade completar a formación científica xeral que os alumnos e alumnas
de bacharelato van acadando a partir doutras materias. Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para esta materia cobren parcelas non tratadas
nos programas xerais e están orientados a ser empregados como ferramentas nos cálculos profesionais; en realidade, non se solapan cos estudados noutras materias do Bacharelato senón que se apoian neles e, nalgúns casos, amplíanos. A complexidade dos conceptos de probabilidade estudiados aconsellan unha
orientación cara a metodoloxía experimental fuxindo da ensinanza formalista.
A materia de Metodos Estatisticos e Numericos contribue especialmente ao desenvolvemento da competencia matematica, reconecida como clave pola
Union Europea co nome de "competenciamatematica e competencias basicas en ciencia e tecnoloxia".Esta consiste en formular, transformar e resolver
problemas a partir de situacions da vida cotia, doutras ciencias e das propias matematicas.Para lograr isto compre analizar a situacion, identificar o que e
verdadeiramente relevante, establecer relacions, facer a modelizacion e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros,
formular outros problemas, outras preguntas e mesmo atopar outras respostasque aparezan tras a analise, o traballo, a argumentacion e a resolucion da
situacion de partida. Enecesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matematicas, e resolver os
problemas asociados coa situacion en cuestion. Estas actividades esixen a argumentacion e a analise dos procedementos empregados e as solucions
propostas. E dicir,a competencia matematica consiste en adquirir un habito de pensamento matematico que permita establecer hipoteses e contrastalas,
elaborar estratexias de resolucion de problemas e axudar na toma de decisions adecuadas, tanto na vida persoal como na sua futura vida profesional.A
habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade, ponenen xogo distintas formas de pensamento: o pensament
oconverxente, indispensable para estruturarconecementos de forma loxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas solucions ou
asociacions non convencionais ao problema investigado; e os pensamentos abstracto, algoritmico ecomputacional, vinculados a capacidade de abordar un
problema automatizando o proceso eprocurando solucions transferibles ou xeneralizables. Neste proceso estan involucradas todas ascompetencias: a de
comunicacion linguistica, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicaros resultados obtidos; a de aprender a aprender, ao desenvolver a
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capacidade de abstraer esimplificar; a de sentido de iniciativa e espirito emprendedor, ao establecer un plan de traballo enrevision e modificacion continua, a
medida que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital,ao tratar adecuadamente a informacion e, de ser o caso, servir de apoio a resolucion do
problema, acomprobacion da solucion e a presentacion de resultados; a competencia social e civica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes
enfoques e solucions; e a de conciencia e expresions culturais,na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artisticos con base
matematica..

12.1. Unidades Didacticas
12.1.1. Contidos. Secuencia e temporalización
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que aparecen organizados en 6 Bloques:
Bloque 1. Mostraxe
Bloque 2. Estatistica inferencial
Bloque 3. Probabilidade condicionada
Bloque 4. Series temporais
Bloque 5. Programacion lineal
Bloque 6. Metodos numéricos
serán distribuídos en UNIDADES DIDÁCTICAS. , Indícarase cales son esas unidades,máis ou menos coincidindo co libro de texto utilizado, e a súa
secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a temporalización, e totalmente orientativo e poderán ser
alteradas se o profesor ou profesora, logo de avaliar as características do alumnado o seu coñecemento previo da materia, o tempo de duración de cada
avaliación ou circunstancias non previstas, o considera oportuno.
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Métodos estatísticos e numéricos de 2º de Bacharelato

Trimestre

Bloques

Unidades

Temporalización

Unidade 1: Azar e Probabilidad

5 sesións

Unidade 2: Probabilidade Condicionada

6 sesión

Unidade3 : Distribución de Probabilidade de variable discreta

5 sesión

Unidade4 : Distribución de Probabilidade de variable continua

6 sesión

1. MOSTRAXE

Unidade 5: Distribucións Mostrais.

4 sesións

2. ESTATÍSTICA INFERENCIAL

Unidade 6: Estimacións de Parámetros

3. PROBABILIDADE CONDICIONADA

PRIMEIRO

1. MOSTRAXE

SEGUNDO

8 sesión

8 sesión
Unidade 7: Contrastes de hipóteses
Unidade 8: Cadeas de Markov.

7 sesións

7. SERIES TEMPORAIS

Unidade 9: Series temporais

4 sesión

5.PROGRAMACIÓN LINEAL

Unidade 10: Programación Lineal

4 sesións

6.MÉTODOS NUMÉRICOS

Unidade 11:Mètodos numéricos

6 sesións

3. PROBABILIDADE CONDICIONADA

TERCEIRO

Pag 323

12.2.Obxectivos xerais do curso .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprender os conceptos, procedementos e métodos estatísticos e numéricos que permitan a análise e o modelado de situacións, para adquirir unha
formación científica xeral.
Relacionar a estatística e a probabilidade coas o utras áreas do saber, especialmente cos mundos biolóxico, físico e tecnolóxico, apreciando que o seu
carácter interdisciplinar é unha fonte necesaria para o seu desenvolvemento.
Utilizar a estatística na toma de decisións, confrontando os puntos de vista deterministas cos estocásticos cunha base racional e obxectiva.
Levar a cabo investigacións que requiran a elabor ación de series de datos e a transcrición a táboas, diagramas e gráficas como un modo de organizalos
e de interpretalos, identificando posibles modelos ós que se axusten e formulando novas cuestións.
Empregar os coñecementos estatísticos adquiridos para analizar os datos e informacións que aparecen nos medios de comunicación e noutros ámbitos,
sendo sensibles ante a súa utilización incorrecta.
Utilizar a linguaxe estatística para interpretar e comunicar a información que poida ser tratada polos seus métodos, valorando a estatística coma unha
tecnoloxía de transformación de datos en información significativa.
Apreciar a importancia dos métodos estatísticos no intento do ser humano de coñecer o mundo, valorando as actitudes asociadas a eles como a análise
crítica das afirmacións, o cuestionamento das ideas intuitivas, a necesidade de verificación ou a busca dunha medida da incerteza.
Utilizar os métodos numéricos na resolución de problemas contextualizados, tendo en conta a precisión requirida de acordo coa situación formu lada e
valorando a necesidade de verificación e de interpretación dos resultados.

12.3 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia
Nas táboas que figura a continuación deste parágrafo, e respectando o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os seguintes elementos do currículo e o seu peso da
materia de Métodos estatísticos do segundo curso do Bacharelato :
1. Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, relacionados entre si e relacionados tamén co logro dos obxectivos xerais.
2.O grao mínimo de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable.
3.A distribución dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe nas respectivas unidades didácticas da materia.
4.O perfil de cada competencia clave na materia.
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Métodos estatísticos e numéricos 2º Bacharelato
Instrumentos
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

de avaliación

Grao
mínimo

CAD

Unidades

PE

PO

OBS

TI

TG

100%

X

X

X

 Unidade 3,4

100%

X

X

X

 Unidade 5

75%

X

X

X

 Unidade 5

75%

X

X

X

 Unidade 5

Bloque 1. Mostraxe

 B1.1. Identificar os fenó-






h
i
l

menos que poden modelizarse mediante as dis MENB1.1.1. Distingue fetribucións de probabilidanómenos aleatorios, discrede binomial e normal,
tos ou continuos, que pocalculando os seus paráden modelizarse mediante
metros, asignando a prounha distribución binomial
babilidade aos sucesos
ou normal, e manexa con  CMCCT
correspondentes e tosoltura as correspondentes
mando decisións ante sitáboas
para
asignarlles
tuacións que se axusten a
probabilidades aos sucesos,
unha distribución binoanalizándoos e decidindo a
mial ou normal, por meopción máis conveniente.
dio da asignación de probabilidades aos sucesos
correspondentes.

 B1.1.Fundamentos

probabilísticos. Distribucións de probabilidade.

m

 MENB1.2.1. Valora a repre-

sentatividade dunha mostra  CMCCT
a partir do seu proceso de  CSIEE
estudos concretos partinselección.
do da elaboración de enquisas, selección da mostra e estudo estatístico  MENB1.2.2. Aplica os condos datos obtidos acerca
ceptos relacionados coa
de determinadas caractemostraxe para obter datos
rísticas da poboación esestatísticos dunha poboa CMCCT
tudada para inferir conción e extrae conclusións
clusións,
asignándolles
sobre aspectos determinanunha confianza medible.
tes da poboación de partida.

 B1.2. Planificar e realizar
 B1.2.

Poboación

e

mostra.

 i
 l

 B1.3. Mostraxe: tipos.
 B1.4. Parámetros poboacionais e estatísticos dunha mostra.

 B1.5.

Distribucións
dunha mostra.

 a
 b
 c

 B1.6.

Identificación  B1.3. Presentar e descri-  MENB1.3.1. Analiza de for-  CCL
das fases e tarefas
bir ordenadamente inma crítica e argumentada  CMCCT
dun estudo estatístico.
formación estatística utiliinformación estatística preElaboración e presenzando vocabulario e
sente nos medios de comu-  CD
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Métodos estatísticos e numéricos 2º Bacharelato
Instrumentos
Obxectivos














d
e
f
g
h
i
l

Contidos

tación da información
estatística. Análise e
descrición de traballos
relacionados coa estatística e o azar, interpretando a información
e
detectando
erros e manipulacións.

m
n
ñ
o
p

Criterios de avaliación

unhas
representacións
adecuados, e analizar de
forma crítica e argumentada informes estatísticos
presentes nos medios de
comunicación, publicidade e outros ámbitos,
prestando especial atención á súa ficha técnica e
detectando posibles erros
e manipulacións na súa
presentación e conclusións e analizando, de
forma crítica, informes
estatísticos presentes nos
medios de comunicación
e noutros ámbitos, detectando posibles erros e
manipulacións na presentación de determinados
datos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

de avaliación

Grao
mínimo

Unidades

PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

 100%

X

X

X

X

X

 Unidade 6

 100%

X

X

X

X

X

 Unidade 7

nicación e outros ámbitos  CSC
da vida cotiá, valorando a  CCEC
incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e
representación gráfica de
datos estatísticos que proveñen de diversas fontes.

Bloque 2. Estatística inferencial

 B2.1. Estimación puntual e por intervalos.

 B2.2. Decisións esta-

 i
 l

 MENB2.1.1. Obtén estima-

dores puntuais de diversos
parámetros poboacionais e
os intervalos de confianza
de parámetros poboacio-  CMCCT
nais en problemas contextualizados, partindo das
distribucións mostrais correspondentes.

tísticas. Hipóteses estatísticas.
Contraste
de hipóteses. Cálculo  B2.1. Estimar parámetros
das rexións de aceptadescoñecidos dunha poción e rexeitamento, e
boación cunha fiabilidade
formulación da regra
ou un erro prefixados.
de decisión.
 MENB2.1.2. Leva a cabo un
 B2.3. Erros de tipo I e
contraste de hipóteses soII. Nivel de significabre unha poboación, formu-  CMCCT
ción.
Potencia
dun
la as hipóteses nula e al-  CAA
contraste.
Relacións
ternativa dun contraste,
entre σ, μ e o tamaño
entende os erros de tipo I e
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Métodos estatísticos e numéricos 2º Bacharelato
Instrumentos
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

da mostra.

Competencias
clave

de avaliación

Grao
mínimo

CAD

Unidades

PE

PO

OBS

TI

TG

 100%

X

X

X

 Unidade 1,2

 100%

X

X

X

 Unidade 8

 75

X

X

X

 Unidade 9

de tipo II, e define o nivel
de significación e a potencia
do contraste.
Bloque 3. Probabilidade condicionada

 B3.1.

 i
 l

Experimentos
simples e compostos.
Probabilidade
condicionada. Dependencia  B3.1. Asignar probabili-  MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probae independencia de
dades a sucesos aleatobilidades totais e a regra de  CMCCT
sucesos.
rios
en
experimentos
Bayes ao cálculo de probasimples
e
compostos.
 B3.2. Regra do produbilidades de sucesos.
to. Regra das probabilidades totais. Regra
de Bayes.

 B3.3. Cadeas de Mar-  B3.2. Modelar situacións  MENB3.2.1. Identifica fe i
 l

kov. Distribucións estacionarias.
Cadeas
absorbentes.

 B3.4.

Clasificación,
identificación e cálculo
das probabilidades dos
estados en cadeas de
Markov.

contextualizadas
dos
mundos científico, tecnolóxico, económico e social, utilizando as cadeas
de Markov para estudar a
súa evolución, asignándolles probabilidades aos diferentes estados.

nómenos da vida cotiá que
se modelizan mediante cadeas de Markov, distingue
os seus estados, represén CMCCT
taos e calcula as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con
matrices ou outros métodos.
Bloque 4. Series temporais

 MENB4.1.1. Describe e in-

 B4.1. Series de tempo: compoñentes.

 i
 l

 B4.2. Curva de tendencia. Determinación
de curvas de tendencia por diversos métodos como o axuste por
mínimos cadrados.

 B4.1. Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series cronolóxicas mediante o estudo
das compoñentes que
aparecen nelas.

terpreta, cualitativa e cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo  CCL
que representan distintos
 CMCCT
fenómenos científicos ou
sociais cando veñen dadas
por unha táboa ou por unha
gráfica, e calcula e utiliza a
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Métodos estatísticos e numéricos 2º Bacharelato
Instrumentos
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

 B4.3. Índice estacio-

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

de avaliación

Grao
mínimo

Unidades

PE

PO

OBS

CAD

TI

TG

 100%

X

X

X

X

 100%

X

X

X

 Unidade 11

 100%

X

X

X

 Unidade 11

curva de tendencia e os índices cíclicos e estacionais
como modelos matemáticos
que permiten realizar predicións.

nal. Índices cíclicos.
Variación irregular.

Bloque 5. Programación lineal

 B5.1.

 i
 l

Desigualdades.
Inecuacións
lineais.  B5.1. Resolver problemas
Problema estándar de
de optimización extraídos  MENB5.1.1. Resolve proprogramación
lineal.
de situacións reais de cablemas provenientes de diFunción obxectivo. Sorácter científico, tecnolóversos campos, utilizando a
lución factible.
xico, económico e social
linguaxe alxébrica con sol-  CMCCT
 B5.2. Problema dual.
enunciados na linguaxe
tura e a programación line CAA
natural, traducíndoos á
al con dúas variables para
 B5.3. Formulación e
 CSC
obter
a
solución,
e
interprelinguaxe
alxébrica
e
utiliresolución de problezando as técnicas de prota os resultados obtidos no
mas de programación
gramación lineal, e intercontexto do problema forlineal con dúas variapreta as solucións obtimulado.
bles por métodos grádas.
ficos e interpretación

X

 Unidade 10

das solucións obtidas.
Bloque 6. Métodos numéricos

 B6.1. Díxitos significativos. Truncamento e
arrendondamento.
Erro acumulado. Erros
absoluto e relativo.

 i
 l

 B6.2. Converxencia.
 B6.3. Métodos de resolución de ecuacións
cunha incógnita.

 B6.4. Métodos de resolución de sistemas
lineais.

 B6.5. Métodos de cál-

 MENB6.1.1. Analiza os pro-

blemas e determina o método de cálculo da solución
de cálculo numérico na
apropiado a cada caso, em-  CMCCT
resolución de problemas
pregando números aproxicontextualizados
dos
mados e acoutando o erro  CSIEE
campos científico, tecnocometido, e contrasta o relóxico ou económico, trasultado coa situación de
ducíndoos á linguaxe alpartida.
xébrica adecuada e estudando as relacións funcionais que interveñen  MENB6.1.2. Calcula áreas
neles.
utilizando métodos numéri-  CMCCT
cos.

 B6.1. Utilizar as técnicas
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Métodos estatísticos e numéricos 2º Bacharelato
Instrumentos
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

de avaliación

Grao
mínimo

CAD

Unidades

PE

PO

OBS

TI

TG

 100%

X

X

X

 Unidade 11

 100%

X

X

X

 Unidade 11

culo de integrais definidas. Cálculo de superficies.

 MENB6.2.1. Axusta os da-

tos obtidos a partir dunha
situación empírica a unha
gráficas como instrumenfunción e obtén valores  CMCCT
to para o estudo de situadescoñecidos,
utilizando
cións empíricas, axustántécnicas de interpolación e
doas a unha función, e
extrapolación.
obter os seus parámetros
para adquirir información
suplementaria,
empre-  MENB6.2.2. Analiza relacións entre variables que
gando os métodos de innon se axusten a ningunha
terpolación e extrapola CMCCT
fórmula alxébrica e amosa
ción adecuados.
destreza no manexo de datos numéricos.

 B6.2. Utilizar táboas e

 i
 l

 B6.6. Interpolación polinómica.
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12.4 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias claves

Métodos estatísticos e numéricos de 2º de Bacharelato
 Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.
 Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
 Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas.
Competencia en comunicación
lingüística (CCL)

 Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.
 Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas coa materia que se está impartindo.
 Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas.
 Coas accións de contribución ao Proxecto Lector.

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

 Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (programación lineal, interpolación, series temporais, métodos numéricos,..)
 Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren resolver.
 Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.
 Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático.
 Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
 Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas.
 Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos traballos de investigación.
 Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos.

 Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso didáctico.
 Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora.
Competencia dixital (CD)

 Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.),
 Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de documentos dixitais.
Coas accións de contribución ao plan TIC do centro.
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 Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e reflexión na resolución de problemas e no
Competencia de
aprender a aprender (CAA)

achado das súas solucións, sobre todo nos relacionados coa vida cotiá.
 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación.
 Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico.

 Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo.
 Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa incerteza, de tolerancia da frustración e de autocrítica.
Competencias
sociais e cívicas (CSC)

 Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na toma de decisións.
 Coa potenciación dos problemas que conlevan 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.)
 Co traballo dos elementos transversais.

 Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios para a realización de pequenos traballos de
investigación.
Competencia en
sentido da iniciativa e
espírito emprendedor (CSIEE)

 Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no pensamento crítico e científico e no rexeitamento
de dogmas e prexuízos alleos á ciencia.
 Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos habituais e modificacións progresivas nas
estratexias que conducen á solución ou solucións dos mesmos.

 Coa posta en evidencia do gran peso cultural da materia de Métodos estatísticos e numéricos (na historia das matemáticas; na
Competencia en conciencia
e expresións culturais (CCEC)

economía, na medicina, na bioloxía,...).
 Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia.

De todos os aspectos enunciados na táboa anterior, o da progresiva adquisición de novos coñecementos (matrices, determinantes, programación lineal,
integrais,..) xunto coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza e esforzo, constitúen o eixo central ou prioritario da programación
didáctica na materia, tanto a nivel de ensino-aprendizaxe como de enfoque metodolóxico.
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12.5.Concreción dos mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia
Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na materia de Métodos estatísticos e numéricos de 2º de Bacharelato

1.
ME. 1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a

Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente,
enfermidade grave,...) ou por incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo.

2.

Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron.

materia

ME.2 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Estatística inferencial

ME.3 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Probabilidade condicionada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acha intervalo de confianza para a media e a proporcion
Acha o tamano minimo da mostra para obter unha estimacion cun erro
Acha o nivel de confianza dunha estimación
Facer contraste de hipotesis para a media
Facer contraste de hipotesis para a proporcion
Identificar os erros tipo I e II en ditos contrastes
Achar e interpretar a potencia dun contraste

predeterminado

1.

Coñece as propiedades fundamentais da probabilidade.

2.

Aplica os coñecementos anteriores para determinar probabilidades en problemas

3.

Construe arbores de probabilidade e taboas de continxencia para experimentos compostos

4.

Calcula probabilidade mediante o teorema das probabilidades totais

5.

Calcula probabilidade mediante a regra de Bayes

6.

Calcula probabilidades da media mostral e da proporcion

7.

Distingue os estados dunha cadea e asignarlles probabilidades.

8.

Acha a matriz de transicion e o estado o cabo de un numero de pasos determinados

9.

Acha a distribucion de probabilidades estacionaria e asociala co comportamento alargo prazo das cadeas regulares
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ME.4 Acredita un nivel suficiente

1.
2.
3.

Desestacionalizar unha serie
Obter a recta de tendencia secular
Obter valores futuros

1.
2.
3.

Plantexa un problema de programacion lineal : obxectivo e restriccions
Determina a rexion factible e os vértices
Acha a solucion optima

1.
2.
3.
4.

Calcula
Calcula
Calcula
Calcula

de aprendizaxe no bloque de
Series temporais

ME.5 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de
Programación lineal

ME.6 Acredita un nivel suficiente
de aprendizaxe no bloque de

erros
solucion dunha ecuacion
solucion da solucion dun sistema
de integrais definidas e áreas

Métodos numéricos
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12.6.Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia
Dado o carácter de optatividade da materia de Métodos Estatísticos, a súa metodoloxía didáctica para a etapa do Bacharelato complementa a correspondente ás
materias troncais e teñen por finalidade contribuír, por un lado, a unha axeitada comprensión dos contidos matemáticos en conexión con contextos do mundo real
e significativos para o alumnado e, por outro, ao desenvolvemento das competencias clave. Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para

estes métodos estatísticos e numéricos apóianse nos estudados na educación secundaria obrigatoria e nas Matemáticas do bacharelato,
ampliándoos nalgúns casos.
Estas son algunhas das concrecións que implementaremos: metodoloxía baseada na resolucion de problemas para desenvolver capacidades como a

comprensión e emprego de diferentes linguaxes matemáticas, a análise de datos, a formulación, a comprobación e a aceptación ou o rexeitamento
de hipotéses, o deseño, o emprego e o contraste de estratexias, a toma de decisións, etc.


A pesar do seu carácter instrumental, hai que evitar que o alumnado considere a materia como un conxunto de fórmulas e procedementos que se deban
aplicar irreflexivamente na resolución dos diversos problemas que xurdan no campo das ciencias e as ciencias sociais.



Compre enfocar a probabilidade como un instrumento que permite interpretar, describir e predicir situacións incertas.



Débese presentar a mostraxe como medio para a obtención de conclusións fiables sobre as poboacións



É importante insistir na valoración crítica do uso da probabilidade e da estatística nos medios de comunicación.



As técnicas de análise de series cronolóxicas deben ter por obxectivo fundamental a interpretación e predición de situacións incertas, coa debida
precaución ante a fiabilidade dos datos.



Hai que fomentar a incorporación da programación lineal na resolución de problemas das ciencias



Ademais resolveremos problemas que traten situacións reais onde os conceptos e os métodos estatísticos e numéricos empregados amosan tanto a
súa potencia como a sua relevancia
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Na resolución de problemas, convén mentalizar ao alumnado sobre a importancia de buscar un plan axeitado antes de aplicar indiscriminadamente as
ferramentas matemáticas.



Asi mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de resolución de problemas, que non poderian abordarse de maneira simbolica e para cuxa
realización se precisan a calculadora ou programas informáticos



As calculadoras e os programas informáticos poden realizar de forma eficiente as tarefas repetitivas (como o cálculo), liberando tempo para a reflexión e o
debate na aula. Tamén pode ser interesante a utilización de ditos programas para a ensinanza dalgúns conceptos (por exemplo, o de intervalo de
confianza).



É conveniente que o alumnado chegue a percibir as matemáticas como unha ferramenta útil cando se trata de interpretar a realidade social con
obxectividade.

12.7. Procedemento de avaliación. Cualificación e Recuperación
Convén aclarar en primeiro lugar que na materia de Métodos Estatísticos , o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a
anterior. En consecuencia, a superación dunha avaliación non supón a superación das anteriores, polo cal é totalmente posible que haxa casos nos que a
nota final sexa inferior á nota da terceira avaliación.
Dado o carácter instrumental da materia e a estar baseada fundamentalmente no estudio da realidade e dos fenómenos de actualidade. a
metodoloxía e a súa avaliación difire un pouco das outras materias do departamento.
Levaranse a cabo polo menos tres avaliacións ao longo do curso , cos seus respectivos programas de recuperación, e a avaliación final ordinaria.


En cada avaliación, o profesorado proporá traballos, cadernos e boletíns, para que unha vez explicada a materia na aula , sexa traballada polo
alumnado na clase e na casa para a súa posterior entrega e cualificación.
Ademais coa finalidade de afianzar os conceptos e avaliar a o grado de consecución obtido polo alumno/a na súa utilización práctica realizarase
polo menos unha proba escrita (cualificable de 0 a 10 puntos).

Tendo isto en conta o Departamento propón o seguinte procedemento cualificador:
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A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación designados por (TI), (TG), (PO) e (AC) supoñerá o 40% da súa cualificación ( a partir de
agora a este apartado referirémonos como “traballos”(TA)) .Polo carácter da materia a asistencia regular a clase ( AC) ao longo de cada avaliación
será tida moi en conta nesta cualificación ( ata un 5% do total) .



A nota obtida na proba ou media das notas das probas escritas l (PE) supoñerá o 60% restante .

Terase en conta que:
 Para poder acadar a cualificación positiva na avaliación o alumno/a deberá obter un mínimo de 5 na cualificación do exame ou na media
dos exames a realizar .


Os alumnos ou alumnas terán que facer os traballos e probas que o profesor/a considere necesarias para acadar a cualificación, (respectando
as datas fixadas para súa entrega ou realización ). Entenderase que si non se realiza un exame ou non se entrega un traballo nas datas fixadas
( sen xustificación) será cualificado con nota 0 .

A nota de avaliación será a media ponderada entre os dou apartados : (PE) , (TA) .

En tódolos casos:
A media ponderada (tal como se indica anteriormente ), das cualificacións de tódolos instrumentos que se fagan nunha determinada avaliación será a
cualificación desa avaliación e determinará que alumnado a aproba (media non inferior a 5) e que alumnado a suspende (media inferior a 5).
Cada alumno e cada alumna superará a materia se se considera que acadou os obxectivos das tres ao longo do curso. Consideraremos que a materia esta
superada cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos en cada una das tres avaliacións.
O alumnado que suspenda algunha avaliación terá que seguir o correspondente programa de recuperación
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12.7.1. Programa de recuperación
Despois de cada avaliación o alumno ou alumna que non consiga superar os obxectivos mínimos (é dicir cualificación inferior a 5) durante as avaliacións
1ª e 2ª, levará a cabo un programa de recuperación datado polo profesor/a consistente na realización dun caderno de exercicios e problemas ( cuxa
valoración será de ata 2 puntos) e dun exame de recuperación,. Para poder acadar a cualificación positiva na recuperación o alumno/a deberá obter un
mínimo de 5 na cualificación do exame a realizar .
Este exame ou traballo de recuperación, con contidos de repaso da avaliación, servirá de reforzo, polo que poderá ser obrigatorio para todo o alumnado,
incluídos os que xa estaban aprobados, e a súa cualificación será tida en conta na seguinte avaliación ou na nota final do curso.
A cualificación desa proba escrita e no seu caso no traballo proposto determinará que alumnado recupera a primeira avaliación (cualificación non
inferior a 5) e que alumnado continúa sen recuperala (cualificación inferior a 5). Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda
avaliación.
Entenderase que se non se realiza un exame ou non se entrega un traballo nas datas fixadas ( sen xustificación) será cualificado con nota 0.
No mes de maio (antes da Avaliación ordinaria) e nas datas fixadas pola xefatura de estudios realizaranse actividades de recuperación (exames de
recuperaciónsparciais , exame global , traballos,etc …) decididas libremente para cada grupo polo profesor ou profesora responsable para os que non
acadaron os obxectivos mínimos nalgunha das tres avaliacións .
Estes poderán ser esixidos a todo o alumnado como reforzo da asignatura, e contarán para redondear a cualificación final.
Considerarase , con carácter xeral, superada a materia cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos nestas actividades de recuperación
para cada unha das tres avaliacións.
Non obstante, poderase superar a materia con unha avaliación suspensa si a cualificación desta e igual ou superior a 4 puntos e a media das tres
avaliacións e igual ou maior que 5 sempre que se consideren os obxectivos mínimos acadados (tendo en conta o esforzo persoal levado a cabo nas actividades
de recuperación).
O alumnado que non promocione na avaliación final ordinaria terá que seguir o programa de recuperación para a convocatoria extraordinaria
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12.7.2 Avaliación final extraordinaria
No caso de non superar os obxectivos mínimos na avaliacion ordinaria do mes de xuño, o alumnado deberá presentarse a unha proba extraordinaria de
toda a materia , nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo
centro datada pola xefatura de estudios .
Poderase esixir un caderno de tarefas a realizar para completar a nota do exame (ata un punto)
Consideraremos que a materia esta superada cando se obteña unha puntuacion igual ou superior a 5 puntos nesa proba.
O alumnado que non acade as capacidades implícita nos obxectivos xerais ,verase afectado polos criterios de promoción recollidos no Proxecto Curricular do
Centro e pola lexislación vixente.
OBSERVACIÓNS :
No caso de que algún alumno/a sexa sorprendido durante o curso ou na convocatoria de setembro nalgunha situación pouco ética na realización de
algún exame (copiando: con apuntes, exame dun compañeiro, móbil,etc.) a cualificación da proba será de ¨0¨, aínda que a comprobación do feito se faga
con posterioridade mediante repetición da proba , preguntas orais etc.
Os seguintes exames realizaríaos; si o profesor/a así o require; de xeito oral.
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13. Temas transversais na programación.
13.1 Introducción.
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, trata no seu artigo 4º dos elementos transversais, é dicir, de elementos que se deben traballar en todas as áreas, sen prexuízo do seu tratamento específico
nalgunhas das materias de cada etapa. O mesmo artigo cita nos seus apartados moitos elementos transversais, entre eles a comprensión lectora, a expresión oral e
escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, a educación cívica e constitucional, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, establecendo, á vez, que “se evitarán os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual”. Por último, e en relación coas programacións didácticas, o citado artigo no segundo parágrafo do seu apartado 2 dispón o seguinte: “a programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico”.

Por outra parte, a Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no apartado 3ºm do seu artigo 26º que as
programación didácticas deben incluír unha “concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda”.

A área de Matemáticas debe potenciar a ensinanza dos temas transversais en todos os grupos e niveis, contribuíndo a difundir estas ensinanzas e
conseguir que as alumnas e os alumnos cheguen a ser cidadáns e cidadás responsables.
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13.2 Concrecións dos elementos transversais a traballar en todas as materias da programación
13.2.1.EDUCACIÓN PARA O CONSUMO.
Obxectivos:
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas e efectos individuais e sociais de consumo.
• Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do consumidor.
• Crear unha conciencia crítica ante o consumo e analizar sempre con coidado as ofertas comerciais e financeiras.
A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as informacións expresadas mediante linguaxes numéricas, gráficas e
estatísticas, como os que nos poden ofrecer situación relacionadas coas rebaixas, o IVE ou as etiquetas dos produtos de alimentación.
Exemplos a realizar cos contidos de Matemáticas :
• Os números, aplicados ás oscilacións dos prezos, a situacións problemáticas relativas a transaccións comerciais, xuro bancario, pagos adiados…
• conceptos de interese simple e composto.
• Os números para a planificación de orzamentos.
• Formulación de ecuacións para resolver problemas de consumo.
• O tema de funcións e gráficas pódese aproveitar para explicar os mecanismos do mercado: fabricación, distribución, venda, publicidade,…
Establecer un debate sobre o consumismo na sociedade e o fenómeno da publicidade.
• Tratamento estatístico da información relativa ao s intereses do consumidor: consumo, evolución de prezos e mercados, inflación, situació ns
económicas de empresas ou institucións…
13.2.2.EDUCACIÓN PARA A SAÚDE.
Obxectivos:
• Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das súas principais anomalías e enfermidades, e a forma de previlas e curalas.
• Desenvolver hábitos de saúde.
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A educación para a saúde farase a través do emprego, na resolución de exercicios e problemas, de contextos que se refiran a situacións de coidado da saúde
e prevención de enfermidades que están presentes diariamente nos medios de comunicación. Neste sentido, convén incidir nos temas de representacións
gráficas na correlación entre o consumo diario de tabaco e o cancro do pulmón e na incidencia dos malos hábitos de saúde (falta de exercicio físico, estrés,
consumo de alcohol,...) nas enfermidades cardiovasculares.
Exemplos a realizar cos contidos de Matemáticas :
• Estudo sobre estatísticas referentes a hábitos de hixiene. Representación gráfica.
• Estudo estatístico sobre a incidencia de certas e nfermidades comparándoa cos hábitos dos pacientes, cos lugares nos que viven, coas condicións
hixiénicas xerais, co seu estado físico habitual…

13.2.3.EDUCACIÓN PARA OS DEREITOS HUMANOS E A PAZ.
Obxectivos:
• Xerar posicións de defensa da paz mediante o coñecemento de persoas e institucións significativas.
• Preferir a solución dialogada de conflitos.
Exemplos a realizar cos contidos de Matemáticas :
• Identificar os elementos matemáticos presentes nas argumentacións sociais, políticas e económicas, analizando criticamente as funciones que
desempeñan.
• Utilización dos números e das súas operacións par a obter resultados, sacar conclusións e analizar de forma crítica fenómenos sociais, distri bución
da riqueza, etc.
• Estudo sobre o aumento de inmigrantes nunha certa zona e comportamento do resto dos cidadáns ante este feito.
• Mostrar flexibilidade para modificar o propio punto de vista na solución de problemas.
13.2.4.EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE SEXOS.
Obxectivos:
• Desenvolver a autoestima e percepción do propio c orpo como expresión da personalidade.
• Analizar criticamente a realidade e corrixir xuíz os sexistas.
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• Consolidar hábitos non discriminatorios.
A igualdade entre os sexos, a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma
de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico, e a educación para a paz introducirase fomentando o
desenvolvemento de actividades de grupo sen distincións por razóns de sexo, e potenciando un clima, tanto nos grupos de traballo como na clase, de
aceptación, respecto e valoración das solucións distintas das propias que sexan aportadas por outras persoas, independentemente do seu sexo, raza,
nacionalidade, grao de discapacidade (se é o caso), condición sexual, crenza relixiosa, etc. Á vez, este tipo de actividades versarán sobre aplicacións
matemáticas en contextos relacionados cos elementos transversais que se queren traballar. Así mesmo, o profesor ou profesora de Matemáticas deberá de
ser a primeira persoa en dar exemplo, empregando diariamente unha linguaxe non sexista, non violenta, non discriminatoria e non irrespectuosa co
alumnado e coidando de que os enunciados dos exercicios e problemas non reproduzan roles de tipo sexista ou tolerantes coa violencia.

Exemplos a realizar cos contidos de Matemáticas :
• Realización de estudos sociais referentes a home/ muller (traballo nunha certa actividade, remuneración), e interpretación de posibles discri
minacións entre sexos.
• Representación gráfica dos estudos realizados.

13.2.5.EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Obxectivos:
• Comprender os principais problemas ambientais.
• Adquirir responsabilidade ante o medio natural.
A educación ambiental promoverase, por exemplo, ante informacións de tipo estatístico e a interpretación de gráficas e táboas de datos como as
relacionadas coa contaminación ambiental, a deforestación, a superpoboación mundial, a propagación de especies invasoras, as enfermidades,.
Exemplos a realizar cos contidos de Matemáticas :
• Busca de información sobre ecuacións que rexen o crecemento de certas especies animais.
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•
•
•

Determinación do aumento ou diminución da poboación desas especies en certo período de tempo.
Realizando actividades nas que se expoña a factura do teléfono e da electricidade, pódese chamar a atención sobre a necesidade dunha
utilización responsable dos recursos naturais, sinalando a necesidade de conciliar o desenrolo humano e o respecto ao medio ambiente.
Estudos estatísticos sobre desastres ecolóxicos q ue se producisen en zonas diferentes.

13.2.6. EDUCACIÓN MULTICULTURAL.
Obxectivos:
• Espertar o interese por coñecer culturas diferentes da propia.
• Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con outras culturas

13.2.7.EDUCACIÓN VIARIA.
Obxectivos:
• Espertar a sensibilidade ante os accidentes de tr áfico.
• Adquirir condutas e hábitos de seguridade viaria.
A educación viaria é importante introducila nos cursos inferiores como elemento motivador, aproveitando a afección dalgúns alumnos e alumnas aos
coches e as motos. O seu obxecto é incrementar a reflexión e a conciencia crítica ante determinados comportamentos cos vehículos. Neste aspecto,
os exercicios espazo-tempo, os exercicios de planos de estradas a escala e as estatísticas de accidentes e as súas causas conforman un bo referente.
Exemplos a realizar cos contidos de Matemáticas :
• Busca da expresión analítica do movemento dun vehículo que circula a unha certa velocidade. Estudo de posibles incidencias nese movemento e
consecuencias que se poden derivar.
• Estudo estatístico sobre accidentes de tráfico, e establecemento de relacións coa idade do condutor do automóbil, época do accidente, lugar,
condicións atmosféricas, etc.
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13.2.8.EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA.
Obxectivos:
• Respectar a autonomía dos demais.
• Dialogar como forma de solucionar diferenzas.
A educación cívica e moral virá aparellada coa potenciación do traballo cooperativo e, polo tanto coa responsabilidade persoal no cumprimento das tarefas,
a valoración dos distintos puntos de vista e a aceptación de decisións colectivas nas situacións onde proceda elección por parte do grupo.
O valor do sentido crítico debe ser fortalecido con enunciados de exercicios que poñan de manifesto a utilización sesgada e manipulada da información nos
medios escritos e audiovisuais.
A prevención do acoso escolar debe ser tratada na aula aproveitando as críticas ou desprezos que podan xurdir por parte dos compañeiros e compañeiras ás
preguntas, respostas ou comentarios dalgún alumno ou alumna. Neste sentido, cabe dicir que a avaliación continua e, en concreto, o análise da conduta e
estado anímico do alumnado por parte do profesorado é unha boa medida preventiva desta problemática.
Exemplos a realizar cos contidos de Matemáticas :
• Estudo da lei electoral en vigor en España e comparación con outros procedementos de repartición (proporcional ao número de votantes, por
exemplo).
• Estudo do comportamento cívico dun grupo de cidadáns ante unha certa situación, clasificándoos por grupos de idades, por sexo, etc
.Representación gráfica.
• Utilizando exercicios e actividades cos números racionais e reais, relacionados co reparto, fomentar no alumnado a idea de igualdade e de xustiza.
Incidir na necesidade de compartir cos demais, sen esquecer a importancia de ser tolerantes cas persoas diferentes pola súa raza, sexo o condición
social.
• Facendo constar o crecente envellecemento da sociedade introducir a importancia de desenrolar unha conciencia de respecto e afecto as persoas
maiores. Constatar a necesidade que a sociedade ten dos seus coñecementos e experiencias.
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13.2.9.EDUCACIÓN SEXUAL.
Obxectivos:
• Adquirir información suficiente e científica de todos os aspectos relativos á sexualidade.
• Consolidar actitudes de naturalidade no tratament o de temas relacionados coa sexualidade.
•
13.2.10.EDUCACIÓN PARA EUROPA.
Obxectivos:
• Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, institucións, etc. Aplicando os contidos da materia
• Desenvolver a conciencia de identidade europea.

14. Actividades Complementarias e extraescolares .
En colaboración co Concello cabe a posibilidade de realizar algunha actividade promovida polo mesmo; ou ben calquera outra de interese que poida
aparecer ao longo do curso, como por exemplo: Olimpiada matemática, Rally matemático, Estalmat ,Canguro matemático, talleres .... Así como algunha
charla ou xornada no taller de informatica organizado polo departamento.

15. Medidas de atención a diversidade .
O Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE (DOG 21/12/2011), establece as distintas medidas que se deben levar a cabo para proporcionar unha resposta axeitada ás necesidades educativas do alumnado.
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dispón no apartado 5 do seu artigo 11º que “a intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os
meca- nismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como
curriculares”. Tamén dispón o mesmo Decreto no apartado 2 do seu artigo 21º que “no proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou
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unha alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto
como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo”.
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión no grupo no que se imparte docencia dentro dos parámetros normais recurrirase a
unha serie de accións entre elas:



Atención individualizada.
Realización de exercicios con distintos niveis de dificultade.

Unha vez exposto o anterior, procede dicir que o profesorado que imparta a materia de Matemáticas encargarase de:


Detectar nos primeiros días do curso o alumnado que, ben por carencia de coñecementos previos, ben por dificultades de comprensión, ben
por padecemento dalgún trastorno ou síndrome, ou ben por altas capacidades intelectuais semelle, que vai ter problemas para seguir unha
aprendizaxe normal na materia de Matemáticas.



Propoñer, na correspondente xunta de avaliación inicial, o alumnado que precisa algún tipo de medida de atención á diversidade na materia
de Matemáticas.



Participar, na xunta de avaliación inicial, na selección do alumnado de primeiro e segundo curso da ESO que precisa reforzo na materia de
Matemáticas para incorporalos ao grupo de reforzo.



Colaborar coas profesoras de Pedagoxía Terapéutica (PT) nos apoios que que desenvolvan, informándoas das carencias e problemas de
aprendizaxe máis importantes que presenta cada un dos alumnos afectados pola medida, achegándolles os mínimos esixibles que debe
alcanzar o alumnado afectado, pasándolles o material que precisen e procurando a maior coordinación posible co que se está facendo no
grupo de referencia.
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ADEMAIS ó Departamento de Matemáticas en colaboración co Departamento de Orientación atende a diversidade dende diferentes frentes:


•

Os alumnos/as de 1º ESO con necesidades específicas que chegan con informes de seus centros de primaria son acollidos polo Departamento de
Orientación quen nos informa e nos indica as pautas a seguir. En casos especialmente graves, tratarase o tema co Departamento de Orientacion e
estudarase a conveniencia de establecer unha adaptacion curricular.
Se observamos nas probas iniciais carencias importantes son os profesores do Departamento quenes informan o Departamento de Orientación e se
toman medidas para atender a estes alumnos, ben con clases por parte dos profesores de pedagoxía terapeutica ou con traballos específicos para
estes alumnos na propia clase.

Ademais das medidas anteriores, en tódolos cursos o departamento debe estar preparado para atender a alumnado con altas capacidades ou con
dificultades que non se engloben entre as xa descritas. Dado que estas dificultades poden ser de moi diverso tipo (leves ou graves, informadas ou
sobrevidas, pasaxeiras ou permanentes, especificas ou xerais), non e posible establecer pormenorizadamente as actuacions que se levarian a cabo en cada
caso.
GRUPOS DE REFORZO
Son medidas ordinarias de atención á diversidade dirixidas ao alumnado que ten certas dificultades na aprendizaxe dunha determinada parte da materia. En
ningún caso, supoñen adaptación de contidos ou modificación de obxectivos e, por outra parte, os referentes de avaliación continúan sendo os mesmos que os do
grupo ordinario ao que pertencen.
Neste curso haberá dous grupos de reforzo educativo na materia de Matemáticas un en primeiro da ESO e un na materia de Matemáticas en segundo da ESO,
cada un dos cales contará en principio cun máximo de dez alumnos. A primeira composición de cada grupo propoñerase na xunta de avaliación inicial .
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16. Contribución ao Proxecto lector no Departamento de matemáticas.
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Gali
cia, dispón no apartado 7 do seu artigo 11º, que “coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura
na práctica docente de todas as materias”.
No departamento consideramos que a lectura é a gran habilidade que necesitamos desenvolver para calquera circunstancia da nosa vida. A nosa contribución
específica sería a lectura comprensiva e pausada (dependendo dos niveis) dos problemas propios da nosa área, ademais de que poidan expresar eles mesmos,
da maneira máis rigorosa posible, eses mesmos problemas.
Con relación ao fomento da lectura cada profesor do departamento dedicará algún tempo nas súas aulas para o mesmo. Algúns o farán a través da lectura de
libros, outros a través de lectura de páxinas web e outros de lecturas de noticias de periódicos e revistas relacionadas coas Matemáticas.
No plano lector o departamento participará activamente, desenvolvendo actividades relacionadas coas matematicas, a estatistica e os textos cientificos
(traballo con xornais e revistas)
Así mesmo colaboraremos co plan “Hora de ler” que para a etapa da ESO siguese no IES.

17.Contribución ao Plan de integración das TICS .

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dispón no apartado 8 do seu artigo 11º, o seguinte: “promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe”.
Neste departamento potenciaremos a utilizacion das novas tecnoloxias, intentando que o alumnado entenda que ten ao seu alcance unha ferramenta moi util
para a sua formacion, e en particular para o aprendizaxe das matematicas.
Entre os medios didácticos que imos a utilizar para a explicación dos contidos, así como o resto de traballo na materia, non cabe dúbida de que as TIC deben
ir adquirindo unha importancia cada vez máis relevante. Por outra banda o noso Departamento colaborou activamente no Proxecto Abalar da Conselleria de
Educacion.
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Ademais incidimos en adestrar ao alumnado no emprego eficaz da calculadora nos curso de bacharelato e último da ESO, e excepcionalmente no terceiro
curso da ESO, sempre e cando o profesor ou profesora o considere oportuno.
E dado que no Centro temos ordenadores e canóns en todas as aulas,así como algunhas pizarras dixitais e conexión a Internet, poderemos empregar estas
ferramentas para facer elaboración de traballos con distintos programas informáticos, a utilización de programas informáticos específicos de actividades a
desenvolver ao longo do curso, , dar explicacións, ver datos en tempo real , etc. Máis concretamente coas seguintes accións.


Utilizar follas de cálculo ocasionalmente, por exemplo na simulación da obtención das cualificacións, na obtención de gráficas sinxelas, no cálculo de
medidas estatísticas, en diagramas de dispersión,...



Deseñar prácticas periódicas con programas informáticos destinados a realización de operacións, a construción de figuras xeométricas, a medición
de áreas, a composición de movementos e o tratamento de gráficos e datos estatísticos.
Propoñer algunha actividade consistente en buscar información na rede sobre un determinado matemático.






Propoñer algunha actividade consistente en buscar nas páxinas web doutros centros algún exercicio curioso relacionado coa materia que se está a
desen volver.
Avanzar na utilización do encerado dixital, por parte do profesorado, para a exposición de certos contidos.
Avanzar na utilización de presentacións dixitais con diapositivas, por parte do profesorado, para que o alumnado poda entender mellor as súas explicacións.

18. Accións de contribución ao Plan de convivencia .

O Departamento de Matematicas asume que a educacion para a convivencia debe ser parte integrante da funcion docente e desenvolverse en todas as
areas e materias do curriculo. Os profesores e profesoras do departamento de Matemáticas trataremos de contribuír ao plan de convivencia do instituto;
para eso o que faremos será:
•
•

Participar en todas as actividades relacionadas coa convivencia que se realicen no centro.
Impulsar a convivencia entre o alumnado e o profesorado na propia aula de cada profesor, así como nos demais lugares do centro.Incidir na idea da
aula como espazo de tranquilidade, orde, reflexion e traballo intelectual.
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Os obxectivos fundamentais deste eido de natureza intrinsecamente transversal poderian ser:
• Preparar para a vida social adulta.
• Asumir e practicar os valores civicos e democraticos (respecto polas demais persoas, respecto polo mobiliario e polos bens comuns, tolerancia
critica, solidariedade, dereitos humanos, medio natural,igualdade entre homes e mulleres...)
• Mellorar o clima escolar (personalizacion e habitabilidade dos espazos, atmosfera ordenada,tranquila, relacions dentro das aulas, orde e
tranquilidade, actitude de traballo, satisfaccion...)
Tamen resulta de importancia o papel da matematica como portadora de ferramentas sociometricas que permitan coñecer e avaliar, mediante enquisas e
outros traballos estatisticos, a “saude real” da convivencia do centro.

Pag 350

19. Programa de recuperación e reforzo para alumnado con materias pendentes.
19.1.Actividades de recuperación e reforzo para alumnos de E.S.O coa materia pendente do curso anterior.
Por aplicación da Orde de 21 de Decembro de 2007e o Decreto 86/2015 de 25 de Junio sobre avaliación, promoción e titulación na ESO, a avaliación de
cada alumno e alumna da materia pendente de cursos anteriores correspóndelle ao profesor ou profesora do curso no que se atopa matriculado.( Que
deberá informálos ao comenzo do curso do plan de recuperación).
Por outra parte, ainda que o último parágrafo do apartado 2c do referido artigo establece que na ESO as materias coa mesma denominación en diferentes cursos
considéranse como materias distintas. O departamento considera que, as Matemáticas na E.S.O son unha materia donde os contidos pódense considerar en
xeral de carácter progresivo, por tanto no caso en que un alumno ou alumna que teña pendente a materia de 1º, aprobe a materia de 2º, quedaralle
automaticamente aprobada a pendente. E no caso de que un alumno ou alumna que teña pendente a materia de 2º, aprobe a materia de 3º, ou o que teña
pendente a materia de 3º e aprobe a materia de 4º quedaralle automaticamente aprobada a pendente.
En todo caso nos meses de Xaneiro e Abril realizaranse dous exames parciais da materia. En cada parcial poderan ser entregadas (polo profesor do curso
no que se atopa matriculado; que as supervisara) unha serie de actividades que deberan ser realizadas; antes de que remate éste . Estas actividades si estan
correctamente resoltas poderan supoñer ata 1punto na cualificación final do parcial. A materia quedara avaliada positivamente se son superados os dous
(calificación igual ou superior a 5)
No caso contrario, o alumno ou alumna terá unha convocatoria, con carácter ordinario, e outra en caso de non ser superada positivamente a materia
(calificación inferior a 5) , con carácter extraordinario, no mes de Setembro (na que a materia sera superada igualmente coa cualificación igual ou superior a
5). Ambalas dúas datas seran fixadas pola xefatura de estudios.
O Xefe de Departamento fará un seguimento en Xuño do alumnado coa materia pendente, nos cursos nos que se atopa matriculado, para avaliar os
resultados e reflectilos nas cualificacións de pendentes.
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19.1.1 DATAS E DIVISIÓN DA MATERIA PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMENES PARCIAIS PARA O ALUMNADO DA ESO CON MATEMÁTICAS
PENDENTES
A materia divídese en 2 partes. Da 1ª parte farase un exame o martes 18 xaneiro ás 17 h. e da 2ª parte o martes 05 de abril ás 17h. .( Estas datas poderan
sufrir modificacións, nese caso serian avisados con antelación). Hai que ter en conta que debido a situación sanitaria do curso pasado a materia que se vai a
recuperar e a correspondente a materia de setembro do curso 2019-2020.

(Distribuidos Por parciais)
1ª PARTE
1º
ESO

2ª PARTE

1.NÚMEROS NATURAIS,
2.NÚMEROS ENTEIROS..POTENCIAS E RAICES.
3.FRACCIÓNS E OPERACIÓNS .DECIMAIS. OPERACIÓNS CON
DECIMAIS. SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2.
3.

1.

2º
ESO

3º
ESO

3. PROPORCIONALIDADE. PORCENTAXES.
7.FUNCIÓNS. TÁBOAS E GRÁFICOS.
8.TEOREMA DE PITÁGORAS.
9. SEMELLANZA. TEOREMA DE THALES
9.CORPOS XEOMÉTRICOS

1.NÚMEROS(N,Z). OPERACIÓNS. NÚMEROS RACIONAIS (Q).
OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS. PROBLEMAS.
2.POTENCIASE RAICES.
4. ALXEBRA : EXPRESIÓNS ALXEBRAICAS. OPERACIÓNS.
5.ECUACIÓNS E SISTEMAS.
6.SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAL.

1.NÚMEROS RACIONAIS. OPERACIÓNS CON
DECIMAIS.
2.POTENCIAS E RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA
3.PROBLEMAS ARITMÉTICOS

FRACCIÓNS

4.PROPORCIONALIDADE. PORCENTAXES.
5.INTRODUCCIÓN Á ALXEBRA: MONOMIOS,POLINOMIOS,OPERACIÓNS.
ECUACIÓNS.
6.XEOMETRÍA PLANA.RECTAS E ÁNGULOS.
7.FIGURAS XEOMÉTRICAS. ÁREAS E PERÍMETROS

E

4.LINGUAXE ALXÉBRICA5.ECUACIÓNS DE 1º E 2º GRAO .
5. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS.
6. POLINOMIOS. FACTORIZACIÓN.
7.XEOMETÍA DO PLANO. TEOREMAS DE PITAGORAS E DE TALES.
9.XEOMETRIA NO PLANO .ÁREAS E VOLUMES
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19.2.Actividades de recuperación e reforzo para alumnos de 2º de Bacharelato coa materia pendente de 1º.
No Bacharelato, do contido do apartado 1) do artigo 35º do citado Decreto 68/2015, dedúcese que o Departamento de Matemáticas deberá organizar
actividades de recuperación e avaliación para o alumnado de Bacharelato que promocione a 2º coas Matemáticas pendentes. Convén precisar ao respecto que,
de acordo co tenor do artigo 36º do mesmo Decreto, a superación das Matemáticas II (Matemáticas aplicadas II) estará condicionada a superación das Matemáticas I (Matemáticas aplicadas I) ao tratarse de materias entre as cales hai continuidade.
O alumnado afectado será informado de este programa que en todo caso estará exposto no taboeiro público do departamento para a súa consulta.
Nos meses de Xaneiro e Marzo ou Abril realizaranse dous exames parciais da materia.En cada parcial poderan ser entregadas(polo profesor do curso no
que se atopa matriculado; que as supervisara) unha serie de actividades que deben ser realizadas; antes de que remate éste . Estas actividades si estan
correctamente resoltas poderan suponer ata 1 punto na cualificación final do parcial. A materia quedara avaliada positivamente se son superados os dous
(calificación igual ou superior a 5).
No caso contrario, o alumno ou alumna terá unha convocatoria, con carácter ordinario antes de rematalo curso, e outra en caso de non ser superada
(calificación inferior a 5) , con carácter extraordinario, (no mes de Setembro na que a materia sera superada igualmente con unha cualificación igual ou
superior a 5). Ambalas dúas datas seran fixadas pola xefatura de estudios.
Observación : No caso de que un alumno/a supere un parcial e o outro non, o profesor/a podera considerar gardarlle a cualificación positiva da parte
superada e permitirlle a realización na convocatoria ordinaria unicamente da parte non superada .( Sempre que se presentase a os dous parciais e a actitude
e o traballo cara a materia sexa positiva)
O Xefe de Departamento fará un seguimento en Maio do alumnado coa materia pendente, no curso no que se atopa matriculado, para avaliar os
resultados e reflectilos nas cualificacións de pendentes.
Os contidos que se lle esixirán ao alumnado serán os correspondentes á programación didáctica do curso pasado, tendo en conta o cumprimento real da
programación.
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19.2.1 DATAS E DIVISIÓN DA MATERIA PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMENES PARCIAIS
BACHARELATO CON MATEMÁTICAS DE 1º PENDENTES

PARA O ALUMNADO DE 2º DE

A materia divídese en 2 partes. Da 1ª parte farase un exame o martes 18 de xaneiro ás 17 h. e da 2ª parte o martes 05 de Abril ás 17 h. . No
caso de non superar estas, haberá un exame final nas datas fixadas pola Xefatura de Estudios .( Estas datas poderán sufrir modificacións que serian
avisadas con antelación)

Contidos mínimos (Distribuidos en 2 partes):
1ª PARTE
1º BACTº
MAT.I

1º BACTº
MAT.APLIC.C
CSS

2ª PARTE

1.
2.
3.

NºS REAIS. LOGARITMOS.
ÁLXEBRA.ECUACIÓNS,INECUACIÓNS E SISTEMAS.
TRIGONOMETRÍA.RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS.

5.
7.
8.

1.
2.
3.

NºS REAIS. OPERACIÓNS.
ARITMÉTICA MERCANTIL
ECUACIÓNS . ECUACIÓNS EXPONENCIAIS, LOGARITMICAS,E
IRRACIONAIS.
INECUACIÓNS.
SISTEMAS DE ECUACIÓNS e INECUACIÓNS.

6.
7.
8.
9.

4.
5.

VECTORES. XEOMETRÍA ANALÍTICA.
FUNCIÓNS. LÍMITES E CONTINUIDADE.RAMAS INFINITAS.
DERIVADAS .APLICACIÓNS.

FUNCIÓNS.FUNCIÓNS ELEMENTAIS
LÍMITES E CONTINUIDADE.
DERIVADAS. APLICACIÓNS DAS DERIVADAS
ESTUDIO E REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS.
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20. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente .
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia, dispón no apartado 3 do seu artigo 21º, o seguinte: “o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia
práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas”.
Nese proceso de avaliación dos procesos de ensino e da súa propia práctica docente, o departamento de Matemáticas establece os indicadores de logro que
figuran nas táboas que aparecen a continuación deste parágrafo cunha escala de 1 a 4 aparellada, na cal 1 indica logro mínimo ou inexistente; 2, logro baixo; 3,
logro importante; e 4, o logro total desexado.
Indicadores de logro do proceso de ensino e a práctica docente

Escala
1

2

3

4

1. Fixar un nivel de dificultade adecuado ás características do alumnado.
2. Crear un conflito cognitivo que favorece a aprendizaxe.
3. Motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.
4. Conseguir a participación activa de todo o alumnado.
5. Contar co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado.
6. Manter un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.
7. Atender axeitadamente á diversidade do alumnado.
8. Utilizar distintos instrumentos de avaliación.
9. Valorar realmente a observación do traballo na aula.
10. Valorar axeitadamente o traballo participativo do alumnado
11. Explicar, como norma xeral, para todo o alumnado.
12. Explicar individualmente a cada alumno e alumna cando o precise
13. Elaborar actividades atendendo á diversidade.
14. Utilizar distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
15. Combinar o traballo individual co traballo en equipo.
16. Potenciar estratexias de animación á lectura.
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17. Potenciar estratexias de expresión e comprensión oral e escrita.
18. Incorporar as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.
19. Prestar atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
20. Corrixir rapidamente as probas e traballos
21. Debater co alumnado sobre a corrección das probas e traballos
22. Posibilitar que o alumnado visualice e comente os seus acertos e erros.
23. Implicarse nas funcións de titoría e orientación.
24. Adecuar os apoios e reforzos aos estándares de aprendizaxe.
25. Avaliar a eficacia dos programas de apoio, reforzo e recuperación

21. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica .
A Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no apartado 3)ñ do seu artigo 27º que as programacións didácticas deben
incluír “mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora”
Neste apartado pretendese promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento de programacións didácticas .O xeito natural
de avaliar a cualidade desta programación e o seu grao de cumprimento é, loxicamente, a reunión periódica do departamento e de cada avaliación.
Así mesmo, ao remate do presente curso académico celebraremos reunións especiais para estimar ata que punto foron acadados os obxectivos programáticos
deste documento .
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Os criterios para realizar a revisión avaliación da presente programación son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
As

Analizar o seguimento temporal da programación e o desenvolvemento da mesma indicando os problemas atopados.
Cotexar o axuste da secuenciación dos contidos establecida na Programación cos contidos impartidos en cada avaliación.
Contrastar a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características do alumnado e á dinámica do grupo correspondente.
Analizar a eficacia das medidas de apoio e reforzo empregadas.
Analizar a adecuación da metodoloxía tanto da xeral como da específica de cada materia.
Analizar a adecuación e a eficacia dos procedementos de avaliación así como os resultados obtidos
Analizar o aproveitamento dos recursos do Centro.
Analizar a idoneidade dos materiais curriculares.
Analizar a coordinación no ámbito do Departamento.
correccións, matizacións e cambios introducidos na programación ao longo do curso escolar recolleranse nas Actas de Reunión do Departamento e
explicaranse as razóns dos mesmos.

Os resultados da avaliación da Programación así coma as medidas de corrección adoptadas, figurarán na Memoria Final.
Para facilitar a citada avaliación, o departamento de Matemáticas establece os seguintes indicadores do grao de desenvolvemento dos elementos máis
importantes da programación cunha escala de 1 a 4, na cal 1 indica desenvolvemento mínimo ou inexistente; 2, desenvolvemento deficiente; 3, desenvolvemento
aceptable; e 4, desenvolvemento esperado e desexado.
Escala

Indicadores do grao de desenvolvemento da programación e da necesidade de realizar modificacións nela
1
1. Respectar a secuenciación e temporalización previstas das unidades didácticas
2. Respectar a secuenciación prevista dos estándares para cada unha das unidades.
3. Respectar o grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
4. Seguir unha estratexia metodolóxica común en todo o departamento.
5. Utilizar todos os materiais didácticos previstos.
6. Utilizar o libro de texto como material didáctico fundamental.
7. Respectar o plan de avaliación inicial fixado.
8. Respectar as pautas xerais establecidas para o proceso de avaliación continua.
9. Respectar os criterios establecidos para as recuperacións.

2

3

4

10. Respectar os criterios establecidos para a avaliación final.
11. Respectar os criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.
12. Respectar os criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.
13. Respectar os criterios establecidos para a avaliación das materias pendentes.
14. Establecer medidas de atención á diversidade cando eran necesarias
15. Informar ao titor ou titora das dificultades na aprendizaxe do alumnado.
16. Adecuar os exames aos estándares establecidos.
17. Realizar as actividades complementarias previstas.
18. Informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
19. Informar ás familias sobre os criterios de promoción.
20. Contribuír desde a materia ao plan de lectura do centro.
21. Integrar as TIC no desenvolvemento da materia.
22. Realizar un seguimento continuado do desenvolvemento da programación

