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1. Introdución: 

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

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

 

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

 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É 
necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como 
nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", que evoluciona dende a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do 
segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros 
bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas 
interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe 
das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 
resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento 
converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 
incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, 
algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en 
que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, 
servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 
social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 
aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; 
e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou 
artísticos con base matemática. 
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No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros 
cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 
numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; 
debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 
e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira 
especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Nas seguintes páxinas preséntase a programación didáctica da área de Matemáticas para os cursos e modalidades que 
se indican a continuación: 

CURSO MATERIA 

1º ESO Matemáticas 

2º ESO Matemáticas 

3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

1º BACHARELATO Matemáticas I 

1º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 

2º BACHARELATO Matemáticas II 

2º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 
 

Para cada unha delas, inclúese a metodoloxía didáctica, os procedementos para a avaliación inicial, os procedementos 
para a avaliación continua e os procedementos para a avaliación extraordinaria. Detállanse, ademais, os procedementos 
para o seguimento e avaliación das materias pendentes de cursos anteriores. 

Un dos obxectivos do Dpto. será a coordinación cos Departamentos doutras disciplinas que empreguen conceptos 
matemáticos para facilitar aos alumnos unha mellor comprensión dos contidos de ditas áreas. 
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2. Contextualización: 

 
O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante e
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico:
 
 

  
 
Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.

 
 
A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de a
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                  Departamento de Matemáticas

O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante este curso, unha matrícula de 340
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico: 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.
 
 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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ste curso, unha matrícula de 340 alumnos e alumnas 

 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia. 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
lumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo. 
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3. O Departamento: 

O Departamento de Matemáticas do IES Celso Emilio Ferreiro está constituído polos seguintes membros: 

PROFESOR/A SITUACIÓN ADTVA.  

Marcos Martínez Guntín 
(Xefe de Departamento) 

Definitivo 

Sara Pena Vázquez Definitivo 

José Alberto Vázquez Rodríguez Definitivo 

Álvaro Lence Burgos Provisional 

 

O Departamento ten asignadas 59 horas semanais (56 de docencia e 3 correspondentes á xefatura de Departamento) 
distribuídas do seguinte xeito: 

 
Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 2 5 10 

3º ESO – E. Académicas 3 4 12 

4º ESO -  E. Académicas 2 4 8 

1º BACH - Ciencias 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH – CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 

   59 

 

A distribución horaria por profesor e grupo é a seguinte: 

 Marcos Martínez Guntín 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

4º ESO – E. Académicas 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH - CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 
   19 
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 Sara Pena Vázquez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 1 5 5 
   15 

 

 

 

 

 José Alberto Vázquez Rodríguez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

3º ESO 3 4 12 

1º BACH. CIENCIAS. 1 4 4 
   16 

 

 Álvaro Lence Burgos 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

2º ESO 1 5 5 

4º ESO 1 4 4 
   9 
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4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato 

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 Núm. 120 do Luns, 29 de xuño de 2015) establece as 
competencias clave e os elementos transversais do currículo da ESO e do Bacharelato do seguinte xeito: 
 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO E NO BACHARELATO 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

Competencia dixital CD 

Competencia para aprender a aprender CAA 

Competencias sociais e cívicas CSC 

Competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Competencia para a conciencia e expresións culturais CCEC 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral e escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Tecnoloxías da información e comunicación TIC 

Emprendemento E 

Educación cívica e constitucional ECC 

Valores persoais VP 

Educación vial EV 
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5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

As matemáticas utilizan unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, 
e utilizalo nos momentos axeitados con rigor e propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades 
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

En todo o desenvolvemento do curso, o alumnado aplicará estratexias para definir modelos, planear problemas, 
resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Isto contribúe directamente á 
adquisición da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

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

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e procesos 
mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, mediante o traballo 
matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos 
matemáticos na creación das súas propias obras. 
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6. Obxectivos xerais da ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. 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. 

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

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

l. 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. 

m. 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 
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

7. Obxectivos xerais do 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 responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

d. 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. 

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

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

g. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

h. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

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

k. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.  

l. 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. 

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

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

q. 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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8. Obxectivos e contidos para 1º de ESO- Matemáticas 

 

8.1. Obxectivos xerais do curso: 

A área de Matemáticas de 1.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 

 Incorporar a terminoloxía matemática ao linguaxe habitual coa fin de mellorar o rigor e a precisión na 
comunicación. 

 Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que chega do entorno (medios de 
comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel que desempeñan. 

 Incorporar os números negativos ao campo numérico coñecido, realizar operacións básicas con números 
fraccionarios e profundar no coñecemento das operacións con números decimais. 

 Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os recursos que ofrecen á  
resolución de problemas aritméticos. 

 Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade e superficie). 

 Iniciar ao alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de problemas. 

 Formular conxecturas e comproba las, na realización de pequenas investigacións. 

 Utilizar estratexias de elaboración persoal para o análise de situacións concretas e na resolución de problemas. 

 Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou a resolución dun problema, 
xa sexa do entorno das matemáticas ou da vida cotiá. 

 Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analiza-la e interpreta-la, utilizando sinxelas  

técnicas de recollida, xestión e representación de datos. 

 Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de vista e 
analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade. 

 Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades e relacións xeométricas. 

 Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de investigación en xeometría. 

 Utilizar os recursos tecnolóxicos con sentido crítico, como axuda no aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais 
das matemáticas. 

 Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, como a exploración 
sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista, a perseveranza na búsqueda de 
solucións, o recurso á particularización, a sistematización, etc. 

 Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para afrontar situacións nas que as necesiten. 
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8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación 

Os contidos da materia de Matemáticas de 1º de ESO estrutúranse en cinco 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 

 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso 
simultaneamente ao resto de bloques de contido 

A continuación móstranse a vinculación obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
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Matemáticas. 1º de ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.Trans. 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

f 
h 

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

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

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

 Comprende a situación formulada 
no enunciado de problemas con 
números e responde ás preguntas 
que se lle formulan, empregando 
números e datos relacionados 
entre eles. 

 Razoa e comprende o enunciado 
dos problemas, establecendo 
relacións entre os datos e o 
contexto do problema. 

 CCL 
 CMCCT 

 EOE 
 CA 

e 
f 
h 

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

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

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

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

 CMCCT  CL 

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

 Interpreta a información dun 
enunciado e establece relacións 
co número de solucións do 
problema. 

 CMCCT  CL 

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

 Valora e interpreta posibles 
resultados. 

 CMCCT  E 

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

 Utiliza estratexias heurísticas e 
reflexiona sobre a resolución dos 
problemas. 

 CMCCT 
 CAA 

 E 
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 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

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

 Analiza situacións en contextos 
matemáticos, identifica patróns e 
leis matemáticas, valora a súa 
utilidade e apoiase neles para 
resolver problemas e exercicios. 

 CMCCT 
 CCEC 

 CL 
 E 

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

 Simula e fai predicións e 
estimacións sobre os posibles 
resultados. 

 CMCCT  CL 
 TIC 
 E 

 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 

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

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

 Reflexiona sobre diferentes 
formas de resolución e conclusión 
dos resultados. 

 CMCCT  CL 
 TIC 
 E 

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

problemas parecidos en diversos 
casos particulares con datos 
distintos. 

 CAA  E 

 b 
 f 
 h 

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

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

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

 Utiliza a linguaxe alxébrica, 
resolve exercicios e expón os 
resultados de forma correcta e 
simplificada. 

 CCL 
 CMCCT 

 EOE 
 CA 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 

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

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

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

 
 Comprende a situación formulada 

no enunciado de problemas con 
números, potencias e raíces de 
números naturais e responde ás 
preguntas que se lle formulan, 
empregando números e datos 
relacionados entre si. 

 Recoñece situacións da realidade 
relacionadas con problemas de 
interese, analízaas e resólveas. 

 CMCCT 
 CSC 

 E 
 ECC 

 MAB1.6.2. Establece 
conexións entre un 
problema do mundo real e 

 Comprende a situación formulada 
nun problema, investiga e 
responde ás preguntas que se lle 

 CMCCT 
 CSIEE 

 E 
 ECC 
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o mundo matemático, 
identificando o problema ou 
os problemas matemáticos 
que subxacen nel e os 
coñecementos 
matemáticos necesarios. 

formulan, empregando números, 
datos e tomando decisións 
relacionadas coa vida cotiá. 

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

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

 Utiliza modelos matemáticos 
sinxelos para resolver problemas 
e formulalos. 

 CMCCT  EOE 
 E 

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

 Realiza unha interpretación da 
solución do problema en relación 
co contexto; analiza as relacións 
entre os datos, o contexto do 
problema, a formulación e a 
solución. 

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

 CMCCT  CL 
 TIC 

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

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 
 E 

 b 
 e 
 f 
 g 

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

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

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

 Reflexiona sobre o proceso de 
resolución e os resultados. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 EOE 
 TIC 

 a  B1.5. Práctica dos  B1.8. Desenvolver e cultivar  MAB1.8.1. Desenvolve  Acada as actitudes e os hábitos  CMCCT  ECC 
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 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 l 
 m 
 n 
 ñ 
 o 

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

as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer 
matemático. 

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

axeitados para o traballo 
matemático. 

 CSIEE 
 CSC 

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

 CMCCT  E 

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

 Formula e resolve problemas de 
forma razoada e tendo en conta o 
contexto; distíngueos dos 
exercicios como traballos 
prácticos que lle serven de 
complemento, comprobación e 
reforzo do aprendizaxe teórico. 

 Coñece a diferenza entre 
problemas e exercicios, resólveos 
en función das súas 
características. 

 CMCCT  CL 
 E 

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

 Indaga no estudo de conceptos e 
resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

 CL 
 E 

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

 Coopera en equipo.  CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

 ECC 



Programación Didáctica          Curso  2021-2022 
 

20 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                                       Departamento de Matemáticas 

  b 
 g 

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

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

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

 Toma decisións no proceso e elixe 
o criterio a empregar na 
resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 E 

 b 
 g 

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

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

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

 Analiza problemas resoltos e 
procesos, valora as ideas clave, 
reflexiona sobre eles e utilízaos en 
situacións similares como pautas 
o guías do aprendizaxe. 

 CMCCT 
 CAA 

 E 

 e 
 f 
 g 

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

– Recollida ordenada e 
organización de datos. 

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

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

– Deseño de simulacións 

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

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

 Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para a resolución de 
cálculos complexos. 

 CMCCT 
 CD 

 CA 
 TIC 
 E 

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

 Utiliza medios tecnolóxicos para 
representacións gráficas. 

 CMCCT  CL 
 CA 
 TIC 

 MAB1.11.3. Deseña 
representacións gráficas 
para explicar o proceso 
seguido na solución de 

 Deseña representacións gráficas 
explicativas. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 
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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. 

problemas, mediante a 
utilización de medios 
tecnolóxicos. 

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

 Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para analizar e 
comprender propiedades 
xeométricas. 

 CMCCT  CA 
 TIC 

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

 Elabora conclusións a partir da 
información obtida utilizando 
medios tecnolóxicos. 

 CMCCT  CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 

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

– Recollida ordenada e 
organización de datos. 

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

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

– Deseño de simulacións 

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

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

 Elabora documentos dixitais.  CD 
 CCL 

 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 

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

 Expón de forma oral apoiándose 
nos recursos creados. 

 CCL  EOE 

 MAB1.12.3. Usa 
axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar 
e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a 

 Utiliza os medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe. 

 CD 
 CAA 

 TIC 
 E 
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Bloque 2. Números e álxebra 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

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

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

 Lee, escribe, compón e descompón 
números naturais segundo a súa 
orde de unidade. 

 Lee e escribe números romanos e os 
seus equivalentes no sistema de 
numeración decimal. 

 Identifica e utiliza os números para 
representar a información de forma 
correcta. 

 Ordena series de números enteros. 
Asocia os números enteros cos 
correspondentes puntos da recta 
numérica 

 CMCCT  CL 

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. 

información das 
actividades, analizando 
puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo e 
establecendo pautas de 
mellora. 

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

 Comparte ideas a través de 
medios tecnolóxicos. 

 CD 
 CSC 
 CSIEE 

 TIC 
 ECC 
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e operacións. 
 B2.4. Números decimais: 

representación, ordenación 
e operacións. 

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

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

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

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

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

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

 Calcula a fracción dun número e 
dunha fracción. 

 Pasa de fracción a decimal, e pasa a 
forma fraccionaria números decimais 
exactos sinxelos. 

 Resolve operacións cos distintos 
tipos de números, aplicando a 
xerarquía das operacións . 

 Resolve correctamente operacións 
combinadas con números (naturais, 
enteiros, decimais e fraccións)  nas 
que aparecen parénteses e 
corchetes. 

 Compara, ordena, simplifica e realiza 
operacións con fraccións. 

 Resolve problemas aritméticos con 
números (naturais, enteiros, decimais 
e fraccións) formulándoo e obtendo o 
resultado a través dunha expresión 
con varias operacións. 

 Calcula o valor de potencias de 
números naturais, enteiros e 
fraccionarios con expoñente natural e 
utiliza axeitadamente as potencias de 
base 10. 

 Calcula a raíz cadrada exacta dos 
primeiros cadrados perfectos . 

 Calcula mentalmente a raíz cadrada 
enteira dun número menor que 100 
apoiándose nos dez primeiros 
cadrados perfectos. 

 Calcula raíces cadradas enteiras de 
números maiores que 100. 

 Utiliza correctamente a calculadora 
para resolver raíces cadradas. 

 Coñece as prestacións básicas da 
calculadora elemental e fai un uso 
correcto da mesma adaptándose as 
súas características. 

 CMCCT  CL 

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

 CMCCT  CA 
 TIC 
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 Identifica as cifras dos números co 
seu valor na realidade; escríbeas 
correctamente; realiza os cálculos 
plantexados e reflexa o resultado con 
precisión. 

 Resolve problemas sinxelos cuxo 
resultado obtense mediante o cálculo 
da raíz cadrada. 

 Resolve problemas relacionados coa 
vida cotiá, empregando de forma 
adecuada os números e as súas 
operacións. 

 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

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

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

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 

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

  

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

 Identifica propiedades dos números 
nos contextos das operacións 
elementais e resolve as actividades 
relacionadas coa súa aplicación. 

 Calcula o valor de expresións 
aritméticas nas que interveñen 
potencias. 

 Utiliza axeitadamente as potencias 
de base 10 e a notación científica. 

 Reduce expresións aritméticas e 
alxébricas sinxelas con potencias 
(produto e cociente de potencias da 
mesma base, potencia doutra 
potencia, etc.) 

 CMCCT  CL 

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

 Descompón números en factores 
primos, aplicando os criterios de 
divisibilidade; e aplícaos na práctica. 

 CMCCT  CL 
 E 

 MAB2.2.3. Identifica e 
calcula o máximo común 

 Obtén o máximo común divisor e o 
mínimo común múltiplo de dous ou 

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

divisor e o mínimo 
común múltiplo de dous 
ou máis números 
naturais mediante o 
algoritmo axeitado, e 
aplícao problemas 
contextualizados. 

máis números, e aplícaos á 
resolución de problemas. 

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

 Realiza correctamente as operacións 
con produto e cociente das potencias 
da mesma base; potencias de 
expoñente 1 e 0; potencia dunha 
potencia; potencia dun produto  e 
dun cociente, aplicando as regras 
básicas e expresando o resultado 
coma unha soa potencia. 

 CMCCT  CL 

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

 Identifica o valor dun número, o do 
seu oposto e o valor absoluto, 
comprendendo o seu significado e 
aplicándoo correctamente na 
resolución das operacións e os 
problemas. 

 CMCCT  CL 
 E 

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

 Efectúa o redondeo e o truncamento 
dos números decimáis en función do 
grado de aproximación requirida e 
aplica os resultados. 

 CMCCT  CL 
 E 

 MAB2.2.7. Realiza 
operacións de 
conversión entre 
números decimais e 
fraccionarios, acha 
fraccións equivalentes e 

 Calcula fraccións equivalentes e 
simplifícaas, aplicando á resolución 
de problemas os cálculos 
correspondentes e a equivalencia 
entre os números decimáis e 
fraccionarios. 

 CMCCT  CL 
 E 
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simplifica fraccións, para 
aplicalo na resolución de 
problemas. 

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

 Representa números grandes 
utilizando a notación científica. 

 CMCCT  EOE 

 e 
 f 

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

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

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

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

 Realiza correctamente operacións 
combinadas con potencias, raíces, 
sumas, restas, multiplicacións e 
divisións e con paréntese de 
números enteiros, decimais e 
fraccionarios respectando a 
xerarquía das operacións   

 CMCCT  EOE 
 TIC 

 e 
 f 

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

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

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

 

 Realiza cálculos mentais de maneira 
aproximada ou exacta. 

 CMCCT  E 

 MAB2.4.2. Realiza 
cálculos con números 
naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis 
axeitada (mental, escrita 

 Resolve cálculos da forma máis 
adecuada en función do caso e das 
necesidades, e expresa os 
resultados de forma coherente e 
precisa. 

 CMCCT  E 
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ou con calculadora), 
coherente e precisa. 

 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

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

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

 Resolve cálculos e problemas, 
utilizando diferentes unidades de 
medida e magnitudes equivalentes 
ou proporcionais, convertendo 
previamente unhas noutras para 
operar coas mesmas unidades. 

 Resolve problemas de 
proporcionalidad directa polo método 
de redución á unidade, coa regra de 
tres e coa constante de 
proporcionalidade. 

 Identifica, discrimina e utiliza 
relacións de proporcionalidade, 
desenrolando estratexias para 
representar e interpretar os datos, 
emprégaas para resolver problemas 
en situacións cotiás e expresa os 
resultados de forma clara e 
coherente. 

 . Identifica cada porcentaxe cunha 
fracción e cun número decimal e 
viceversa. 

 Calcula a porcentaxe dunha 
cantidade dada e obtén a inicial 
dando a porcentaxe. 

 Resolve problemas nos que se pide a 
porcentaxe ou o total. 

 Resolve problemas de aumentos e 
diminucións porcentuais. 

 CMCCT  CL 
 E 
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 e 
 f 
 g 
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 B2.18. Iniciación á linguaxe 
alxébrica. 

 B2.19. Tradución de 
expresións da linguaxe 
cotiá, que representen 
situacións reais, á alxébrica, 
e viceversa. 

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

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

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

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

 Traduce enunciados á linguaxe 
alxébrica e viceversa. 

 Interpreta enunciados e resolve os 
cálculos correspondentes a 
operacións con expresións 
alxébricas, operando con elas. 

 CMCCT  EOE 

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

 Aplica as propiedades e leis xerais á 
resolución de operacións con 
expresións alxébricas. 

 Transforma expresións alxébricas 
sinxelas (con monomios e sumas e 
restas de polinomios) aplicando as 
propiedades das operacións. 

 Calcula o valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 

 CMCCT  CL 
 EOE 

 f 
 h 

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

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

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

 Comproba a solución dunha 
ecuación mediante o cálculo do valor 
numérico. 

 CMCCT  CL 
 E 

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

 Resolve  ecuacións de 1º grado 
sinxelas e con parénteses. 

 Traduce unha situación da vida real á 
linguaxe alxébrica, resolve a 
ecuación correspondente e interpreta 
o resultado obtido. 

 CMCCT  EOE 
 E 
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Bloque 3. Xeometría 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C clave Etrans 

 f 
 h 

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

 B3.2. Ángulos e as súas 
relacións. 

 B3.3. Construcións 
xeométricas sinxelas: 
mediatriz e bisectriz. 
Propiedades. 

 B3.4. Figuras planas 
elementais: triángulo, 
cadrado e figuras 
poligonais. 

 B3.5. Clasificación de 
triángulos e cuadriláteros. 
Propiedades e relacións. 

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

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

 Identifica e describe os 
elementos dos polígonos, 
partindo da identificación e 
as propiedades xerais das 
rectas, semirrectas, 
segmentos e as súas 
mediatrices, e ángulos e as 
súas bisectrices 

 Ten en conta as propiedades 
dos puntos da mediatriz dun 
segmento e da bisectriz dun 
ángulo. 

 Realiza cálculos no sistema 
sesaxesimal. 

 Identifica, representa e 
describe os elementos 
fundamentais dos polígonos 
regulares, tendo en conta as 
súas características e 
aplicando as súas 
propiedades. 

 CMCCT  CL 

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

 Identifica, representa e 
describe os elementos 
fundamentais dos triángulos 
e aplica as súas 
propiedades, tendo en conta 
as súas características e 
coñecendo a propiedade 
común a cada un deles; 
clasifícaos atendendo tanto 
aos seus lados como aos 
seus ángulos. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

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

describe os elementos 
fundamentais dos 
cuadriláteros e aplica as 
súas propiedades, tendo en 
conta as súas 
características e 
clasificando os cuadriláteros 
en paralelogramos e non 
paralelogramos. 

 CA 

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

 Identifica, representa e 
describe os elementos 
fundamentais da 
circunferencia e o círculo, 
tendo en conta a súas 
características e aplicando 
as propiedades xeométricas 
dos puntos da 
circunferencia e o círculo. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

 e 
 f 

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

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

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

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

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

 Comprende os significados 
aritmético e xeométrico de 
problemas relacionados con 
distancias, perímetros, 
superficies e ángulos de 
figuras planas, en contextos 
da vida real; formulándoos e 
resólveos da forma máis 
adecuada. 

 Calcula a área de figuras nas 
que debe descompoñer e 
recompoñer para identificar 
outras figuras coñecidas. 

 CMCCT  CA 
 TIC 

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

 Comprende os significados 
aritmético e xeométrico de 
representacións gráficas, 
realiza exercicios e 
problemas relacionados coa 
lonxitude da circunferencia, 
a área do círculo, a 

 CMCCT  CA 
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lonxitude dun arco e a área 
dun sector circular, aplícaos 
e realiza exercicios e 
problemas xeométricos. 

 e 
 f 

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

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

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

 Identifica e comprende os 
significados aritméticos e 
xeométrico do Teorema de 
Pitágoras; resolve exercicios 
e problemas relacionados 
con el e expresa os 
resultados de forma 
coherente. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

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

 Interpreta os datos coñecidos 
e identifica os descoñecidos 
en contextos xeométricos ou 
en contextos reais; calcula 
as lonxitudes descoñecidas 
na resolución de triángulos 
e nas áreas de polígonos 
regulares, aplicando o 
teorema de Pitágoras. 

 CMCCT  CA 

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

 Identifica corpos xeométricos 
e os seus elementos. 

 CMCCT  CA 

 e 
 f 
 l 
 n 

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

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

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

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

 Identifica corpos xeométricos 
e os seus elementos así 
como calcula as súas áreas 
e volumes 

 CMCCT  CA 
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Bloque 4. Funcións 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E. trans 

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

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

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

 Identifica, representa e nomea 
distintos puntos no plano a 
partir das súas coordenadas. 

 CMCCT  CA 

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

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

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

 Representa funcións da forma 
máis adecuada, en función do 
contexto e do exercicio ou do 
problema formulado, pasando 
dunha forma de 
representación a outra cando 
sexa oportuno. 

 CMCCT  CA 
 E 

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

 B4.3. Comprender o 
concepto de función.  

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

 Recoñece e interpreta se unha 
gráfica é función ou non. 

 Interpreta unha gráfica que 
responde a un contexto. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

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

 Interpreta e representa unha 
función lineal a partir da 
ecuación ou dunha táboa de 
valores, explicando as 
características da gráfica. 

 CMCCT  CA 

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

 Calcula a ecuación dunha recta 
a partir da súa gráfica ou 
táboa de valores. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
  

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

mediante unha ecuación.  CA 

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

 Realiza representacións 
gráficas de situacións reais 
sinxelas, mediante o modelo 
gráfico máis adecuado, 
analízaas e explícaas de 
maneira lóxica e coherente. 

 CMCCT  CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
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Bloque 5. Estatística e probabilidade 

Obx Contidos  Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de logro C. clave E. Trans 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

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

 B5.2. Variables cualitativas e 
cuantitativas. 

 B5.3. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. 

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

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

 B5.6. Medidas de tendencia 
central. 

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

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

 Identifica e define poboación, 
mostra e individuo dende o 
punto de vista da estatística 
e aplícaos a casos 
concretos. 

 CMCCT  CL 

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

 Identifica e pon exemplos  de 
distintos tipos de variables 
estatísticas. 

 CMCCT  EOE 

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

 Identifica, analiza e organiza 
en táboas de variables 
cualitativas ou cuantitativas 
os datos obtidos dunha 
poboación; calcula as súas 
frecuencias absolutas e 
relativas, e represéntaos 
graficamente empregando 
diagramas de barras e de 
sectores e polígonos de 
frecuencias. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

 MAB5.1.4. Calcula a media 
aritmética, a mediana 
(intervalo mediano) e a 
moda (intervalo modal), e 
emprégaos para 

 Resolve exercicios e 
problemas estatísticos 
calculando a media 
aritmética, a mediana 
(intervalo mediano) e a moda 

 CMCCT  EOE 
 E 
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interpretar un conxunto de 
datos elixindo o máis 
axeitado, e para resolver 
problemas. 

(intervalo modal). 

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

 Analiza distintos tipos de 
gráficos estatísticos sinxelos 
recollidos nos medios de 
comunicación e expón o seu 
significado, argumentándoo. 

 CMCCT  CA 
 TIC 

 e 
 f 
 h 

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

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

 B5.6. Medidas de tendencia 
central. 

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

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

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

 Utiliza ferramentas 
tecnolóxicas, busca en 
internet e interpreta datos 
estatísticos, realiza os 
cálculos adecuados, 
axudándose da calculadora e 
representándoos 
correctamente. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 

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

 Expresa os resultados dun 
estudio estatístico utilizando 
as TIC. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 
 E 

 e 
 f 
 h 

 B5.8. Fenómenos 
deterministas e aleatorios. 

 B5.9. Formulación de 
conxecturas sobre o 
comportamento de 
fenómenos aleatorios 
sinxelos e deseño de 
experiencias para a súa 
comprobación. 

 B5.10. Frecuencia relativa 
dun suceso e a súa 

 B5.3. Diferenciar os 
fenómenos deterministas 
dos aleatorios, valorando a 
posibilidade que ofrecen as 
matemáticas para analizar 
e facer predicións 
razoables acerca do 
comportamento dos 
aleatorios a partir das 
regularidades obtidas ao 
repetir un número 

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

 Distingue os sucesos 
aleatorios dos sucesos 
deterministas. 

 CMCCT  CL 

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

 Obtén a frecuencia relativa 
dun suceso de forma 
experimental. 

 CMCCT  E 

 MAB5.3.3. Realiza 
predicións sobre un 

 Interpreta un suceso en base  CMCCT  EOE 
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aproximación á probabilidade 
mediante a simulación ou 
experimentación. 

significativo de veces a 
experiencia aleatoria, ou o 
cálculo da súa 
probabilidade. 

fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo exacto da 
súa probabilidade ou a 
aproximación desta 
mediante a 
experimentación. 

a súa aleatoriedade.  E 

 b 
 f 
 h 

 B5.11. Sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

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

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

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

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

 Describe experimentos 
aleatorios enumerando os 
resultados posibles. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

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

 Comprende a 
equiprobabilidade dun 
suceso. 

 CMCCT  EOE 

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

 Utiliza a regra de Laplace 
para o cálculo de 
probabilidades de sucesos 
nun experimento aleatorio. 

 CMCCT  EOE 
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8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. 

Ademais das medidas metodolóxicas xerais, a situación extraordinaria provocada por mor da pandemia da 
COVID19, fai necesaria establecer unha serie de actuacións destinadas non só a reforzar aqueles contidos 
imprescindibles que lles permitan afrontar con garantías o curso actual, senón tamén a paliar as dificultades que os 
alumnos poden atopar á hora de traballar de xeito telemático ante un novo posible escenario de confinamento. 
Entre estas actuacións destacamos as seguintes: 
 

 Familiarización co entorno e uso da Aula Virtual e coas novas tecnoloxías, xa que se detectou alumnado 
con dificultades para enviar as súas actividades durante o confinamento, non só debido á ausencia de 
recursos materiais, senón tamén por falta de coñecemento do funcionamento dos mesmos. 

 Repaso e/ou reforzo dos contidos dos cursos anteriores necesarios para continuar co proceso de ensino – 
aprendizaxe. Neste sentido: 

 Haberá sesións de repaso e/ou reforzo dos contidos imprescindibles antes da explicación dos 
novos. Aínda que na materia de Matemáticas, en cada tema,  os primeiros contidos sempre son un 
repaso dos conceptos, o profesor adicará as sesións necesarias para reforzalos. 

 Entregaranse fichas ou proporanse exercicios de repaso para ser realizados por todo o alumnado. 
Estas actividades serán corrixidas en clase para que o alumno adquira as habilidades e o dominio 
dos procedementos na realización das mesmas. Unha vez adquiridas, poderanse propor 
actividades adicionais, preferentemente a través da Aula Virtual, para fomentar o seu uso. 

 Unha vez adquiridos os procedementos e habilidades anteriores, explicaranse os contidos propios 
do curso actual e realizaranse actividades sobre os mesmos. Estas actividades proporanse 
preferentemente a través da Aula Virtual. 

 Prestarase unha especial atención aos contidos correspondentes aos bloques de Números e 
Álxebra xa que proporcionan as ferramentas necesarias para poder enfrontarse a outros novos.  

 O profesor poderá atender individualmente, sempre que o seu horario o permita, a un alumno ou a 
grupos reducidos, fóra da clase durante o tempo de recreo para resolver calquera dúbida que 
puideran plantexar. En calquera caso deberán garantirse as medidas de seguridade e respectar o 
protocolo establecido no centro.  

 Fomentarase a participación do alumno na aula mediante a formulación de cuestións teórico-
prácticas que permitan coñecer o grao de consecución dos obxectivos previstos e poder establecer 
estratexias adaptadas a cada situación individual. 

 Fomentarase o traballo en grupo e colaborativo coa finalidade de que o alumnado poida por en 
común diferentes métodos para resolver un mesmo exercicio. Para este obxectivo, aínda que a 
maioría dos alumnos se comunican entre eles a través de aplicacións móbiles, insistirase no uso 
dos foros de discusión da Aula Virtual. 

 Coordinación permanente do profesorado para que as estratexias anteriores non se convertan nun 
procedemento estanco senón en intervencións dinámicas adecuadas a cada momento do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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8.4. Secuenciación: 

A secuenciación dos contidos será a seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS PARA 1º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

Números naturais. 
Potencias e raíces. 
Divisibilidade .  
Números enteiros.  
Números decimais. 

2ª AVALIACIÓN 

Fraccións . Operacións con fraccións.  
Proporcionalidade e porcentaxes. 
Álxebra 

3ª AVALIACIÓN 

Rectas e ángulos . 
 Figuras xeométricas . Áreas e perímetros. 
Gráficas de funcións.  
Estatística. 

 
 

8.5. Materiais e recursos ordinarios: 
 

MATERIAIS E RECURSOS ORDINARIOS 

 Libro de texto: Matemáticas 1º ESO . Anaya 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Exercicios  entregados aos alumnos polo profesor. 
 Encerado clásico 
 Proxector 
 Pizarra dixital. 
 Aplicación Geogebra 
 Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica.Só cando 

o indíqueo profesor. 
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8.6. Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de 
preparación dos alumnos para enfrontarse aos obxectivos que se espera que logren. 

 Identificar obxectivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 
 Os instrumentos que se empregarán para a recolección da información poderán ser: 

a) Probas escritas 
b) Probas orais 
c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 
d) Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análise da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias 
,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados. 

 Non debe levar nota 
 

8.7. Procedementos de avaliación continua:  

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta o seguinte: 

 Observación do traballo diario dos alumnos. 

 Diario de clase do profesor. 

 Participación na clase. 

 Caderno de clase do alumno. 

 Probas escritas. 

 Probas orais e individuais na clase. 

 Exercicios e/ ou traballos individuais recollidos polo profesor. 

 
A información anterior recollerase mediante os seguintes procedementos: 

 Exames. 
 Traballo na aula. 
 Traballo na casa. 

 

 Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que 
obter para ser declarado aprobado. 

 Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 
que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

 O alumno que non se presente a un exame e non entregue a xustificación correspondente, terá nese 
exame unha nota de cero. 

 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria 

A realización das probas extraordinarias de recuperación para todos os alumnos que  non superaron a avaliación 
ordinaria farase procedendo do seguinte xeito 

 Farase un exame onde a materia a examinar será toda a impartida durante o curso. 
 O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao 

longo do curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter 
voluntario e non serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

 O exame será cualificado sobre dez puntos. 
 A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5). 
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9. Metodoloxía 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser 
aplicados a situacións novas, e que a linguaxe matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras 
ciencias, establécense, con carácter xeral, as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a 
axuda pedagóxica ás características individuais dos alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen 
sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de 
motivar aos alumnos; despois exporanse unhas ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito 
dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en 
receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e 
como usalos na resolución de problemas. O grao de dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse 
exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as 
novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar 
erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan 
axeitados para iso sempre respectando o protocolo de seguridade fronte ao COVID 19. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 

 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos  

 
En caso de producirse situacións de confinamento, individuais ou colectivas, e sen prexuízo do anterior, procederase 
do seguinte xeito. 
 

 O profesor correspondente facilitará, a través da aula virtual, material axeitado (plan de traballo, explicacións 
teóricas, exercicios propostos do libro, fichas,...) para que o alumnado confinado poida seguir con 
aproveitamento o desenvolvemento das clases nesa situación tan particular.  

 Poderanse establecer conexións virtuais mediante videoconferencia ou outros mecanismos sempre e cando 
as infraestructuras, os recursos do alumno e o profesor e a propia organización dos períodos lectivos o 
permitan 

 O alumnado terá a obriga de entregar, en prazo e forma, todas as actividades que o profesor puidera 
propoñer así como as posibles correccións que lle fosen requiridas. 

 Todas as probas escritas contempladas na programación, desenvolveranse, sempre que a situación o 
permita, de xeito presencial, independentemente de que as datas para a realización das mesmas puideran 
sufrir modificacións para adaptalas á situación dos afectados. 

 No caso de que o alumnado non puidera realizar de xeito presencial algunha proba correspondente a unha 
avaliación, considerarase que non se presentou á mesma, obtendo unha cualificación de cero puntos. Unha 
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vez producida a súa reincorporación ao Centro o alumno realizará todas aquelas probas pendentes 
correspondentes a dita avaliación. A nota asignada a esa avaliación calcularase, en todo caso, polos 
mesmos procedementos recollidos nos criterios de avaliación desta programación. 
 

 Unicamente cando a situación de confinamento afecte ás proba extraordinarias, a un período igual ou 
superior a un mes ou aos últimos días lectivos do curso, se contemplarán probas telemáticas debido a 
imposibilidade de realizalas en prazo de xeito presencial. O procedemento será o seguinte: 

o O profesor subirá as probas á Aula Virtual do Centro así como as instrucións para o 
desenvolvemento das mesmas como por exemplo os referidos aos prazos de entrega ou 
calquera outro aspecto que o profesor considere importante para a realización e entrega da 
proba por parte do alumno. 

o O alumno subirá á Aula Virtual, antes de que remate o prazo indicado polo profesor, o arquivo 
coa resolución de dita proba respectando todas e cada unha das normas establecidas nas 
instrucións ás que se refire o parágrafo anterior. En caso contrario dita proba poderá 
considerarse como non presentada. 

 Tal e como queda recollido no apartado dedicado aos criterios xerais de corrección, o profesor poderá 
esixir a súa realización mediante conexión individual por videoconferencia (se é posible), cando considere 
que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou de utilizar calquera outro 
recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os alumnos implicados deberán 
responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades ademais de ser capaces de 
responder a calquera cuestión relacionada cos conceptos involucrados nas mesmas.. En caso contrario, 
a cualificación obtida nese apartado ou exercicio será de cero puntos. 

 Para o cálculo das cualificacións. finais ou parciais, aplicaranse os criterios recollidos no apartado 
correspondente desta programación. 

 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

Para avaliar o progreso dos alumnos, empregaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática do traballo diario do alumno. Esta información poderá recollerse mediante os seguintes 
procedementos: 

 Sesións de resolución de problemas ou de cuestións teóricas relacionados cos contidos que se 
pretenden avaliar. Este tipo de sesións poderán realizarse sen anuncio previo. 

 A observación diaria da súa evolución. Poderán terse en conta os seguintes aspectos: 
 A súa creatividade e autonomía na aprendizaxe. 

 Calidade da participación na clase, xa sexa espontánea ou estimulada polo profesor. 

 Caderno do alumno. 

 Coidado da aula e do material de traballo común. 
 Actitude xeral positiva ante o aprendizaxe propio e dos compañeiros. 

 Probas escritas ou exames 
 Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación. Ditas probas, que serán anunciadas 

con suficiente antelación, poderán incluír exercicios, problemas e cuestións de carácter teórico 
relacionados cos contidos que se pretenden avaliar.  
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10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación 

Sexa EN  a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames realizados en cada avaliación e ON  a 

cualificación obtida mediante a observación sistemática. A nota, N, outorgada en cada unha das avaliacións será a 

media ponderada de EN  e de ON , tendo en conta as seguintes porcentaxes. 

 
BACHARELATO 

 Media dos exames: 80% 
 Observación sistemática: 20% 

N=0,8·NE + 0,2·NO
  

 

ESO 

 Media dos exames: 70% 
 Observación sistemática: 30% 

N=0,7·NE + 0,3·NO 
 

 

Cada exame valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter as seguintes cualificacións mínimas en cada un 
deles para poder acceder aos criterios de ponderación anteriores: 

CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA EXAME 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E BACHARELATO 2 PUNTOS SOBRE 10 

 

Cando a cualificación en algún dos exames correspondentes a unha avaliación sexa inferior á nota mínimas esixible 

para ese curso, a nota da avaliación ( N ) calcularase do seguinte xeito: 

 4, EN mínimo N sendo EN  a nota media dos exames. 

Considerarase que o alumno superou a avaliación se, unha vez aplicados os criterios anteriores, obtén unha nota de 

avaliación ( N ) igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario, considérase que o alumno non supera a 

avaliación polo que deberá presentarse ás probas de recuperación correspondentes nos termos e condicións que se 
recollen nos  seguintes parágrafos. 

 

10.2. Actividades e probas de recuperación 

Aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas deberán presentarse, 
obrigatoriamente, ás probas de recuperación correspondentes, así como realizar, en tempo e forma, as actividades 
que o profesor puidese propoñer se así o considerase oportuno. Estas probas terán lugar, preferentemente, antes da 
realización do primeiro exame da seguinte avaliación. En calquera caso, facilitaráselle a aqueles alumnos que o 
soliciten, todo o material de apoio necesario para o aproveitamento do proceso de recuperación.  

No caso de que un alumno teña que realizar algunha proba de recuperación, deberá examinarse de todos os 
contidos correspondentes a esa avaliación, independentemente de que superasen algún dos exames 
correspondentes á mesma. 

Cada proba de recuperación valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter unha nota mínima de cinco 
puntos para superala. En caso contrario, a avaliación considérase suspensa. A cualificación obtida nesta proba 
substitúe, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente.  

Aqueles alumnos que, tras realizar as probas de recuperación da primeira e segunda avaliacións, aínda non 
superasen algunha delas, deberán presentarse obrigatoriamente a un exame final que se celebrará preferentemente 
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no mes de maio (para os alumnos de ESO e 1º de Bacharelato) ou no mes de abril (para 2º de Bacharelato) para 
evitar a sobrecarga de exames finais en xuño. Así mesmo, os alumnos que suspendan a terceira avaliación deberán 
presentarse a un exame final da mesma con obxecto de recuperala. As cualificacións obtidas en cada un destes 
exames substitúen, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente. 

Tamén poderán presentarse ás probas de recuperación ou aos exames finais aqueles alumnos de Bacharelato que, 
tendo aprobadas as avaliacións correspondentes, desexen acadar unha maior cualificación nas mesmas. En calquera 
caso, as condicións establecidas para estes alumnos, son as mesmas que se recollen nos parágrafos anteriores. 

 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria 

Sexan 1N , 2N  e 3N  as cualificacións da primeira, segunda e terceira avaliacións respectivamente, actualizadas 

coas notas das recuperacións  e do exame final se fose o caso. A cualificación final FN  calcularase do seguinte 

xeito: 

 Caso 1: Se 1N , 2N  e 3N  son todas maiores ou iguais que cinco, ou unha, e só unha, é inferior a cinco, 

entón:  

 1 2 3, ,FN media N N N  

 Caso 2: Se dúas ou máis notas das 1N , 2N  e 3N  son inferiores a cinco, entón: 

  1 2 34, , ,FN mínimo media N N N
 

Considerarase que o alumno superou a materia se, despois de aplicar os procedementos anteriores, obtén unha 
cualificación final igual ou superior a cinco puntos. Noutro caso, a materia considérase suspensa. 

 

10.4. Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos que non superasen a materia na avaliación ordinaria deberán presentarse obrigatoriamente a unha 
proba de recuperación extraordinaria que se celebrará no mes de setembro para os alumnos de ESO e 1º de 
Bacharelato e no mes de xuño para os alumnos de 2º de Bacharelato. A datas concretas serán fixadas polo Centro.  

O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao longo do 
curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter voluntario e non 
serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

A proba de recuperación extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos durante o curso e valorarase de 
cero a dez puntos, sendo necesaria a obtención dun mínimo de cinco puntos para superala. En caso contrario o 
alumno estará suspenso. 
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10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por 
confinamento 

Tal e como se recolle no apartado correspondente á  metodoloxía desta programación, só se contemplarán probas 
telemáticas se o confinamento afecta aos últimos días de curso, ás probas extraordinarias ou se, previsiblemente, 
pode afectar a un período igual ou superior a un mes. Noutro caso, as probas realizaranse de xeito presencial no 
momento de reincorporación do alumno ao Centro.  

Para o cálculo da cualificación de cada avaliación afectada polo confinamento distinguiremos os seguintes casos: 

Caso 1: Se o alumno puido realizar todas as probas de xeito presencial, aínda que algunha delas fose realizada 
durante o período correspondente ás seguintes avaliacións, a nota calcularase  seguindo o meso procedemento 
recollido no apartado 10.1 desta programación tendo en conta que no relativo á observación sistemática incluirase o 
seguimento das actividades propostas durante o confinamento. 

Caso 2: Se o alumno realizou unha das probas de xeito presencial e outra de xeito telemático, procederase do 
seguinte xeito: 

Sexan PP e SP as nota obtidas na proba presencial e pola observación sistemática no período presencial 
respectivamente e sexan PT e ST  as notas respectivas obtidas na proba telemática e pola observación 
sistemática no período de confinamento. A cualificación final N da avaliación será: 

 1 2,N media N N  sendo 1 0,8 0,2p pN P S      e  2 0,5 0,5T TN P S     

Caso 3: Se o alumno realizou todas as probas previstas para esa avaliación de xeito telemático, a  cualificación final 
N da avaliación será: 

0,5 0,5TN P S     

Sendo PT a media aritmética das cualificacións das probas telemáticas e S a media aritmética das cualificacións 
obtidas pola observación sistemática nos períodos presencial e non presencial. 

 

En todos os casos anteriores as cualificacións mínimas esixibles en cada proba son as mesmas que as recollidas no 
apartado 10.1 desta programación. Ademais, os alumnos que se atopen no caso 3, deberán presentar, como mínimo, 
o 75% das actividades correctamente resoltas en prazo e forma. En caso de non cumprir estes requisitos, a nota da 
avaliación NA será 

 4,AN mínimo N  

sendo N a cualificación obtida nos casos anteriores. 
 
A avaliación de materias pendentes de cursos anteriores e a avaliación da proba extraordinaria, seguirán estes 
mesmos procedementos sempre e cando o alumnado se atope nalgún dos tres casos citados neste punto. 
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10.6. Criterios xerais de corrección 

Á hora de corrixir as probas escritas ou calquera outra actividade teremos en conta os seguintes criterios xerais: 

 Calquera cuestión, exercicio ou problema no que non figure claramente o procedemento para a obtención do 
resultado será valorado con cero puntos. 

 Os resultados correctos só serán tidos en conta se se obteñen de procedementos e razoamentos correctos. 
En caso contrario terán unha valoración de cero puntos. 

 Se nun problema ou exercicio non se acada un resultado correcto pero todos os razoamentos e 
procedementos son correctos, a puntuación acadada nese apartado será, como mínimo, a metade da 
asignada a ese exercicio ou apartado. 

 Naqueles exercicios nos que sexa necesario aplicar algún teorema, este debe figurar claramente na 
resolución, xustificando razoadamente a súa aplicación. 

 O profesor poderá cualificar calquera proba escrita dun alumno cunha puntuación de cero puntos nos 
seguintes casos: 

 Se detecta que o alumno está copiando por outro compañeiro ou usando algún outro material 
elaborado por el mesmo que facilite a realización da proba e non fose expresamente autorizado polo 
profesor. 

 Se, durante a proba, o alumno facilita información a outro compañeiro sobre algún dos exercicios ou 
problemas que figuran na mesma. 

 Se o alumno mostra un comportamento disruptivo durante a realización dunha proba que afecte 
negativamente ao normal desenvolvemento da mesma. 

 Calquera comportamento do alumno que altere o carácter avaliador e individual da proba. 
 

 En caso de actividades ou probas que deban entregarse telematicamente, o profesor poderá esixir a súa 
realización de xeito presencial (se a situación o permite) ou mediante conexión individual por 
videoconferencia, cando considere que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou 
de utilizar calquera outro recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os 
alumnos implicados deberán responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades. En 
caso contrario, a cualificación das mesmas será de cero puntos. 

 
 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua. 
 

Aqueles alumnos que, en aplicación das normativa do Centro sobre faltas de asistencia a clase, foran sancionados 
coa perda do dereito de avaliación continua, serán avaliados mediante unha proba única que se fará nos últimos días 
lectivos do curso. Na proba entrarán todos os contidos correspondentes ás avaliacións nas que o alumno non teña 
acadado avaliación positiva. Esta proba valorarase de cero a 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco 
puntos para superala. A cualificación final será a media ponderada das avaliacións que xa tivera superadas antes da 
aplicación da sanción e da obtida nesta proba final.  
 
 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. 

O profesorado do Departamento prestará especial atención aos alumnos dos seus grupos que teñan materia 
pendente de cursos anteriores, facilitándolle a aqueles que o soliciten, material de apoio, correspondente a todos os 
bloques, orientado á labor de recuperación. Así mesmo, os alumnos deben entregar regularmente ao seu profesor 
todas as actividades propostas correctamente resoltas, de xeito que se poida facer un seguimento exhaustivo do 
aproveitamento de ditas actividades. 
 
Para a avaliación destes alumnos, establécense os seguintes procedementos: 
 

a) Tendo en conta o carácter progresivo da materia, aqueles alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións do curso máis alto no que están matriculados (aplicando os criterios que figuran na 
programación) e sigan con regularidade e aproveitamento as actividades de recuperación, terán superada a 
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materia pendente. En caso contrario, a materia está suspensa. A cualificación outorgada será a media 
aritmética das cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

 
b) Aqueles alumnos que non se atopen na situación anterior ou desexen acadar unha cualificación maior, 

deberán presentarse a dúas  probas escritas para recuperar a materia pendente cuxas datas serás fixadas 
polo centro. Estas probas, valoradas de cero a dez puntos, estarán baseadas na programación do curso ao 
que corresponde a materia pendente e incluirán contidos de todos os bloques impartidos. Estes contidos 
repartiranse entre as dúas probas seguindo criterios de proporcionalidade e temporalización.  A cualificación 
en cada  unha destas probas calcularase do seguinte xeito: 
 

0,8 0,2P AN N N     

 

sendo PN  a cualificación da proba escrita e AN  a cualificación obtida polo traballo e a realización de 

actividades ao longo do curso, entendido como o máis alto no que o alumno está matriculado. Considerarase 
que o alumno superou a proba se, unha vez aplicada a ponderación anterior, obtense unha nota N igual ou 
superior a cinco puntos. En caso contrario, a proba considérase suspensa. 
Para a obtención da cualificación final procederase como sigue: 

Se 1 2N e N  son as cualificacións obtidas en cada unha das probas respectivamente, entón: 

 1 2,FN media N N  

sempre e cando as 1 2N e N sexan iguais ou superiores aos seguintes valores: 

 
CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA PROBA 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E 
BACHARELATO 

2 PUNTOS SOBRE 10 

 
En caso contrario,  

  1 24, ,FN mínimo media N N  

Se despois de aplicar os criterios anteriores resulta unha nota final FN  igual ou superior a cinco, enténdese 

que o alumno recuperou a materia pendente. En caso contrario, enténdese que o alumno non recuperou a 
materia pendente por este procedemento. 
 

c) Os alumnos de ESO que non recuperasen a materia seguindo algún dous procedementos anteriores poderán 
presentarse a un exame final que se realizará no mes de maio e que poderá incluír cuestións relacionadas 
con todos os contidos da materia. Este exame valorarase de 0 a 10 puntos e será necesario obter un mínimo 
de cinco puntos para superalo. En caso contrario, a materia  considérase non recuperada. 

 
d) Os alumnos de ESO que non superasen a materia seguindo algún dos procedementos anteriores deberán 

facer unha proba extraordinaria no mes de setembro baseada na programación do curso ao que corresponde 
a materia pendente e incluirá contidos de todos os bloques. A proba valorarase de cero a dez puntos e será 
necesario obter un mínimo de cinco puntos para superala. A data para a realización desta proba será fixada 
pola Xefatura de Estudos. 

 
Enténdese que un alumno aprobou  a materia pendente se a recuperou por algún dos procedementos anteriores. 
 
Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato matriculados en Matemáticas II que non cursaran a materia de 
Matemáticas I e os matriculados en Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II que non cursaran a materia de Matemáticas 
Aplicadas ás CC.SS. I serán considerados como alumnos coa materia de primeiro pendente. Por tanto, para a 
avaliación destes alumnos en dita materia non cursada, aplicaranse os mesmos procedementos descritos nos 
parágrafos anteriores deste mesmo punto. 
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13. Atención á diversidade 

 Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de 
maior complexidade para algúns. 

 Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, 
incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa fin de establecer os coñecementos previos e 
detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

 Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos 
practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 

14. Contribución á educación en valores 

Como o resto das materias do curso, o ensino de Matemáticas debe atender tamén ao desenvolvemento de certos 
elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a 
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

Debemos focalizar, por tanto, o traballo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentais para o 
desenvolvemento integral do alumno: 

 Respecto:  
 A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar os erros e 

repoñerse ante as dificultades, honestidade e proxecto de vida. 
 Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo e resolución pacífica de conflitos. 
 Ás culturas: ideas, linguas, costumes e patrimonio cultural. 
 Aos animais: evitar o dano innecesario e evitar a extinción de especies. 
 Á natureza: evitar o deterioro medioambiental e participar activamente na recuperación do mesmo. 

 
 Responsabilidade: 

 Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns e cumprimento de 
compromisos contraídos co grupo. 

 Fronte ás normas sociais: civismo e cidadanía. 
 Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento responsable e 

razoado. 
 Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 
 Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible e ética global a longo prazo. 

 
 Xustiza: 

 Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Dereito á alimentación. 
 Dereito á saúde. 
 Dereito á educación. 
 Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal,familiar e social. 
 Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo 

cultural e político, a paz, a democracia,o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao Estado de dereito 
e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e consideración ás vítimas e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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 Solidariedade 
 Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 
 Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 
 Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

 
 Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 
 Coas vítimas de conflitos armados. 
 Coas vítimas de desastres naturais. 

 
 Creatividade e esperanza 

 Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas suscitados. 
 A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas e o mundo en xeral. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da ESO e do Bacharelato, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

 Coopera no desenvolvemento e a consolidación de 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. 

 Asume responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 Realiza unha eficaz achega para adquirir un bo dominio de destrezas básicas na utilización das fontes de 
información que permitirán, poñendo en valoro seu sentido crítico, que o alumnado adquira novos 
coñecementos.  

 Impulsa o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprendera aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 Favorece o aprecio á creación artística e a comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

Desta forma, podemos afirmar que as matemáticas desenvolven un labor fundamental para a consolidación dunha 
personalidade formada e equilibrada que integra o estímulo de capacidades de diversa tipoloxía. 

 Capacidades cognitivas, ao mellorar o pensamento reflexivo, incorporando as formas de expresión e 
razoamento matemático á linguaxe e aos modos de argumentación,e recoñecendo, suscitando e resolvendo, 
por medio de diferentes estratexias, situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos. 

 Capacidades persoais e interpersonais, ao estimular ao alumno para que consolide e manifeste unha actitude 
positiva ante a resolución de problemas,mostrando confianza na súa capacidade para enfrontarse a eles con 
éxito;valorando as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, desde un punto de vista histórico e 
desde o seu papel na sociedade actual; e aplicando as competencias matemáticas adquiridas para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medioambente, a saúde, o consumo, a 
igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

Os valores débense fomentar desde as dimensións individual e colectiva. Desde a dimensión individual 
desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a 
dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia 
e o respecto. 
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15. Contribución ao plan de convivencia 

Na práctica docente diaria, tratarase de fomentar nas aulas un clima de tolerancia e respecto ás ideas dos demais 
para crear un ambiente de traballo axeitado e, ó mesmo tempo, educar para a convivencia. 
Intentarase resolver os conflitos que puideran xurdir de forma dialogada e razoada. Só cando non se consiga 
resolvelos por estas vías, recorrerase á aplicación das medidas previstas no Regulamento de Réxime Interno do 
Centro. 
 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) 

No Departamento de Matemáticas estámonos adaptando a un cambio na metodoloxía para facer das TIC algo que 
sexa proveitoso e útil tanto para os alumnos como para os profesores 

O Departamento xa ven utilizando dende hai tempo medios TIC como as calculadoras e ordenadores para traballar 
con determinados contidos do currículo como se especifica nos apartados correspondentes da Programación. Sen 
embargo, estanse a adquirir pouco a pouco novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica 
docente adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso do libros de texto dixital de 
cada curso, procesadores de texto, follas de cálculo páxinas web nas que se traballan os contidos do currículo da 
disciplina e outras aplicacións informáticas como o Geogebra , Wiris, etc. 

Os obxectivos marcados polo Departamento son os seguintes: 

1. Usar as calculadoras de xeito que o alumno adquira un dominio razoable da mesma sen que isto vaia en 
detrimento da súa capacidade de cálculo manual e mental. 

2. Usar o encerado dixital e o vídeo proxector como ferramenta do profesor e o alumno para o intercambio de 
información nas explicacións de aula e na resolución dos exercicios propostos. 

3. Usar o ordenador como medio para afianzar e traballar os contidos matemáticos de cada curso. 
4. Traballar con  Internet e as páxinas Web para consultar e traballar os contidos relacionados coa disciplina. 
5. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación do Departamento cos  alumnos. 
6. Dotar ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación 
7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións,actividades... 
8. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
9. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nos diferentes puntos do 

currículo. 
10. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación. 
11. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 
12. Recomendar o alumnado ir a Biblioteca do centro onde poderán facer uso dos ordenadores con conexión a 

Internet. 
 
 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita  

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que se presenta no mesmo, 
identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e diferenciando aqueles que son básicos e 
fundamentais dos accesorios e mesmo dos que puideran ser meramente decorativos. Moitas veces os alumnos/as 
fracasan na resolución de problemas pola súa incapacidade para comprender os enunciados e, ante un texto 
medianamente largo, abandonan por considerarse incapaces de comprendelo axeitadamente. Para conseguir 
mellorar esta capacidade e, ó mesmo tempo, participar no proxecto lector do centro, lévanse a cabo as seguintes 
accións: 

 Ao comezo dun tema, ben o profesor ou algún alumno procede á lectura da historia relacionada coa aparición 
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ou a necesidade do contido que se vai a traballar .Tamén se repasan todos aqueles contidos xa vistos noutros 
cursos necesarios para a comprensión do novo coa lectura e resolución de  problemas sinxelos. 

 Cando se define o contido novo, lémolo e subliñamos no libro de texto. 

 Unha vez introducido o contido comezamos co traballo mecánico de resolver múltiples exercicios ,para que o 
alumno adquira a soltura de cálculo suficiente que nos permita pasar a darlle unha utilidade relacionada coa 
vida cotiá mediante a lectura de enunciados que os alumnos deben ler, comprender, traducir ó linguaxe 
matemático , resolver e por último comprobar se o resultado ó que chegaron é válido ou non . 

 

As lecturas que se fan na aula proceden fundamentalmente do libro de texto. Dentro da nosa disciplina é moi 
importante á lectura comprensiva de gráficos así que de novo os alumnos deben ler , entender, interpretar e sacar 
conclusións deles.  

 

17.1. Itinerarios lectores 

O Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios pero si recomenda a seguinte lectura optativa: 

ESO 

 
 El país de las mates para novatos  
 El país de las mates para expertos 
 Cuento enmarañado  
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Cuentos con cuentas  
 Matecuentos cuenta mates ... 
 Matecuentos 2: cuentos con problemas  
 Matecuentos 3: cuentos con problemas  
 Las aventuras del joven Einstein  
 El misterio de los tres encantadores  
 Historia de las matemáticas para novatos. 
 Cuentos del cero  
 Las pasiones de Emile  

 

 Una mente maravillosa 
 Albert y la habitación invisible  
 Numeriverso 
 Numeriverso: el dragón que no sabía leer  
 Quien mato a regio montano  
 101 juegos de lógica para novatos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 La maldición del zodíaco  
 Teatromático 
 Multiplicaciones a toda máquina  
 Hª de las matemáticas (en comic) 
 El diablo de los números  
 Si hay una X hay Matemáticas 
 El asesinato del profesor de Matemáticas 
 Descifrando Enigma 

 

BACHARELATO 

 El país de las mates para expertos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 El diablo de los números 
 Un matemático lee el periódico 
 El diablo de los números 

 Una mente maravillosa 
 Descifrando Enigma 
 El hombre anumérico 
 Un triángulo especial :Prado, Reina Sofía y Thyssen 

Bornemisa 
 7 paseos por la Alhambra 

 

Sen prexuízo do anterior, o Departamento participará, na medida do posible, en todas aquelas iniciativas e 
actividades desenvolvidas no Centro que teñan por obxecto promover e favorecera iniciación ou consolidación dos 
hábitos de lectura dos alumnos. Este curso, o Dpto. participará no programa de fomento da lectura cuxas 
características foron aprobadas en reunión da CCP. 
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18. Actividades extraescolares 

Ademais da eventual colaboración na realización de actividades extraescolares e complementarias que organice a 
Dirección o Centro ou outros Departamentos, en función das aptitudes dos grupos de alumnos da ESO e do 
alumnado de Bacharelato, fomentarase a preparación para participar en torneos e concursos matemáticos como 
poden ser: 

 Rally científico e matemático sen fronteiras. 
 Participacións nas probas de ESTALMAT. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para 2º de ESO. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para alumnos de primeiro e segundo de Bacharelato. 

 
 
  



Programación Didáctica                 Curso 2021-2022 
 

52 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                    Departamento de Matemáticas 

19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente 

 

 INDICADORES 

Escala 

 INDICADORES 

Escala  

1 2 3 4 1 2 3 4 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
E

M
E

N
T

O
 D

A
 E

N
S

IN
A

N
Z

A
 

  1.  Resume as ideas 
fundamentais 
discutidas antes de 
pasar a unha nova 
unidade ou tema con 
mapas conceptuais, 
esquemas... 
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  1.  Realiza a avaliación inicial 
ao principio do curso para 
axustar a programación 
ao nivel dos estudantes. 

    

  2.  Cando introduce 
conceptos novos, 
relaciónaos, se é 
posible, cos xa 
coñecidos; intercala 
preguntas 
aclaratorias; pon 
exemplos... 

      2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

    

  3.  Ten predisposición 
para aclarar dúbidas 
e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das 
clases.   

      3.  Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na 
aula e fóra dela.   

    

  4.  Optimiza o tempo 
dispoñible para o 
desenvolvemento de 
cada unidade 
didáctica.  

      4.  Proporciona a información 
necesaria sobre a 
resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

    

  5.  Utiliza axuda 
audiovisual ou doutro 
tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e 
das alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

    

  6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén 
unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

      6.  Utiliza suficientes criterios 
de avaliación que atendan 
de xeito equilibrado a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 
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  7.  Desenvolve os 
contidos dunha forma 
ordenada e 
comprensible para os 
alumnos e as 
alumnas. 

      7.  Favorece os procesos de 
autoavaliación e 
coavaliación. 

    

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

      8.  Propón novas actividades 
que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes 
non foron alcanzados 
suficientemente. 

    

  9.  Presenta actividades 
de grupo e individuais. 

    

 

  9.  Propón novas actividades 
de maior nivel cando os 
obxectivos foron 
alcanzados con 
suficiencia. 

    

      10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función 
dos contidos, do nivel dos 
estudantes, etc. 

    

      11.  Emprega diferentes 
medios para informar dos 
resultados aos estudantes 
e aos pais. 
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20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 

 

 
 

INDICADORES A AVALIAR 
Escala 

1 2 3 4 

    Temporalización das unidades didácticas     

Desenrolo da Programación en canto a 
secuenciación e temporalización das unidades 
didácticas 

    

Adecuación do grao mínimo de logro     

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos materiais didácticos seleccionados      

Adecuación das estratexias metodolóxicas 
empregadas 

    

Adecuación dos criterios de avaliación  
establecidos  

    

Claridade nos criterios de avaliación     

Uso de diversas ferramentas de avaliación      

Adecuación dos criterios establecidos para  
avaliación de materias pendentes      

Adecuación das medidas de atención á diversidade     

Adecuación do seguimento e revisión da 
Programación ao longo do curso 
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1. Introdución: 

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

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

 

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

 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É 
necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como 
nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", que evoluciona dende a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do 
segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros 
bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas 
interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe 
das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 
resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento 
converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 
incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, 
algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en 
que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, 
servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 
social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 
aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; 
e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou 
artísticos con base matemática. 
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No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros 
cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 
numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; 
debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 
e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira 
especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Nas seguintes páxinas preséntase a programación didáctica da área de Matemáticas para os cursos e modalidades que 
se indican a continuación: 

CURSO MATERIA 

1º ESO Matemáticas 

2º ESO Matemáticas 

3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

1º BACHARELATO Matemáticas I 

1º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 

2º BACHARELATO Matemáticas II 

2º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 
 

Para cada unha delas, inclúese a metodoloxía didáctica, os procedementos para a avaliación inicial, os procedementos 
para a avaliación continua e os procedementos para a avaliación extraordinaria. Detállanse, ademais, os procedementos 
para o seguimento e avaliación das materias pendentes de cursos anteriores. 

Un dos obxectivos do Dpto. será a coordinación cos Departamentos doutras disciplinas que empreguen conceptos 
matemáticos para facilitar aos alumnos unha mellor comprensión dos contidos de ditas áreas. 
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2. Contextualización: 

 
O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro 
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico:
 
 

  
 
Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.

 
 
A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.

  

0

10

20

30

40

50

60

70

1º ESO 2º ESO 3º ESO

N
úm

er
o 

de
 a

lu
m

no
s

  

6 
                  Departamento de Matemáticas

O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante este curso, unha matrícula de 340
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico: 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.
 
 

 

pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.

3º ESO 4º ESO 1ª BACH 2º BACH 1º FPB 2º FPB

Curso

  Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas 

ste curso, unha matrícula de 340 alumnos e alumnas 

 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia. 

 

pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo. 

2º FPB
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3. O Departamento: 

O Departamento de Matemáticas do IES Celso Emilio Ferreiro está constituído polos seguintes membros: 

PROFESOR/A SITUACIÓN ADTVA.  

Marcos Martínez Guntín 
(Xefe de Departamento) 

Definitivo 

Sara Pena Vázquez Definitivo 

José Alberto Vázquez Rodríguez Definitivo 

Álvaro Lence Burgos Provisional 

 

O Departamento ten asignadas 59 horas semanais (56 de docencia e 3 correspondentes á xefatura de Departamento) 
distribuídas do seguinte xeito: 

 
Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 2 5 10 

3º ESO – E. Académicas 3 4 12 

4º ESO -  E. Académicas 2 4 8 

1º BACH - Ciencias 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH – CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 

   59 

 

A distribución horaria por profesor e grupo é a seguinte: 

 Marcos Martínez Guntín 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

4º ESO – E. Académicas 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH - CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 
   19 
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 Sara Pena Vázquez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 1 5 5 
   15 

 

 

 

 

 José Alberto Vázquez Rodríguez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

3º ESO 3 4 12 

1º BACH. CIENCIAS. 1 4 4 
   16 

 

 Álvaro Lence Burgos 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

2º ESO 1 5 5 

4º ESO 1 4 4 
   9 
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4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato 

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 Núm. 120 do Luns, 29 de xuño de 2015) establece as 
competencias clave e os elementos transversais do currículo da ESO e do Bacharelato do seguinte xeito: 
 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO E NO BACHARELATO 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

Competencia dixital CD 

Competencia para aprender a aprender CAA 

Competencias sociais e cívicas CSC 

Competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Competencia para a conciencia e expresións culturais CCEC 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral e escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Tecnoloxías da información e comunicación TIC 

Emprendemento E 

Educación cívica e constitucional ECC 

Valores persoais VP 

Educación vial EV 

 

 

 

  



Programación Didáctica   Curso 2021-2022 
 

10 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                   Departamento de Matemáticas 

5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

As matemáticas utilizan unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, 
e utilizalo nos momentos axeitados con rigor e propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades 
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

En todo o desenvolvemento do curso, o alumnado aplicará estratexias para definir modelos, planear problemas, 
resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Isto contribúe directamente á 
adquisición da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

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

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e procesos 
mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, mediante o traballo 
matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos 
matemáticos na creación das súas propias obras. 
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6. Obxectivos xerais da ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. 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. 

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

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

l. 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. 

m. 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 



Programación Didáctica   Curso 2021-2022 
 

12 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                   Departamento de Matemáticas 

plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

7. Obxectivos xerais do 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 responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

d. 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. 

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

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

g. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

h. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

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

k. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.  

l. 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. 

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

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

q. 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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8. Obxectivos e contidos para 2º de ESO- Matemáticas 

 

8.1. Obxectivos xerais do curso: 

 A área de Matemáticas de 2.º ESO contribuirá a desenrolar nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
 permitan: 

 Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarias, deixando constancia dos pasos seguidos. 

 Xerar, mediante diferentes métodos (dedución, inducción…) patróns, regularidades e leis matemáticas en 
distintos contextos. 

 Xerar diferentes problemas a partir doutro xa resolto.  

 Aplicar o método científico en diferentes situacións de investigación, aportando informes de resultados e 
conclusións dos mesmos.  

 Resolver problemas da vida cotiá aplicando os contidos traballados.  

 Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

 Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación ata o futuro e valorar a 
súa aplicación en contextos matemáticos.  

 Utilizar as TIC en contextos matemáticos como ferramentas para a realización de cálculos, comprobacións de 
resultados, representacións gráficas, simulacións, etc. 

 Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido crítico.  

 Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida diaria, aplicando 
correctamente as operacións e a prioridade das mesmas.  

 Desenrolar estratexias de cálculo mental que faciliten e axilicen o uso de diferentes tipos de números. 
 Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidade en situación da vida real. 

 Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, 
comprobar operacións, descubrir patróns, etc.  

 Empregar estratexias de análise de datos na resolución de problemas. 

 Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións. 

 Utilizar adecuadamente o teorema de Pitágoras para calcular lados descoñecidos en figuras xeométricas.  

 Coñecer a aplicar o concepto de semellanza entre figuras xeométricas. 
 Coñecer as características principais dos corpos xeométricos (poliedros, corpos de revolución e poliedros 

regulares). 
 Calcular áreas e volumes de figuras xeométricas.  
 Representar funcións a partir da súa expresión analítica ou dunha táboa de valores.  

 Interpretar e analizar adecuadamente unha función lineal en contextos reais.  

 Tabular datos dunha distribución estatística e representalos gráficamente.  

 Calcular os parámetros estatísticos básicos dunha distribución estatística e interpreta los adecuadamente en 
cada contexto.  

 Resolver situacións nas que interveñan conceptos de aleatoriedade e probabilidade. 
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8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación 

Os contidos da materia de Matemáticas de 2º de ESO estrutúranse en cinco 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 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso 
simultaneamente ao resto de bloques de contido 

A continuación móstranse a vinculación obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 
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Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas    

 f 
 h 

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

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

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

 Comprende a situación 
plantexada no enunciado de 
problemas con números 
naturais; e responde ás 
preguntas que se lle 
formulan, empregando 
números e datos 
relacionados entre eles. 

 Razoa e comprende o 
enunciado dos problemas, 
establecendo relacións entre os 
datos e o contexto do 
problema. 

 CCL 
 CMCCT 

 EOE 
 CA 

 e 
 f 
 h 

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

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

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

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

 CMCCT  CL 

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

 Interpreta a información dun 
enunciado e establece 
relacións co número de 
solucións do problema. 

 CMCCT  CL 

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

 Valora e interpreta posibles 
resultados. 

 CMCCT  E 

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

 Utiliza estratexias heurísticas e 
reflexiona sobre a resolución 
dos problemas. 

 CMCCT 
 CAA 

 E 
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Matemáticas. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

situación, procura 
doutras formas de 
resolución, etc. 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

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

 Analiza situacións en contextos 
matemáticos, identifica patróns 
e leis matemáticas, valora a 
súa utilidade e apoiase neles 
para resolver problemas e 
exercicios. 

 CMCCT 
 CCEC 

 CL 
 E 

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

 Simula e fai predicións e 
estimacións sobre os posibles 
resultados. 

 CMCCT  CL 
 TIC 
 E 
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 b 
 e 
 f 

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

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

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

 Reflexiona sobre diferentes 
formas de resolución e 
conclusión dos resultados. 

 CMCCT  CL 
 TIC 
 E 

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

 Estandariza a resolución de 
problemas parecidos en 
diversos casos particulares con 
datos distintos. 

 CMCCT 
 CAA 

 EOE 
 E 

 b 
 f 
 h 

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

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

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

 Utiliza a linguaxe alxébrica, 
resolve exercicios e expón os 
resultados de forma correcta e 
simplificada. 

 CCL 
 CMCCT 

 EOE 
 CA 
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 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 

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

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

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

 Comprende a situación 
plantexada no enunciado de 
problemas con números, 
potencias e raíces de 
números naturais. E 
responde ás preguntas que 
se lle formulan, empregando 
números e datos 
relacionados entre si. 

 Recoñece situacións da 
realidade relacionadas con 
problemas de interese, 
analízaas e resólveas. 

 CMCCT 
 CSC 

 E 
 ECC 

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

 Comprende a situación 
plantexada nun problema, 
investiga e responde ás 
preguntas que se lle 
formulan, empregando 
números, datos e tomando 
decisións relacionadas coa 
vida cotiá. 

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

 CMCCT 
 CSIEE 

 E 
 ECC 

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

 Utiliza modelos matemáticos 
sinxelos para resolver 
problemas y plantexalos. 

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

 Realiza unha interpretación da 
solución do problema en 
relación co contexto; analiza 
as relacións entre os datos, o 
contexto do problema, o 
plantexamento e a solución. 

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

 CMCCT  CL 
 TIC 

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

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 
 E 

 e 
 f 
 g 

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

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

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

 Reflexiona sobre o proceso de 
resolución e os resultados. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 EOE 
 TIC 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 l 
 m 
 n 
 ñ 

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

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

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

 Acada as actitudes e os hábitos 
axeitados para o traballo 
matemático. 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 ECC 

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

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

 Plantexa e resolve problemas 
de forma razoada e tendo en 
conta o contexto; distíngueos 
dos exercicios como traballos 
prácticos que lle serven de 
complemento, comprobación 
e reforzo do aprendizaxe 
teórico. 

 Coñece a diferenza entre 
problemas e exercicios, 
resólveos en función das súas 
características. 

 CMCCT  CL 
 E 

 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. 

 Indaga no estudo de conceptos 
e resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

 CL 
 E 

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

 Coopera en equipo.  CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

 ECC 

  b 
 g 

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

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

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

 Toma decisións no proceso e 
elixe o criterio a empregar na 
resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 E 
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 b 
 g 

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

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

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

 Analiza problemas resoltos e 
procesos, valora as ideas 
clave, reflexiona sobre eles e 
utilízaos en situacións similares 
como pautas o guías do 
aprendizaxe. 

 CMCCT 
 CAA 

 

 E 

 b 
 e 
 f 
 g 

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

ordenada e a 
organización de 
datos. 

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

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

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

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

 Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para a resolución 
de cálculos complexos. 

 CMCCT 
 CD 

 CA 
 TIC 
 E 

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

 Utiliza medios tecnolóxicos 
para representacións gráficas. 

 CMCCT  CL 
 CA 
 TIC 

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

 Deseña representacións 
gráficas explicativas. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 

 MAB1.11.4. Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas 

 Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para analizar e 
comprender propiedades 

 CMCCT  CA 
 TIC 
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estatístico. 
– Deseño de 

simulacións e  
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

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

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

interactivas para amosar, 
analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

xeométricas. 

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

 Elabora conclusións a partir da 
información obtida utilizando 
medios tecnolóxicos. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 

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

ordenada e a 
organización de 
datos. 

– Elaboración e 
creación de 
representacións 

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

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

 Elabora documentos dixitais.  CD 
 CCL 

 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 

 MAB1.12.2. Utiliza os recursos  Expón de forma oral  CCL  EOE 
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gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

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

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

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

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

documentos propios, 
facendo exposicións e 
argumentacións destes, 
e compartíndoos en 
ámbitos apropiados 
para facilitar a 
interacción. 

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

apoiándose nos recursos 
creados. 

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

 Utiliza os medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe. 

 CD 
 CAA 

 TIC 
 E 

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

 Comparte ideas a través de 
medios tecnolóxicos. 

 CD 
 CSC 
 CSIEE 

 TIC 
 ECC 
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ideas 
matemáticas. 

 

 

 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E trans 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

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

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

 Lee, escribe, compón e 
descompón números naturais 
segundo a súa orde de 
unidade. 

 Lee e escribe números romanos 
e os seus equivalentes no 
sistema de numeración 
decimal. 

 Identifica e utiliza os números 
para representar a información 
de forma correcta. 

 CMCCT  CL 

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

 Realiza operacións con números 
naturais e aproxima números 
naturais por truncamento e por 
redondeo. 

 Resolve operacións, aplicando a 
xerarquía nas que aplica as 
propiedades da suma, a 
multiplicación, a resta e a 
división de números naturais. 

 Calcula o valor de potencias de 
números naturais e utiliza as 
potencias de base 10 para 

 CMCCT  CL 

 MAB2.1.3. Emprega 
axeitadamente os tipos de 
números e as súas 
operacións, para resolver 

 CMCCT  CA 
 TIC 
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 B2.4. Relación entre 
fraccións e 
decimais. 
Conversión e 
operacións. 

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

 B2.6. Potencias de 
base 10. Utilización 
da notación 
científica para 
representar 
números grandes. 

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

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

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

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

realizar a descomposición 
polinómica dun número. 

 Identifica as cifras dos números 
co seu valor na realidade; 
escribeas correctamente; 
realiza os cálculos 
plantexados e reflexa o 
resultado con precisión. 

 Resolve problemas relacionados 
coa vida cotiá, empregando de 
forma adecuada os números e 
as súas operacións. 
 

 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.1. Números 
enteiros: 
representación, 
ordenación na recta 
numérica e 
operacións. 
Operacións con 

 B2.2. Coñecer e utilizar 
propiedades e novos 
significados dos 
números en contextos 
de paridade, 
divisibilidade e 
operacións elementais, 

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

 Realiza correctamente as 
operacións con produto e 
cociente das potencias da 
mesma base; potencias de 
expoñente 1 e 0; potencia 
dunha potencia; potencia dun 
produto e dun cociente, 

 CMCCT  CL 
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calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

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

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

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

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

 B2.6. Potencias de 
base 10. Utilización 
da notación 
científica para 
representar 
números grandes. 

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

 B2.8. Xerarquía das 

mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos tipos de 
números. 

aplicando as regras básicas e 
expresando o resultado coma 
unha soa potencia. 

 Calcula correctamente a raíz 
cadrada dos cadrados 
perfectos exacta e a raíz 
cadrada enteira, expresando o 
resultado do resto con 
precisión. 

 Utiliza correctamente a 
calculadora para resolver raíces 
cadradas sinxelas. 

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

 Calcula fraccións equivalentes e 
simplifícaas, aplicando á 
resolución de problemas os 
cálculos correspondentes e a 
equivalencia entre os números 
decimais e fraccionarios. 

 CMCCT  CL 
 E 

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

 Representación de números 
grandes utilizando notación 
científica. 

 CMCCT  EOE 
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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 das 
operacións. 

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

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

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

 Realiza correctamente 
operacións combinadas con 
potencias, raíces, sumas, restas, 
multiplicacións e divisións de 
números naturais e con 
paréntese. 

 CMCCT  EOE 
 TIC 

 e 
 f 

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

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

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

 Calcula de maneira aproximada 
ou exacta mentalmente. 

 CMCCT  E 

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

 Resolve cálculos da forma máis 
adecuada en función do caso e 
das necesidades, e expresa os 
resultados de forma coherente e 
precisa. 

 CMCCT  E 

 e 
 f 

 B2.10. Cálculos con 
porcentaxes 

 B2.5. Utilizar diferentes 
estratexias (emprego 

 MAB2.5.1. Identifica e 
discrimina relacións de 

 Resolve cálculos e problemas, 
utilizando diferentes unidades 

 CMCCT  CL 
 E 
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 g 
 h 

(mental, manual e 
con calculadora). 
Aumentos e 
diminucións 
porcentuais. 

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

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

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

proporcionalidade numérica 
(como o factor de conversión 
ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver 
problemas en situacións 
cotiás. 

de medida e magnitudes 
equivalentes ou proporcionais, 
convertendo previamente 
unhas noutras para operar 
coas mesmas unidades. 

 Identifica, discrimina e utiliza 
relacións de proporcionalidade, 
desenrolando estratexias para 
representar e interpretar os 
datos, emprégaas para resolver 
problemas en situacións cotiás e 
expresa os resultados de forma 
clara e coherente. 

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

 Localiza magnitudes 
independentes entre sí. 

 CMCCT  CL 

 e 
 f 
 g 
 h 

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

 B2.14. Significados 
e propiedades dos 
números en 
contextos diferentes 
ao do cálculo 
(números 
triangulares, 

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

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

 Interpreta enunciados e resolve 
os cálculos correspondentes a 
operacións con expresións 
alxébricas, operando con elas. 

 CMCCT  EOE 

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

 Aplica as propiedades e leis 
xerais á resolución de 
operacións (sumas , restas e 
produtos) con expresións 
alxébricas. 

 CMCCT  CL 
 EOE 
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cadrados, 
pentagonais, etc.). 

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

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

e utilízaas para facer 
predicións. 

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

 Transforma expresións 
alxébricas aplicando as 
propiedades das operacións e 
das identidades alxébricas 
notables. 

 CMCCT  EOE 

 f 
 h 

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

 B2.18. Sistemas de 
dúas ecuacións 
lineais con dúas 

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

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

 Comproba a solución dunha 
ecuación ou sistema, mediante o 
cálculo do valor numérico. 

 CMCCT  CL 
 E 

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

 Resolver ecuacións de 1º grado. 
( con parénteses e 
denominadores) 

 Resolución de ecuacións de 2º 
grado completas e incompletas 
sinxelas. 

 Resolución de sistemas de 
ecuacións lineais, empregando  
distintos métodos de resolución, 

 CMCCT  EOE 
 E 
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incógnitas. Métodos 
alxébricos de 
resolución e método 
gráfico. Resolución 
de problemas. 

sinxelos. 
 Traduce unha situación da vida 

real á linguaxe alxébrica e 
viceversa, resólveas e interpreta 
o resultado obtido. 

 

 

 

 

Bloque 3. Xeometría 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 f 
 h 

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

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

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

 Identifica e comprende os 
significados aritméticos e 
xeométrico do Teorema de 
Pitágoras; analizando os 
parámetros de diversos 
polígonos constituídos por 
triángulos rectángulos. 

 CMCCT  CL 
 EOE 

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

 Aplica o teorema de 
Pitágoras para cálculos de 
lonxitudes e áreas de 
polígonos regulares. 

 CMCCT  EOE 
 E 

 e 
 f 

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

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

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

 Identifica figuras 
semellantes en base á 
razón de semellanza. 

 CMCCT  CL 

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

 Aplica significados 
aritméticos e xeométricos 
para a resolución de 
problemas sobre planos e 
mapas. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
 E 



Programación Didáctica         Curso 2021-2022 
 

31 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                             Departamento de Matemáticas 

áreas e volumes 
de corpos 
semellantes. 

 
 e 
 f 

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

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

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

 Identifica e comprende os 
significados aritméticos e 
xeométrico do Teorema de 
Pitágoras; resolve 
exercicios e problemas 
relacionados con el e 
expresa os resultados de 
forma coherente. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

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

 Interpreta os datos 
coñecidos e identifica os 
descoñecidos en contextos 
xeométricos ou en 
contextos reais; calcula as 
lonxitudes descoñecidas 
na resolución de triángulos 
e nas áreas de polígonos 
regulares, aplicando o 
teorema de Pitágoras. 

 CMCCT  CA 

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

 Identifica corpos 
xeométricos e os seus 
elementos. 

 CMCCT  CA 

 e 
 f 
 l 
 n 

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

 B3.5. Uso de 
ferramentas 
informáticas para 

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

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

 Aplica os significados 
aritméticos e xeométricos 
obtidos a contextos reais. 

 Cálculo de áreas e 
volumes de corpos 
xeométricos. 

 CMCCT  CA 
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estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

 Bloque 4. Funcións    

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

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

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

 Representa funcións da 
forma máis adecuada, en 
función do contexto e do 
exercicio ou do problema 
plantexado, pasando 
dunha forma de 
representación a outra 
cando sexa oportuno. 

 CMCCT  E 
 CA 

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

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

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

 Recoñece e interpreta 
unha gráfica e analízaa. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

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

 Recoñece as propiedades 
dunha gráfica. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

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

 Interpreta e representa 
unha función lineal a partir 
da ecuación ou dunha 
táboa de valores, 
explicando as 
características da gráfica. 

 CMCCT  CA 

 MAB4.3.2. Obtén a 
ecuación dunha recta 
a partir da gráfica ou 

 Interpreta e define unha 
ecuación a partir da súa 

 CMCCT  EOE 
 CA 
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táboa de valores. gráfica. 

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

 Relaciona dúas 
magnitudes mediante unha 
ecuación. 

 CMCCT  EOE 
 CA 

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

 Realiza representacións 
gráficas de situacións reais 
sinxelas, mediante o 
modelo gráfico máis 
adecuado, analízaas e 
explícaas de maneira 
lóxica e coherente. 

 CMCCT  CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 

 

 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro  C. clave E.trans. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 

 B5.1. Frecuencias 
absolutas, relativas e 
acumuladas. 

 B5.2. Organización 
en táboas de datos 
recollidos nunha 

 B5.1. Formular 
preguntas axeitadas 
para coñecer as 
características de 
interese dunha 
poboación e recoller, 
organizar e presentar 

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

 Identifica, analiza e organiza en 
táboas de variables cualitativas 
ou cuantitativas os datos obtidos 
dunha poboación; calcula as 
súas frecuencias absolutas e 
relativas, e represéntaos 
gráficamente. 

 CMCCT  EOE 
 CA 



Programación Didáctica         Curso 2021-2022 
 

34 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                             Departamento de Matemáticas 

 g 
 h 
 m 

experiencia. 
 B5.3. Diagramas de 

barras e de sectores. 
Polígonos de 
frecuencias; 
diagramas de caixa e 
bigotes 

 B5.4. Medidas de 
tendencia central. 

 B5.5. Medidas de 
dispersión. 

datos relevantes para 
respondelas, utilizando 
os métodos estatísticos 
apropiados e as 
ferramentas axeitadas, 
organizando os datos 
en táboas e 
construíndo gráficas, 
calculando os 
parámetros relevantes, 
e obtendo conclusións 
razoables a partir dos 
resultados obtidos. 

represéntaos graficamente. 

 MAB5.1.2. Calcula a media 
aritmética, a mediana 
(intervalo mediano), a 
moda (intervalo modal), o 
rango e os cuartís, elixe o 
máis axeitado, e 
emprégaos para interpretar 
un conxunto de datos e 
para resolver problemas. 

 Resolve exercicios e problemas 
estatísticos calculando a media 
aritmética, a mediana, a moda e 
o rango. 

 CMCCT  EOE 
 E 

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

 Analiza distintos tipos de gráficos 
estatísticos sinxelos recollidos en 
medios de comunicación e 
expón o seu significado 
argumentándoo. 

 CMCCT  CA 
 TIC 

 e 
 f 
 h 

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

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

 B5.4. Medidas de 
tendencia central. 

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

 B5.6. Utilización de 
calculadoras e 
ferramentas 
tecnolóxicas para o 

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

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

 Utiliza ferramentas tecnolóxicas, 
busca en internet e interpreta 
datos estatísticos, realiza os 
cálculos adecuados, axudándose 
da calculadores e 
representándoos correctamente. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 

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

 Expresa os resultados dunha 
variable estatística utilizando as 
TIC. 

 CMCCT  EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
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tratamento de datos, 
creación e 
interpretación de 
gráficos e 
elaboración de 
informes. 

 e 
 f 
 h 

 B5.7. Fenómenos 
deterministas e 
aleatorios. 

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

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

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

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

 Distingue sucesos aleatorios dos 
sucesos deterministas. 

 CMCCT  CL 

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

 Obtén a frecuencia relativa dun 
suceso de forma experimental. 

 CMCCT  E 

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

 Interpreta un suceso en base a 
súa aleatoriedade. 

 CMCCT  EOE 
 E 

 b 
 f 
 h 

 B5.10. Sucesos 
elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

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

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

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

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

 Describe fenómenos aleatorios.  CMCCT  EOE 
 CA 

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

 Comprende a equiprobabilidade 
dun suceso. 

 CMCCT  EOE 

 MAB5.4.3. Calcula a 
probabilidade de sucesos 
asociados a experimentos 

 Calcula probabilidades de 
sucesos empregando  a regra de 

 CMCCT  EOE 
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sinxelos. sinxelos mediante a regra 
de Laplace, e exprésaa en 
forma de fracción e como 
porcentaxe. 

Laplace. 
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8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. 

Ademais das medidas metodolóxicas xerais, a situación extraordinaria provocada por mor da pandemia da 
COVID19, fai necesaria establecer unha serie de actuacións destinadas non só a reforzar aqueles contidos 
imprescindibles que lles permitan afrontar con garantías o curso actual, senón tamén a paliar as dificultades que os 
alumnos poden atopar á hora de traballar de xeito telemático ante un novo posible escenario de confinamento. 
Entre estas actuacións destacamos as seguintes: 
 

 Familiarización co entorno e uso da Aula Virtual e coas novas tecnoloxías, xa que se detectou alumnado 
con dificultades para enviar as súas actividades durante o confinamento, non só debido á ausencia de 
recursos materiais, senón tamén por falta de coñecemento do funcionamento dos mesmos. 

 Repaso e/ou reforzo dos contidos dos cursos anteriores necesarios para continuar co proceso de ensino – 
aprendizaxe. Neste sentido: 

 Haberá sesións de repaso e/ou reforzo dos contidos imprescindibles antes da explicación dos 
novos. Aínda que na materia de Matemáticas, en cada tema,  os primeiros contidos sempre son un 
repaso dos conceptos, o profesor adicará as sesións necesarias para reforzalos. 

 Entregaranse fichas ou proporanse exercicios de repaso para ser realizados por todo o alumnado. 
Estas actividades serán corrixidas en clase para que o alumno adquira as habilidades e o dominio 
dos procedementos na realización das mesmas. Unha vez adquiridas, poderanse propor 
actividades adicionais, preferentemente a través da Aula Virtual, para fomentar o seu uso. 

 Unha vez adquiridos os procedementos e habilidades anteriores, explicaranse os contidos propios 
do curso actual e realizaranse actividades sobre os mesmos. Estas actividades proporanse 
preferentemente a través da Aula Virtual. 

 Prestarase unha especial atención aos contidos correspondentes aos bloques de Números e 
Álxebra xa que proporcionan as ferramentas necesarias para poder enfrontarse a outros novos.  

 O profesor poderá atender individualmente, sempre que o seu horario o permita, a un alumno ou a 
grupos reducidos, fóra da clase durante o tempo de recreo para resolver calquera dúbida que 
puideran plantexar. En calquera caso deberán garantirse as medidas de seguridade e respectar o 
protocolo establecido no centro.  

 Fomentarase a participación do alumno na aula mediante a formulación de cuestións teórico-
prácticas que permitan coñecer o grao de consecución dos obxectivos previstos e poder establecer 
estratexias adaptadas a cada situación individual. 

 Fomentarase o traballo en grupo e colaborativo coa finalidade de que o alumnado poida por en 
común diferentes métodos para resolver un mesmo exercicio. Para este obxectivo, aínda que a 
maioría dos alumnos se comunican entre eles a través de aplicacións móbiles, insistirase no uso 
dos foros de discusión da Aula Virtual. 

 Coordinación permanente do profesorado para que as estratexias anteriores non se convertan nun 
procedemento estanco senón en intervencións dinámicas adecuadas a cada momento do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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8.4. Secuenciación: 

A secuenciación dos contidos será a seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS PARA 2º ESO- MATEMÁTICAS  

1ª AVALIACIÓN 

1. Números naturais. 
2. Números enteiros .  
3. Números decimais y fracciones 
4. Operacións con fraccións 
5. Proporcionalidade e porcentaxes 

2ª AVALIACIÓN 

6. Álxebra 
7. Ecuacións 
8. Sistemas de ecuacións 
9. Teorema de Pitágoras. 
10. Semellanza 

3ª AVALIACIÓN 

11. Corpos xeométricos  
12. Medida do volume 
13. Funcións 
14. Estatística. 
15. Azar e probabilidade 

 

8.5. Materiais e recursos ordinarios: 

 
  

MATERIAIS E RECURSOS ORDINARIOS 

 Libro de texto: Matemáticas 2º ESO . Anaya 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Exercicios  entregados aos alumnos polo profesor. 
 Encerado clásico 
 Proxector 
 Pizarra dixital. 
 Aplicación Geogebra 
 Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica.Só cando 

o indíqueo profesor. 
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8.6. Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de 
preparación dos alumnos para enfrontarse aos obxectivos que se espera que logren. 

 Identificar obxectivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 
 Os instrumentos que se empregarán para a recolección da información poderán ser: 

a) Probas escritas 
b) Probas orais 
c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 
d) Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análise da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias 
,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados. 

 Non debe levar nota 
 

8.7. Procedementos de avaliación continua:  

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta o seguinte: 

 Observación do traballo diario dos alumnos. 

 Diario de clase do profesor. 

 Participación na clase. 

 Caderno de clase do alumno. 

 Probas escritas. 

 Probas orais e individuais na clase. 

 Exercicios e/ ou traballos individuais recollidos polo profesor. 

 
A información anterior recollerase mediante os seguintes procedementos: 

 Exames. 
 Traballo na aula. 
 Traballo na casa. 

 

 Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que 
obter para ser declarado aprobado. 

 Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 
que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

 O alumno que non se presente a un exame e non entregue a xustificación correspondente, terá nese 
exame unha nota de cero. 

 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria 

A realización das probas extraordinarias de recuperación para todos os alumnos que  non superaron a avaliación 
ordinaria farase procedendo do seguinte xeito 

 Farase un exame onde a materia a examinar será toda a impartida durante o curso. 
 O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao 

longo do curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter 
voluntario e non serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

 O exame será cualificado sobre dez puntos. 
 A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5). 
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9. Metodoloxía 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser 
aplicados a situacións novas, e que a linguaxe matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras 
ciencias, establécense, con carácter xeral, as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a 
axuda pedagóxica ás características individuais dos alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen 
sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de 
motivar aos alumnos; despois exporanse unhas ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito 
dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en 
receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e 
como usalos na resolución de problemas. O grao de dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse 
exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as 
novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar 
erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan 
axeitados para iso sempre respectando o protocolo de seguridade fronte ao COVID 19. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 

 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos  

 
En caso de producirse situacións de confinamento, individuais ou colectivas, e sen prexuízo do anterior, procederase 
do seguinte xeito. 
 

 O profesor correspondente facilitará, a través da aula virtual, material axeitado (plan de traballo, explicacións 
teóricas, exercicios propostos do libro, fichas,...) para que o alumnado confinado poida seguir con 
aproveitamento o desenvolvemento das clases nesa situación tan particular.  

 Poderanse establecer conexións virtuais mediante videoconferencia ou outros mecanismos sempre e cando 
as infraestruturas, os recursos do alumno e o profesor e a propia organización dos períodos lectivos o 
permitan 

 O alumnado terá a obriga de entregar, en prazo e forma, todas as actividades que o profesor puidera 
propoñer así como as posibles correccións que lle fosen requiridas. 

 Todas as probas escritas contempladas na programación, desenvolveranse, sempre que a situación o 
permita, de xeito presencial, independentemente de que as datas para a realización das mesmas puideran 
sufrir modificacións para adaptalas á situación dos afectados. 

 No caso de que o alumnado non puidera realizar de xeito presencial algunha proba correspondente a unha 
avaliación, considerarase que non se presentou á mesma, obtendo unha cualificación de cero puntos. Unha 
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vez producida a súa reincorporación ao Centro o alumno realizará todas aquelas probas pendentes 
correspondentes a dita avaliación. A nota asignada a esa avaliación calcularase, en todo caso, polos 
mesmos procedementos recollidos nos criterios de avaliación desta programación. 
 

 Unicamente cando a situación de confinamento afecte ás proba extraordinarias, a un período igual ou 
superior a un mes ou aos últimos días lectivos do curso, se contemplarán probas telemáticas debido a 
imposibilidade de realizalas en prazo de xeito presencial. O procedemento será o seguinte: 

o O profesor subirá as probas á Aula Virtual do Centro así como as instrucións para o 
desenvolvemento das mesmas como por exemplo os referidos aos prazos de entrega ou 
calquera outro aspecto que o profesor considere importante para a realización e entrega da 
proba por parte do alumno. 

o O alumno subirá á Aula Virtual, antes de que remate o prazo indicado polo profesor, o arquivo 
coa resolución de dita proba respectando todas e cada unha das normas establecidas nas 
instrucións ás que se refire o parágrafo anterior. En caso contrario dita proba poderá 
considerarse como non presentada. 

 Tal e como queda recollido no apartado dedicado aos criterios xerais de corrección, o profesor poderá 
esixir a súa realización mediante conexión individual por videoconferencia (se é posible), cando considere 
que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou de utilizar calquera outro 
recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os alumnos implicados deberán 
responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades ademais de ser capaces de 
responder a calquera cuestión relacionada cos conceptos involucrados nas mesmas.. En caso contrario, 
a cualificación obtida nese apartado ou exercicio será de cero puntos. 

 Para o cálculo das cualificacións. finais ou parciais, aplicaranse os criterios recollidos no apartado 
correspondente desta programación. 

 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

Para avaliar o progreso dos alumnos, empregaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática do traballo diario do alumno. Esta información poderá recollerse mediante os seguintes 
procedementos: 

 Sesións de resolución de problemas ou de cuestións teóricas relacionados cos contidos que se 
pretenden avaliar. Este tipo de sesións poderán realizarse sen anuncio previo. 

 A observación diaria da súa evolución. Poderán terse en conta os seguintes aspectos: 
 A súa creatividade e autonomía na aprendizaxe. 

 Calidade da participación na clase, xa sexa espontánea ou estimulada polo profesor. 

 Caderno do alumno. 

 Coidado da aula e do material de traballo común. 
 Actitude xeral positiva ante o aprendizaxe propio e dos compañeiros. 

 Probas escritas ou exames 
 Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación. Ditas probas, que serán anunciadas 

con suficiente antelación, poderán incluír exercicios, problemas e cuestións de carácter teórico 
relacionados cos contidos que se pretenden avaliar.  
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10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación 

Sexa EN  a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames realizados en cada avaliación e ON  a 

cualificación obtida mediante a observación sistemática. A nota, N, outorgada en cada unha das avaliacións será a 

media ponderada de EN  e de ON , tendo en conta as seguintes porcentaxes. 

 
BACHARELATO 

 Media dos exames: 80% 
 Observación sistemática: 20% 

N=0,8·NE + 0,2·NO
  

 

ESO 

 Media dos exames: 70% 
 Observación sistemática: 30% 

N=0,7·NE + 0,3·NO 
 

 

Cada exame valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter as seguintes cualificacións mínimas en cada un 
deles para poder acceder aos criterios de ponderación anteriores: 

CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA EXAME 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E BACHARELATO 2 PUNTOS SOBRE 10 

 

Cando a cualificación en algún dos exames correspondentes a unha avaliación sexa inferior á nota mínimas esixible 

para ese curso, a nota da avaliación ( N ) calcularase do seguinte xeito: 

 4, EN mínimo N sendo EN  a nota media dos exames. 

Considerarase que o alumno superou a avaliación se, unha vez aplicados os criterios anteriores, obtén unha nota de 

avaliación ( N ) igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario, considérase que o alumno non supera a 

avaliación polo que deberá presentarse ás probas de recuperación correspondentes nos termos e condicións que se 
recollen nos  seguintes parágrafos. 

 

10.2. Actividades e probas de recuperación 

Aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas deberán presentarse, 
obrigatoriamente, ás probas de recuperación correspondentes, así como realizar, en tempo e forma, as actividades 
que o profesor puidese propoñer se así o considerase oportuno. Estas probas terán lugar, preferentemente, antes da 
realización do primeiro exame da seguinte avaliación. En calquera caso, facilitaráselle a aqueles alumnos que o 
soliciten, todo o material de apoio necesario para o aproveitamento do proceso de recuperación.  

No caso de que un alumno teña que realizar algunha proba de recuperación, deberá examinarse de todos os 
contidos correspondentes a esa avaliación, independentemente de que superasen algún dos exames 
correspondentes á mesma. 

Cada proba de recuperación valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter unha nota mínima de cinco 
puntos para superala. En caso contrario, a avaliación considérase suspensa. A cualificación obtida nesta proba 
substitúe, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente.  

Aqueles alumnos que, tras realizar as probas de recuperación da primeira e segunda avaliacións, aínda non 
superasen algunha delas, deberán presentarse obrigatoriamente a un exame final que se celebrará preferentemente 
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no mes de maio (para os alumnos de ESO e 1º de Bacharelato) ou no mes de abril (para 2º de Bacharelato) para 
evitar a sobrecarga de exames finais en xuño. Así mesmo, os alumnos que suspendan a terceira avaliación deberán 
presentarse a un exame final da mesma con obxecto de recuperala. As cualificacións obtidas en cada un destes 
exames substitúen, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente. 

Tamén poderán presentarse ás probas de recuperación ou aos exames finais aqueles alumnos de Bacharelato que, 
tendo aprobadas as avaliacións correspondentes, desexen acadar unha maior cualificación nas mesmas. En calquera 
caso, as condicións establecidas para estes alumnos, son as mesmas que se recollen nos parágrafos anteriores. 

 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria 

Sexan 1N , 2N  e 3N  as cualificacións da primeira, segunda e terceira avaliacións respectivamente, actualizadas 

coas notas das recuperacións  e do exame final se fose o caso. A cualificación final FN  calcularase do seguinte 

xeito: 

 Caso 1: Se 1N , 2N  e 3N  son todas maiores ou iguais que cinco, ou unha, e só unha, é inferior a cinco, 

entón:  

 1 2 3, ,FN media N N N  

 Caso 2: Se dúas ou máis notas das 1N , 2N  e 3N  son inferiores a cinco, entón: 

  1 2 34, , ,FN mínimo media N N N
 

Considerarase que o alumno superou a materia se, despois de aplicar os procedementos anteriores, obtén unha 
cualificación final igual ou superior a cinco puntos. Noutro caso, a materia considérase suspensa. 

 

10.4. Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos que non superasen a materia na avaliación ordinaria deberán presentarse obrigatoriamente a unha 
proba de recuperación extraordinaria que se celebrará no mes de setembro para os alumnos de ESO e 1º de 
Bacharelato e no mes de xuño para os alumnos de 2º de Bacharelato. A datas concretas serán fixadas polo Centro.  

O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao longo do 
curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter voluntario e non 
serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

A proba de recuperación extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos durante o curso e valorarase de 
cero a dez puntos, sendo necesaria a obtención dun mínimo de cinco puntos para superala. En caso contrario o 
alumno estará suspenso. 
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10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por 
confinamento 

Tal e como se recolle no apartado correspondente á  metodoloxía desta programación, só se contemplarán probas 
telemáticas se o confinamento afecta aos últimos días de curso, ás probas extraordinarias ou se, previsiblemente, 
pode afectar a un período igual ou superior a un mes. Noutro caso, as probas realizaranse de xeito presencial no 
momento de reincorporación do alumno ao Centro.  

Para o cálculo da cualificación de cada avaliación afectada polo confinamento distinguiremos os seguintes casos: 

Caso 1: Se o alumno puido realizar todas as probas de xeito presencial, aínda que algunha delas fose realizada 
durante o período correspondente ás seguintes avaliacións, a nota calcularase  seguindo o meso procedemento 
recollido no apartado 10.1 desta programación tendo en conta que no relativo á observación sistemática incluirase o 
seguimento das actividades propostas durante o confinamento. 

Caso 2: Se o alumno realizou unha das probas de xeito presencial e outra de xeito telemático, procederase do 
seguinte xeito: 

Sexan PP e SP as nota obtidas na proba presencial e pola observación sistemática no período presencial 
respectivamente e sexan PT e ST  as notas respectivas obtidas na proba telemática e pola observación 
sistemática no período de confinamento. A cualificación final N da avaliación será: 

 1 2,N media N N  sendo 1 0,8 0, 2p pN P S      e  2 0,5 0,5T TN P S     

Caso 3: Se o alumno realizou todas as probas previstas para esa avaliación de xeito telemático, a  cualificación final 
N da avaliación será: 

0,5 0,5TN P S     

Sendo PT a media aritmética das cualificacións das probas telemáticas e S a media aritmética das cualificacións 
obtidas pola observación sistemática nos períodos presencial e non presencial. 

 

En todos os casos anteriores as cualificacións mínimas esixibles en cada proba son as mesmas que as recollidas no 
apartado 10.1 desta programación. Ademais, os alumnos que se atopen no caso 3, deberán presentar, como mínimo, 
o 75% das actividades correctamente resoltas en prazo e forma. En caso de non cumprir estes requisitos, a nota da 
avaliación NA será 

 4,AN mínimo N  

sendo N a cualificación obtida nos casos anteriores. 
 
A avaliación de materias pendentes de cursos anteriores e a avaliación da proba extraordinaria, seguirán estes 
mesmos procedementos sempre e cando o alumnado se atope nalgún dos tres casos citados neste punto. 
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10.6. Criterios xerais de corrección 

Á hora de corrixir as probas escritas ou calquera outra actividade teremos en conta os seguintes criterios xerais: 

 Calquera cuestión, exercicio ou problema no que non figure claramente o procedemento para a obtención do 
resultado será valorado con cero puntos. 

 Os resultados correctos só serán tidos en conta se se obteñen de procedementos e razoamentos correctos. 
En caso contrario terán unha valoración de cero puntos. 

 Se nun problema ou exercicio non se acada un resultado correcto pero todos os razoamentos e 
procedementos son correctos, a puntuación acadada nese apartado será, como mínimo, a metade da 
asignada a ese exercicio ou apartado. 

 Naqueles exercicios nos que sexa necesario aplicar algún teorema, este debe figurar claramente na 
resolución, xustificando razoadamente a súa aplicación. 

 O profesor poderá cualificar calquera proba escrita dun alumno cunha puntuación de cero puntos nos 
seguintes casos: 

 Se detecta que o alumno está copiando por outro compañeiro ou usando algún outro material 
elaborado por el mesmo que facilite a realización da proba e non fose expresamente autorizado polo 
profesor. 

 Se, durante a proba, o alumno facilita información a outro compañeiro sobre algún dos exercicios ou 
problemas que figuran na mesma. 

 Se o alumno mostra un comportamento disruptivo durante a realización dunha proba que afecte 
negativamente ao normal desenvolvemento da mesma. 

 Calquera comportamento do alumno que altere o carácter avaliador e individual da proba. 
 

 En caso de actividades ou probas que deban entregarse telematicamente, o profesor poderá esixir a súa 
realización de xeito presencial (se a situación o permite) ou mediante conexión individual por 
videoconferencia, cando considere que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou 
de utilizar calquera outro recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os 
alumnos implicados deberán responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades. En 
caso contrario, a cualificación das mesmas será de cero puntos. 

 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua. 
 

Aqueles alumnos que, en aplicación das normativa do Centro sobre faltas de asistencia a clase, foran sancionados 
coa perda do dereito de avaliación continua, serán avaliados mediante unha proba única que se fará nos últimos días 
lectivos do curso. Na proba entrarán todos os contidos correspondentes ás avaliacións nas que o alumno non teña 
acadado avaliación positiva. Esta proba valorarase de cero a 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco 
puntos para superala. A cualificación final será a media ponderada das avaliacións que xa tivera superadas antes da 
aplicación da sanción e da obtida nesta proba final.  
 
 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. 

 
O profesorado do Departamento prestará especial atención aos alumnos dos seus grupos que teñan materia 
pendente de cursos anteriores, facilitándolle a aqueles que o soliciten, material de apoio, correspondente a todos os 
bloques, orientado á labor de recuperación. Así mesmo, os alumnos deben entregar regularmente ao seu profesor 
todas as actividades propostas correctamente resoltas, de xeito que se poida facer un seguimento exhaustivo do 
aproveitamento de ditas actividades. 
 
Para a avaliación destes alumnos, establécense os seguintes procedementos: 
 

a) Tendo en conta o carácter progresivo da materia, aqueles alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións do curso máis alto no que están matriculados (aplicando os criterios que figuran na 
programación) e sigan con regularidade e aproveitamento as actividades de recuperación, terán superada a 
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materia pendente. En caso contrario, a materia está suspensa. A cualificación outorgada será a media 
aritmética das cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

 
b) Aqueles alumnos que non se atopen na situación anterior ou desexen acadar unha cualificación maior, 

deberán presentarse a dúas  probas escritas para recuperar a materia pendente cuxas datas serás fixadas 
polo centro. Estas probas, valoradas de cero a dez puntos, estarán baseadas na programación do curso ao 
que corresponde a materia pendente e incluirán contidos de todos os bloques impartidos. Estes contidos 
repartiranse entre as dúas probas seguindo criterios de proporcionalidade e temporalización.  A cualificación 
en cada  unha destas probas calcularase do seguinte xeito: 
 

0,8 0,2P AN N N     

 

sendo PN  a cualificación da proba escrita e AN  a cualificación obtida polo traballo e a realización de 

actividades ao longo do curso, entendido como o máis alto no que o alumno está matriculado. Considerarase 
que o alumno superou a proba se, unha vez aplicada a ponderación anterior, obtense unha nota N igual ou 
superior a cinco puntos. En caso contrario, a proba considérase suspensa. 
Para a obtención da cualificación final procederase como sigue: 

Se 1 2N e N  son as cualificacións obtidas en cada unha das probas respectivamente, entón: 

 1 2,FN media N N  

sempre e cando as 1 2N e N sexan iguais ou superiores aos seguintes valores: 

 
CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA PROBA 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E 
BACHARELATO 

2 PUNTOS SOBRE 10 

 
En caso contrario,  

  1 24, ,FN mínimo media N N  

Se despois de aplicar os criterios anteriores resulta unha nota final FN  igual ou superior a cinco, enténdese 

que o alumno recuperou a materia pendente. En caso contrario, enténdese que o alumno non recuperou a 
materia pendente por este procedemento. 
 

c) Os alumnos de ESO que non recuperasen a materia seguindo algún dous procedementos anteriores poderán 
presentarse a un exame final que se realizará no mes de maio e que poderá incluír cuestións relacionadas 
con todos os contidos da materia. Este exame valorarase de 0 a 10 puntos e será necesario obter un mínimo 
de cinco puntos para superalo. En caso contrario, a materia  considérase non recuperada. 

 
d) Os alumnos de ESO que non superasen a materia seguindo algún dos procedementos anteriores deberán 

facer unha proba extraordinaria no mes de setembro baseada na programación do curso ao que corresponde 
a materia pendente e incluirá contidos de todos os bloques. A proba valorarase de cero a dez puntos e será 
necesario obter un mínimo de cinco puntos para superala. A data para a realización desta proba será fixada 
pola Xefatura de Estudos. 

 
Enténdese que un alumno aprobou  a materia pendente se a recuperou por algún dos procedementos anteriores. 
 
Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato matriculados en Matemáticas II que non cursaran a materia de 
Matemáticas I e os matriculados en Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II que non cursaran a materia de Matemáticas 
Aplicadas ás CC.SS. I serán considerados como alumnos coa materia de primeiro pendente. Por tanto, para a 
avaliación destes alumnos en dita materia non cursada, aplicaranse os mesmos procedementos descritos nos 
parágrafos anteriores deste mesmo punto. 
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13. Atención á diversidade 

 Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de 
maior complexidade para algúns. 

 Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, 
incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa fin de establecer os coñecementos previos e 
detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

 Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos 
practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 

14. Contribución á educación en valores 

Como o resto das materias do curso, o ensino de Matemáticas debe atender tamén ao desenvolvemento de certos 
elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a 
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

Debemos focalizar, por tanto, o traballo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentais para o 
desenvolvemento integral do alumno: 

 Respecto:  
 A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar os erros e 

repoñerse ante as dificultades, honestidade e proxecto de vida. 
 Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo e resolución pacífica de conflitos. 
 Ás culturas: ideas, linguas, costumes e patrimonio cultural. 
 Aos animais: evitar o dano innecesario e evitar a extinción de especies. 
 Á natureza: evitar o deterioro medioambiental e participar activamente na recuperación do mesmo. 

 
 Responsabilidade: 

 Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns e cumprimento de 
compromisos contraídos co grupo. 

 Fronte ás normas sociais: civismo e cidadanía. 
 Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento responsable e 

razoado. 
 Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 
 Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible e ética global a longo prazo. 

 
 Xustiza: 

 Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Dereito á alimentación. 
 Dereito á saúde. 
 Dereito á educación. 
 Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal,familiar e social. 
 Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo 

cultural e político, a paz, a democracia,o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao Estado de dereito 
e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e consideración ás vítimas e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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 Solidariedade 
 Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 
 Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 
 Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

 
 Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 
 Coas vítimas de conflitos armados. 
 Coas vítimas de desastres naturais. 

 
 Creatividade e esperanza 

 Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas suscitados. 
 A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas e o mundo en xeral. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da ESO e do Bacharelato, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

 Coopera no desenvolvemento e a consolidación de 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. 

 Asume responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 Realiza unha eficaz achega para adquirir un bo dominio de destrezas básicas na utilización das fontes de 
información que permitirán, poñendo en valoro seu sentido crítico, que o alumnado adquira novos 
coñecementos.  

 Impulsa o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprendera aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 Favorece o aprecio á creación artística e a comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

Desta forma, podemos afirmar que as matemáticas desenvolven un labor fundamental para a consolidación dunha 
personalidade formada e equilibrada que integra o estímulo de capacidades de diversa tipoloxía. 

 Capacidades cognitivas, ao mellorar o pensamento reflexivo, incorporando as formas de expresión e 
razoamento matemático á linguaxe e aos modos de argumentación,e recoñecendo, suscitando e resolvendo, 
por medio de diferentes estratexias, situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos. 

 Capacidades persoais e interpersonais, ao estimular ao alumno para que consolide e manifeste unha actitude 
positiva ante a resolución de problemas,mostrando confianza na súa capacidade para enfrontarse a eles con 
éxito;valorando as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, desde un punto de vista histórico e 
desde o seu papel na sociedade actual; e aplicando as competencias matemáticas adquiridas para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medioambente, a saúde, o consumo, a 
igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

Os valores débense fomentar desde as dimensións individual e colectiva. Desde a dimensión individual 
desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a 
dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia 
e o respecto. 
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15. Contribución ao plan de convivencia 

Na práctica docente diaria, tratarase de fomentar nas aulas un clima de tolerancia e respecto ás ideas dos demais 
para crear un ambiente de traballo axeitado e, ó mesmo tempo, educar para a convivencia. 
Intentarase resolver os conflitos que puideran xurdir de forma dialogada e razoada. Só cando non se consiga 
resolvelos por estas vías, recorrerase á aplicación das medidas previstas no Regulamento de Réxime Interno do 
Centro. 
 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) 

No Departamento de Matemáticas estámonos adaptando a un cambio na metodoloxía para facer das TIC algo que 
sexa proveitoso e útil tanto para os alumnos como para os profesores 

O Departamento xa ven utilizando dende hai tempo medios TIC como as calculadoras e ordenadores para traballar 
con determinados contidos do currículo como se especifica nos apartados correspondentes da Programación. Sen 
embargo, estanse a adquirir pouco a pouco novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica 
docente adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso do libros de texto dixital de 
cada curso, procesadores de texto, follas de cálculo páxinas web nas que se traballan os contidos do currículo da 
disciplina e outras aplicacións informáticas como o Geogebra , Wiris, etc. 

Os obxectivos marcados polo Departamento son os seguintes: 

1. Usar as calculadoras de xeito que o alumno adquira un dominio razoable da mesma sen que isto vaia en 
detrimento da súa capacidade de cálculo manual e mental. 

2. Usar o encerado dixital e o vídeo proxector como ferramenta do profesor e o alumno para o intercambio de 
información nas explicacións de aula e na resolución dos exercicios propostos. 

3. Usar o ordenador como medio para afianzar e traballar os contidos matemáticos de cada curso. 
4. Traballar con  Internet e as páxinas Web para consultar e traballar os contidos relacionados coa disciplina. 
5. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación do Departamento cos  alumnos. 
6. Dotar ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación 
7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións,actividades... 
8. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
9. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nos diferentes puntos do 

currículo. 
10. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación. 
11. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 
12. Recomendar o alumnado ir a Biblioteca do centro onde poderán facer uso dos ordenadores con conexión a 

Internet. 
 
 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita  

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que se presenta no mesmo, 
identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e diferenciando aqueles que son básicos e 
fundamentais dos accesorios e mesmo dos que puideran ser meramente decorativos. Moitas veces os alumnos/as 
fracasan na resolución de problemas pola súa incapacidade para comprender os enunciados e, ante un texto 
medianamente largo, abandonan por considerarse incapaces de comprendelo axeitadamente. Para conseguir 
mellorar esta capacidade e, ó mesmo tempo, participar no proxecto lector do centro, lévanse a cabo as seguintes 
accións: 

 Ao comezo dun tema, ben o profesor ou algún alumno procede á lectura da historia relacionada coa aparición 
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ou a necesidade do contido que se vai a traballar .Tamén se repasan todos aqueles contidos xa vistos noutros 
cursos necesarios para a comprensión do novo coa lectura e resolución de  problemas sinxelos. 

 Cando se define o contido novo, lémolo e subliñamos no libro de texto. 

 Unha vez introducido o contido comezamos co traballo mecánico de resolver múltiples exercicios ,para que o 
alumno adquira a soltura de cálculo suficiente que nos permita pasar a darlle unha utilidade relacionada coa 
vida cotiá mediante a lectura de enunciados que os alumnos deben ler, comprender, traducir ó linguaxe 
matemático , resolver e por último comprobar se o resultado ó que chegaron é válido ou non . 

 

As lecturas que se fan na aula proceden fundamentalmente do libro de texto. Dentro da nosa disciplina é moi 
importante á lectura comprensiva de gráficos así que de novo os alumnos deben ler , entender, interpretar e sacar 
conclusións deles.  

 

 

17.1. Itinerarios lectores 

O Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios pero si recomenda a seguinte lectura optativa: 

ESO 

 
 El país de las mates para novatos  
 El país de las mates para expertos 
 Cuento enmarañado  
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Cuentos con cuentas  
 Matecuentos cuenta mates ... 
 Matecuentos 2: cuentos con problemas  
 Matecuentos 3: cuentos con problemas  
 Las aventuras del joven Einstein  
 El misterio de los tres encantadores  
 Historia de las matemáticas para novatos. 
 Cuentos del cero  
 Las pasiones de Emile  

 

 Una mente maravillosa 
 Albert y la habitación invisible  
 Numeriverso 
 Numeriverso: el dragón que no sabía leer  
 Quien mato a regio montano  
 101 juegos de lógica para novatos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 La maldición del zodíaco  
 Teatromático 
 Multiplicaciones a toda máquina  
 Hª de las matemáticas (en comic) 
 El diablo de los números  
 Si hay una X hay Matemáticas 
 El asesinato del profesor de Matemáticas 
 Descifrando Enigma 

 

BACHARELATO 

 El país de las mates para expertos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 El diablo de los números 
 Un matemático lee el periódico 
 El diablo de los números 

 Una mente maravillosa 
 Descifrando Enigma 
 El hombre anumérico 
 Un triángulo especial :Prado, Reina Sofía y Thyssen 

Bornemisa 
 7 paseos por la Alhambra 

 

Sen prexuízo do anterior, o Departamento participará, na medida do posible, en todas aquelas iniciativas e 
actividades desenvolvidas no Centro que teñan por obxecto promover e favorecera iniciación ou consolidación dos 
hábitos de lectura dos alumnos. Este curso, o Dpto. participará no programa de fomento da lectura cuxas 
características foron aprobadas en reunión da CCP. 
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18. Actividades extraescolares 

Ademais da eventual colaboración na realización de actividades extraescolares e complementarias que organice a 
Dirección o Centro ou outros Departamentos, en función das aptitudes dos grupos de alumnos da ESO e do 
alumnado de Bacharelato, fomentarase a preparación para participar en torneos e concursos matemáticos como 
poden ser: 

 Rally científico e matemático sen fronteiras. 
 Participacións nas probas de ESTALMAT. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para 2º de ESO. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para alumnos de primeiro e segundo de Bacharelato. 
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19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente 

 

 INDICADORES 

Escala 

 INDICADORES 

Escala  

1 2 3 4 1 2 3 4 
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  1.  Resume as ideas 
fundamentais 
discutidas antes de 
pasar a unha nova 
unidade ou tema con 
mapas conceptuais, 
esquemas... 
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  1.  Realiza a avaliación inicial 
ao principio do curso para 
axustar a programación 
ao nivel dos estudantes. 

    

  2.  Cando introduce 
conceptos novos, 
relaciónaos, se é 
posible, cos xa 
coñecidos; intercala 
preguntas 
aclaratorias; pon 
exemplos... 

      2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

    

  3.  Ten predisposición 
para aclarar dúbidas 
e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das 
clases.   

      3.  Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na 
aula e fóra dela.   

    

  4.  Optimiza o tempo 
dispoñible para o 
desenvolvemento de 
cada unidade 
didáctica.  

      4.  Proporciona a información 
necesaria sobre a 
resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

    

  5.  Utiliza axuda 
audiovisual ou doutro 
tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e 
das alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

    

  6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén 
unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

      6.  Utiliza suficientes criterios 
de avaliación que atendan 
de xeito equilibrado a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 
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  7.  Desenvolve os 
contidos dunha forma 
ordenada e 
comprensible para os 
alumnos e as 
alumnas. 

      7.  Favorece os procesos de 
autoavaliación e 
coavaliación. 

    

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

      8.  Propón novas actividades 
que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes 
non foron alcanzados 
suficientemente. 

    

  9.  Presenta actividades 
de grupo e individuais. 

    

 

  9.  Propón novas actividades 
de maior nivel cando os 
obxectivos foron 
alcanzados con 
suficiencia. 

    

      10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función 
dos contidos, do nivel dos 
estudantes, etc. 

    

      11.  Emprega diferentes 
medios para informar dos 
resultados aos estudantes 
e aos pais. 
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20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 

 

 
 

INDICADORES A AVALIAR 
Escala 

1 2 3 4 

    Temporalización das unidades didácticas     

Desenrolo da Programación en canto a 
secuenciación e temporalización das unidades 
didácticas 

    

Adecuación do grao mínimo de logro     

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos materiais didácticos seleccionados      

Adecuación das estratexias metodolóxicas 
empregadas 

    

Adecuación dos criterios de avaliación  
establecidos  

    

Claridade nos criterios de avaliación     

Uso de diversas ferramentas de avaliación      

Adecuación dos criterios establecidos para  
avaliación de materias pendentes      

Adecuación das medidas de atención á diversidade     

Adecuación do seguimento e revisión da 
Programación ao longo do curso 
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1. Introdución: 

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

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

 

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

 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É 
necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como 
nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", que evoluciona dende a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do 
segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros 
bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas 
interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe 
das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 
resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento 
converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 
incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, 
algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en 
que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, 
servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 
social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 
aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; 
e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou 
artísticos con base matemática. 
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No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros 
cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 
numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; 
debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 
e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira 
especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Nas seguintes páxinas preséntase a programación didáctica da área de Matemáticas para os cursos e modalidades que 
se indican a continuación: 

CURSO MATERIA 

1º ESO Matemáticas 

2º ESO Matemáticas 

3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

1º BACHARELATO Matemáticas I 

1º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 

2º BACHARELATO Matemáticas II 

2º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 
 

Para cada unha delas, inclúese a metodoloxía didáctica, os procedementos para a avaliación inicial, os procedementos 
para a avaliación continua e os procedementos para a avaliación extraordinaria. Detállanse, ademais, os procedementos 
para o seguimento e avaliación das materias pendentes de cursos anteriores. 

Un dos obxectivos do Dpto. será a coordinación cos Departamentos doutras disciplinas que empreguen conceptos 
matemáticos para facilitar aos alumnos unha mellor comprensión dos contidos de ditas áreas. 
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2. Contextualización: 

 
O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante e
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico:
 
 

  
 
Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría d

 
 
A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante este curso, unha matrícula de 340
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico: 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.
 
 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.

3º ESO 4º ESO 1ª BACH 2º BACH 1º FPB 2º FPB

Curso

  Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas 

ste curso, unha matrícula de 340 alumnos e alumnas 

 

o alumnado cursa a materia. 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo. 

2º FPB
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3. O Departamento: 

O Departamento de Matemáticas do IES Celso Emilio Ferreiro está constituído polos seguintes membros: 

PROFESOR/A SITUACIÓN ADTVA.  

Marcos Martínez Guntín 
(Xefe de Departamento) 

Definitivo 

Sara Pena Vázquez Definitivo 

José Alberto Vázquez Rodríguez Definitivo 

Álvaro Lence Burgos Provisional 

 

O Departamento ten asignadas 59 horas semanais (56 de docencia e 3 correspondentes á xefatura de Departamento) 
distribuídas do seguinte xeito: 

 
Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 2 5 10 

3º ESO – E. Académicas 3 4 12 

4º ESO -  E. Académicas 2 4 8 

1º BACH - Ciencias 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH – CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 

   59 

 

A distribución horaria por profesor e grupo é a seguinte: 

 Marcos Martínez Guntín 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

4º ESO – E. Académicas 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH - CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 
   19 
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 Sara Pena Vázquez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 1 5 5 
   15 

 

 

 

 

 José Alberto Vázquez Rodríguez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

3º ESO 3 4 12 

1º BACH. CIENCIAS. 1 4 4 
   16 

 

 Álvaro Lence Burgos 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

2º ESO 1 5 5 

4º ESO 1 4 4 
   9 
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4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato 

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 Núm. 120 do Luns, 29 de xuño de 2015) establece as 
competencias clave e os elementos transversais do currículo da ESO e do Bacharelato do seguinte xeito: 
 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO E NO BACHARELATO 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

Competencia dixital CD 

Competencia para aprender a aprender CAA 

Competencias sociais e cívicas CSC 

Competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Competencia para a conciencia e expresións culturais CCEC 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral e escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Tecnoloxías da información e comunicación TIC 

Emprendemento E 

Educación cívica e constitucional ECC 

Valores persoais VP 

Educación vial EV 
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5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

As matemáticas utilizan unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, 
e utilizalo nos momentos axeitados con rigor e propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades 
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

En todo o desenvolvemento do curso, o alumnado aplicará estratexias para definir modelos, planear problemas, 
resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Isto contribúe directamente á 
adquisición da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

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

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e procesos 
mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, mediante o traballo 
matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos 
matemáticos na creación das súas propias obras. 
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6. Obxectivos xerais da ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. 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. 

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

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

l. 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. 

m. 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 
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

7. Obxectivos xerais do 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 responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

d. 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. 

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

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

g. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

h. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

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

k. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.  

l. 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. 

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

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

q. 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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8. Obxectivos e contidos para 3º de ESO- Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

 

8.1. Obxectivos xerais do curso: 

A área de Matemáticas de 3.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan 
 Identificar e expresar os pasos para a resolución de diferentes tipoloxías de problemas.  
 Coñecer e utilizar diferentes estratexias para a resolución de problemas. 
 Analizar e describir distintas situacións para poder facer predicións. 
 Partir de problemas resoltos e profundar en diferentes cuestións, contextos próximos ao alumno. 
 Coñecer, identificar e desenvolver procesos de matematización na realidade cotiá do alumno. 
 Identificar, cultivar e desenvolver as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
 Identificar os bloqueos emocionais ante os problemas atopados. 
 Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno.  
 Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos diferentes.  
 Empregar as Tecnoloxías da Información e Comunicación no seu proceso de aprendizaxe desde unha análise e 

procura de información adecuados para facilitar a interacción.  
 Utilizar as propiedades dos números racionais en operacións a través do cálculo adecuado na resolución de 

problemas.  
 Manexar expresións simbólicas en situacións numéricas ante casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 
 Coñecer e empregar a linguaxe alxébrica para expresar enunciados sacando a información relevante e 

transformándoa.  
 Resolver problemas do día a día a través de formulacións de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas 

de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 
 Identificar e describir as características das figuras planas e os corpos xeométricos elementais coas súas 

configuracións xeométricas. 
 Coñecer e utilizar o teorema de Tales, as fórmulas para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles 

obtendo as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos tomados do contexto real. 
 Facer cálculos das dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos coñecendo a escala. 
 Identificar as transformacións dunha figura a outra mediante movemento no plano, analizando deseños cotiáns, 

obras de arte e configuracións da natureza. 
 Identificar centros, eixos e planos de simetría de figuras planas e de poliedros. 
 Coñecer o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de puntos. 
 Identificar os elementos do estudo das funcións e a súa representación gráfica.  
 Identificar. 
 Identificar e recoñecer situacións de relación funcional da vida cotiá que se describen mediante funcións  

cuadráticas e calcular os seus parámetros e características. 
 Realizar informacións estatísticas con datos a través de táboas e gráficas adecuadas con conclusións que 

representan á poboación estudada. 
 Facer cálculos sobre os parámetros de posición e dispersión dunha variable estatística para resumir datos e 

facer comparacións. 
 Facer unha análise sobre a información estatística que aparece nos medios de comunicación desde a súa 

representatividade e fiabilidade. 
 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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8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación 

Os contidos da materia de Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas de 3º de ESO estrutúranse en cinco 
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 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso 
simultaneamente ao resto de bloques de contido 

A continuación móstranse a vinculación obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 f 
 h 

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

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

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

 CCL 
 CMCCT 

 

 e 
 f 
 h 

 

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

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

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

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

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

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

 CMCCT 
 

 MACB1.3.2. Utiliza as leis  CMCCT 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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. 

facer predicións. matemáticas atopadas para 
realizar simulacións e predicións 
sobre os resultados esperables, e 
valora a súa eficacia e a súa 
idoneidade. 

 

 b 
 e 
 f 

 

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

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

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 CAA 

 

 f 
 h 

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

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

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

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

presentación dos informes 
correspondentes. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 

 

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

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

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

 CMCCT 
 CSC 

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

 CMCCT 
 CSIEE 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 
 

 e 
 f 
 g 

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

 B1.7. Valorar a modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as 

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

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

en equipo. limitacións dos modelos utilizados 
ou construídos. 

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

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

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

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

 CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

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

 CSC 
 CSIEE 

 

 b 
 g 

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

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

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

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

 b 
 g 

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

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

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

 CMCCT 
 CAA 

 

 b 
 e 
 f 
 g 

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

– Recollida ordenada e a 
organización de datos.  

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 CMCCT 
 CD 

 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
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xeométricas. 

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

 CMCCT 
 

 a 
 b 
 f 
 g 
 e 

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

– Recollida ordenada e a 
organización de datos.  

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

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

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

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

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

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

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

 CCL 
 CD 

 

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

 CCL 

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

 CD 
 CAA 

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

 CD 
 CSC 
 CSIEE 
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Bloque 2. Números e álxebra 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo de logro C clave E. trans 

 0b 
 f 

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

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

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

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

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

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

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

 Identifica números naturais, 
enteiros, fraccionarios e 
decimais por separado. 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Distingue correctamente entre 
decimais exactos e 
periódicos, e neste caso é 
capaz de distinguir o grupo de 
decimais que se repiten. 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Calcula a fracción xeratriz 
irredutible de decimais 
exactos,periódicos puros e 
periódicos mixtos. 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 

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

 Pasa a notación científica e 
viceversa. 

 Opera con números en notación 
científica, con e sen 
calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CD 
 CSC 
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 B2.6. Xerarquía de 
operacións. 

utilízaos en problemas 
contextualizados. 

 

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

 Interpreta e calcula 
correctamente  aproximacións 
por exceso ou por exceso. 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 

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

 Aplica correctamente en 
problemas ou exercicios 
diversos a técnica de 
redondeo. 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CSC 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Emprega as unidades axeitadas 
en cada problema. 

 CMCCT 
 CAA 
 CLL 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACB2.1.8. Calcula o 
valor de expresións 
numéricas de números 

 Realiza operacións combinadas 
con números enteiros, 
decimais e fraccionarios 

 CMCCT 
 CAA 

 COE 
 CL 
 EOE 
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enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante 
as operacións 
elementais e as 
potencias de expoñente 
enteiro, aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

,potencias de expoñente 
enteiro, aplicando a xerarquía 
das operacións 
correctamente. 

 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Resolve problemas cotiáns con 
números racionais, 
comprobando a coherencia 
da solución. 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CD 
 CSC 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Realiza operacións combinadas 
onde aparecen raíces 
sinxelas 

 CMCCT 
 CAA 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 f 

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

 B2.8. Sucesións 
numéricas. 
Sucesións 
recorrentes 
Progresións 

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

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

 Identifica o termo xeral dunha 
sucesión. 

 Calcula termos dunha sucesión 
correctamente a partir de 
termos anteriores. 

 CMCCT 
 CAA 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Formula  o termo xeral dunha 
sucesión sinxela de números 
enteiros ou fraccionarios 

 CMCCT 
 CA 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 
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aritméticas e 
xeométricas. 

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

 Identifica progresións 
aritméticas e xeométricas 

 Obtén o termo xeral dunha 
progresión aritmética e/ou 
xeométrica, correctamente. 

 Calcula termos dunha 
progresión  correctamente a 
partir do termo xeral. 

 Calcula a suma dos "n" 
primeiros termos dunha 
progresión  e emprégaa para 
resolver problemas. 

 CMCCT 
 CAA 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Resolve problemas de 
sucesións que se presentan 
na vida cotiá.  

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CD 
 CSC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 f 

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

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

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

 Realiza operacións elementais  
con polinomios 
correctamente.(suma ,resta, e 
produto) 

 CMCCT 
 CAA 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Calcula cadrados de binomios 
correctamente. 

 Calcula sumas por diferenzas 
correctamente. 

 Utiliza correctamente os 
produtos notables para 
desenvolver expresións 
alxébricas. 

 CMCCT 
 CAA 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACB2.3.3. Factoriza 
polinomios de grao 4 
con raíces enteiras 

 Sabe sacar factor común nunha 
expresión alxébrica 

 CMCCT 
 CLL 

 COE 
 CL 
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mediante o uso 
combinado da regra de 
Ruffini, identidades 
notables e extracción 
do factor común. 

 Factoriza polinomios utilizando 
os produtos notables . 

 Factoriza polinomios utilizando 
regra de Ruffini  . 

 CAA 
 

 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 f 

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

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

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

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

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

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

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

 Traduce   correctamente á 
linguaxe alxébrica 

 Resolve ecuacións de primeiro 
grao . 

 Resolve ecuacións de segundo 
grao polo método máis  
idóneo segundo sexan 
completas ou incompletas. 
Utiliza a fórmula de resolución 
exclusivamente para as 
completas.    

 Resolve ecuacións sinxelas de 
grao superior a dous ,estando 
previamente factorizadas e 
igualadas a cero 

  Resolve sistemas lineais 2x2 
por calquera dos tres 
métodos de resolución :  
Igualación,  substitución e 
redución. 

 Resolve problemas da vida 
cotiá nos que se precise a 
formulación e a resolución de 
ecuacións,valorando a 
viabilidade da solución 
atopada 

 Resolver problemas da vida 
cotiá nos que se precise a 
formulación e a resolución de 
sistemas de ecuacións, 
valorando a viabilidade da 
solución atopada 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CD 
 CSC 
 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 



Programación Didáctica         Curso 2021-2022 
 

26 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                             Departamento de Matemáticas 

 

Bloque 3. Xeometría 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo de logro C. clave E.transs 

 e  
 f  
 l  
 n  

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

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

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

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

 Coñece os puntos e rectas 
notables dun triángulo 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Coñece as relacións entre 
ángulos definidos por rectas 
que se cortan ou por paralelas 
cortadas por unha secante 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Diferenciar claramente figuras 
planas e corpos xeométricos. 

 Diferenciar claramente poliedros  
e  corpos de revolución. 

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

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
 CLL 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 
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 f  
 l  
 n 

 

 B3.3. Xeometría 
do plano.  

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 Empregar perfectamente o 
Teorema de Pitágoras ,unha 
vez representado o triángulo 
rectángulo ,para o cálculo de 
lonxitudes descoñecidas en 
elementos xeométricos. 

 Dominio das fórmulas para o 
cálculo de perímetros e áreas 
de polígonos e círculo. 

 Resolver exercicios-problemas 
de cálculo de áreas e 
perímetro de 
polígonos,círculo,circunferenci
a con todos os datos ou 
faltando algunha medida que 
se atopará a través de 
Pitágoras. 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CD 
 CSC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 CMCCT 
 CAA 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 Divide un segmento en partes 
iguais empregando o Teorema 
de Tales 

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

 Utiliza correctamente o teorema 
de Tales para calcular 
lonxitudes en triángulos 
semellantes. 

 Establece a razón de 
semellanza entre dous 
polígonos semellantes ou 
entre os seus elementos 
homólogos correctamente. 

 Recoñece triángulos 
semellantes correctamente. 

 Calcula dimensións reais de 
medidas de lonxitude 

 CMCCT 
 CAA 
 CLL 
 CSC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 
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correctamente utilizando a 
escala. 

 Calcula dimensións reais de 
medidas de superficie 
correctamente utilizando a 
escala. 

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

 Cálculo de área dun poliedro 
analizando os polígonos que 
forman as caras e 
empregando as fórmulas 
básicas,xa coñecidas ,das 
áreas dos polígonos. 

 Cálculo de áreas de corpos de 
revolución 

 Sabe representar o 
desenvolvemento plano dun 
cilindro para o razoamento do 
cálculo da súa área.Dous 
círculos+rectángulo. 

 Coñecer elementos notables do 
cono e aplicación da fórmula 
para achar a área lateral e 
total do cono. 

 Utilización da fórmula para 
cálculo da área da esfera. 

 Cálculo da volumes de poliedros 
e corpos de revolución. 

 Resolve  problemas referentes a 
situacións reais-prácticas. 

 Emprega adecuadamente as 
unidades lineais,de 
superficie,ou volume,segundo 
o caso. 

 CMCCT 
 CAA 
 CLL 
 CD 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 e 
 f 
 g 
 l 
 n 

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

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

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

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 e 
 f 
 g 

 B3.6. 
Translacións, 
xiros e 
simetrías no 

 B3.4. Recoñecer as 
transformacións que levan 
dunha figura a outra 
mediante movemento no 
plano, aplicar eses 

 MACB3.4.1. Identifica os 
elementos máis 
característicos dos 
movementos no plano 
presentes na natureza, en 

 Diferenciar  traslación ,xiro e 
simetría  no  plano. 

 Recoñecer elementos de 
simetría nos poliedros e 

 CMCCT 
 CCEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
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 l 
 n 

plano. 
 B3.2. Uso de 

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

 

movementos e analizar 
deseños cotiáns, obras de 
arte e configuracións 
presentes na natureza 

deseños cotiáns ou en 
obras de arte. 

corpos de revolución. 
 Sitúa sobre o globo terráqueo o 

Ecuador, os polos, os 
meridianos e os paralelos 

 Diferenciar claramente lonxitude 
e latitude no globo terráqueo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ECC 
 VP 

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

 CMCCT 
 CCEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 e 
 f 

 

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

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

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

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

 CMCCT 
 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 CMCCT 
 CCEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 f 

 

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

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

 

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 



Programación Didáctica         Curso 2021-2022 
 

30 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                             Departamento de Matemáticas 

configuracións 
e relacións 
xeométricas. 

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

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

lonxitude 

 

 

 

 

Bloque 4. Funcións 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 f 
 g 

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

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

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

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

 Asocia un enunciado cunha gráfica. 
 Asocia unha gráfica cun enunciado. 

 

 CMCCT 
 CLL 
 CSC 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Recoñece as características ou 
propiedades globais nunha gráfica: 
dominio de definición, recorrido, 
cortes cos eixes , crecemento e 
decrecemento, máximos e mínimos, 

 CMCCT 
 CAA 
 CLL 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
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 B4.3. Análise e 
comparación de 
situacións de 
dependencia funcional 
dadas mediante táboas 
e enunciados.  

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

curvatura e puntos de inflexión,  
continuidade...) e interprétaas no seu 
contexto 

 Responde a preguntas concretas 
relacionadas con continuidade, 
tendencia, periodicidade, 
crecemento... dun fenómeno 
partindo da súa gráfica  

 

 ECC 
 VP 

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

 Debuxa unha gráfica a partir dun 
enunciado  

 

 CMCCT 
 CAA 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Identifica unha gráfica coa súa 
expresión analítica 

 CMCCT 
 CAA 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Relaciona situacións reais que 
responden a funcións sinxelas 

 Analiza criticamente datos de táboas e 
gráficos sobre diversas situacións 
reais 

 

 CMCCT 
 CAA 
 CLL 
 CD 
 CSC 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 f 

 B4.5. Utilización de 
modelos lineais para 
estudar situacións 
provenientes de 
diferentes ámbitos de 
coñecemento e da vida 
cotiá, mediante a 

 B4.2. Identificar 
relacións da vida 
cotiá e doutras 
materias que poden 
modelizarse 
mediante unha 
función lineal, 

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

 Representa graficamente unha recta. 
 Calcula a pendente da recta e 

interpreta ese valor 
 Sabe calcular a ecuación punto –

pendente dunha recta 
 Calcula a ecuación explícita ou 

 CMCCT 
 CAA 
 CLL 
 CD 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
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confección da táboa, a 
representación gráfica 
e a obtención da 
expresión alxébrica.  

 B4.6. Expresións da 
ecuación da recta. 

valorando a 
utilidade da 
descrición deste 
modelo e dos seus 
parámetros, para 
describir o 
fenómeno 
analizado. 

puntos), identifica 
puntos de corte e 
pendente, e represéntaa 
graficamente.  

reducida. 
 Coñecidos dous puntos calesquera 

calcula a ecuación da recta que pasa 
por eles. 

 Identifica e calcula os puntos de corte 
entre dúas rectas 

 VP 

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

 Calcula a ecuación da recta  
correspondente a un enunciado dun 
problema práctico. 

 CMCCT 
 CAA 
 CLL 
 CSC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 f 

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

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

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

 Recoñece a parábola como 
representación propia da ecuación 
de segundo grao. 

 Calcula o vértice , puntos de corte cos 
eixos e táboa de valores para 
representar calquera parábola 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CD 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Recoñece situación da vida real que 
poidan ser modelizadas mediante 
funcións cuadráticas 

 Coñece e emprega Geogebra para 
representar funcións 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 
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Bloque 5. Estatística e probabilidade 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo de logro C. clave E.trans. 

 b 
 f 

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

 B5.2. Métodos 
de selección 
dunha mostra 
estatística. 
Representativi
dade dunha 
mostra. 

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

 B5.4. Gráficas 
estatísticas. 

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

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

 Coñece e distingue entre poboación e 
mostra 

 CMCCT  COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Sabe se unha mostra é representativa 
dunha poboación ou non 

 CMCCT  COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Coñece e distingue os distintos tipos de 
variables estatísticas : variable 
cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos. 
 

 CMCCT  COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Sabe elaborar unha táboa de frecuencias 
e obter información dela en datos 
illados ou agrupados  

 CMCCT  COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACB5.1.5. Constrúe, coa 
axuda de ferramentas 
tecnolóxicas, en caso 
necesario, gráficos 

 Realiza os gráficos estatísticos 
adecuados: diagramas de barras, 
polígonos de frecuencias , histogramas 
, diagramas de sectores  

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CSC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
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estatísticos adecuados a 
distintas situacións 
relacionadas con variables 
asociadas a problemas 
sociais, económicos e da 
vida cotiá. 

 ECC 
 VP 

 b 
 e 
 f 

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

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

 B5.7. Diagrama 
de caixa e 
bigotes. 

 B5.8. 
Interpretación 
conxunta da 
media e a 
desviación 
típica. 

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

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

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

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CSC 

 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Calcula e interpreta os parámetros de 
dispersión (rango, percorrido , varianza 
e desviación típica) dunha variable 
estatística 

 Coñece e calcula o coeficiente de 
variación e emprégao para comparar 
dúas variables  

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CSC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 e 
 f 

 B5.9. 
Identificación 
das fases e 
tarefas dun 
estudo 
estatístico. 
Análise e 
descrición de 
traballos 

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

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

 Analiza e interpreta cun vocabulario 
axeitado a información estatística 
presente nos medios de comunicación 

 CMCCT 
 CLL 
 CSC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACB5.3.2. Emprega a 
calculadora e medios 

 Emprega a calculadora e/ou a folla de 
cálculo Excel  para organizar os datos, 

 CD  COE 
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relacionados 
coa 
estatística, 
con 
interpretación 
da 
información e 
detección de 
erros e 
manipulacións
. 

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

tecnolóxicos para organizar 
os datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular 
parámetros de tendencia 
central e dispersión. 

xerar gráficos estatísticos e calcular os 
parámetros  

 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Emprega medios tecnolóxicos para 
comunicar a información resumida 

 CD  COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 b 
 f 
 g 

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

 B5.12. Cálculo 
de 
probabilidade

 B5.4. Estimar a 
posibilidade de que 
aconteza un suceso 
asociado a un 
experimento aleatorio 
sinxelo, calculando a 
súa probabilidade a 
partir da súa 
frecuencia relativa, a 
regra de Laplace ou os 

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

 Sabe recoñecer un experimento aleatorio 
 Distingue os experimentos aleatorios dos 

deterministas 

 CMCCT  COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACB5.4.2. Utiliza o 
vocabulario axeitado para 

 Coñece os distintos tipos de sucesos  
 Calcula sucesos utilizando técnicas de 

 CMCCT 
 CCL 

 COE 
 CL 
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s mediante a 
regra de 
Laplace. 
Diagramas de 
árbore 
sinxelos. 
Permutacións; 
factorial dun 
número. 

 B5.13. 
Utilización da 
probabilidade 
para tomar 
decisións 
fundamentada
s en 
diferentes 
contextos. 

diagramas de árbore, e 
identificando os 
elementos asociados 
ao experimento. 

describir e cuantificar 
situacións relacionadas co 
azar.  

reconto sinxelas (permutacións) e os 
diagramas de árbore  

 Realiza as operacións unión e 
intersección con sucesos  
 

 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Coñece as propiedades das 
probabilidades 

 Sabe cando e cómo asignar á 
probabilidade a un suceso mediante a 
regra de Laplace 

 Calcula a probabilidade de sucesos 
empregando diagramas de árbore  

 

 CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CSC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 

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

 Resolve problemas de probabilidade   CMCCT 
 CLL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 COE 
 CL 
 EOE 
 EV 
 ECC 
 VP 
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8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. 

Ademais das medidas metodolóxicas xerais, a situación extraordinaria provocada por mor da pandemia da 
COVID19, fai necesaria establecer unha serie de actuacións destinadas non só a reforzar aqueles contidos 
imprescindibles que lles permitan afrontar con garantías o curso actual, senón tamén a paliar as dificultades que os 
alumnos poden atopar á hora de traballar de xeito telemático ante un novo posible escenario de confinamento. 
Entre estas actuacións destacamos as seguintes: 
 

 Familiarización co entorno e uso da Aula Virtual e coas novas tecnoloxías, xa que se detectou alumnado 
con dificultades para enviar as súas actividades durante o confinamento, non só debido á ausencia de 
recursos materiais, senón tamén por falta de coñecemento do funcionamento dos mesmos. 

 Repaso e/ou reforzo dos contidos dos cursos anteriores necesarios para continuar co proceso de ensino – 
aprendizaxe. Neste sentido: 

 Haberá sesións de repaso e/ou reforzo dos contidos imprescindibles antes da explicación dos 
novos. Aínda que na materia de Matemáticas, en cada tema,  os primeiros contidos sempre son un 
repaso dos conceptos, o profesor adicará as sesións necesarias para reforzalos. 

 Entregaranse fichas ou proporanse exercicios de repaso para ser realizados por todo o alumnado. 
Estas actividades serán corrixidas en clase para que o alumno adquira as habilidades e o dominio 
dos procedementos na realización das mesmas. Unha vez adquiridas, poderanse propor 
actividades adicionais, preferentemente a través da Aula Virtual, para fomentar o seu uso. 

 Unha vez adquiridos os procedementos e habilidades anteriores, explicaranse os contidos propios 
do curso actual e realizaranse actividades sobre os mesmos. Estas actividades proporanse 
preferentemente a través da Aula Virtual. 

 Prestarase unha especial atención aos contidos correspondentes aos bloques de Números e 
Álxebra xa que proporcionan as ferramentas necesarias para poder enfrontarse a outros novos.  

 O profesor poderá atender individualmente, sempre que o seu horario o permita, a un alumno ou a 
grupos reducidos, fóra da clase durante o tempo de recreo para resolver calquera dúbida que 
puideran plantexar. En calquera caso deberán garantirse as medidas de seguridade e respectar o 
protocolo establecido no centro.  

 Fomentarase a participación do alumno na aula mediante a formulación de cuestións teórico-
práticas que permitan coñecer o grao de consecución dos obxectivos previstos e poder establecer 
estratexias adaptadas a cada situación individual. 

 Fomentarase o traballo en grupo e colaborativo coa finalidade de que o alumnado poida por en 
común diferentes métodos para resolver un mesmo exercicio. Para este obxectivo, aínda que a 
maioría dos alumnos se comunican entre eles a través de aplicacións móbiles, insistirase no uso 
dos foros de discusión da Aula Virtual. 

 Coordinación permanente do profesorado para que as estratexias anteriores non se convertan nun 
procedemento estanco senón en intervencións dinámicas adecuadas a cada momento do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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8.4. Secuenciación: 

A secuenciación dos contidos será a seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS PARA 3º ESO (Matemáticas 
orientadas ás ensinanzas académicas) 

1ª AVALIACIÓN 

Números racionais.  
Números reais.  
Polinomios. 
Ecuacións. 
Sistemas de ecuacións 

2ª AVALIACIÓN 

Sucesións e Progresións 
Relacións xeométricas . 
Figuras planas e movementos.  
Corpos xeométricos 

3ª AVALIACIÓN 

Funcións e gráficas . 
Funcións elementais  
Estatística .Parámetros estatísticos . 
Probabilidade 

 

8.5. Materiais e recursos ordinarios: 

 
MATERIAIS E RECURSOS ORDINARIOS 

 Libro de texto: Matemáticas Académicas 3º ESO . Vicens Vives 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Exercicios  entregados aos alumnos polo profesor. 
 Encerado clásico 
 Proxector 
 Pizarra dixital. 
 Aplicación Geogebra 
 Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica.Só cando 

o indíqueo profesor. 
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8.6. Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de 
preparación dos alumnos para enfrontarse aos obxectivos que se espera que logren. 

 Identificar obxectivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 
 Os instrumentos que se empregarán para a recolección da información poderán ser: 

a) Probas escritas 
b) Probas orais 
c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 
d) Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análise da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias 
,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados. 

 Non debe levar nota 
 

8.7. Procedementos de avaliación continua:  

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta o seguinte: 

 Observación do traballo diario dos alumnos. 

 Diario de clase do profesor. 

 Participación na clase. 

 Caderno de clase do alumno. 

 Probas escritas. 

 Probas orais e individuais na clase. 

 Exercicios e/ ou traballos individuais recollidos polo profesor. 

 
A información anterior recollerase mediante os seguintes procedementos: 

 Exames. 
 Traballo na aula. 
 Traballo na casa. 

 

 Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que 
obter para ser declarado aprobado. 

 Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 
que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

 O alumno que non se presente a un exame e non entregue a xustificación correspondente, terá nese 
exame unha nota de cero. 

 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria 

A realización das probas extraordinarias de recuperación para todos os alumnos que  non superaron a avaliación 
ordinaria farase procedendo do seguinte xeito 

 Farase un exame onde a materia a examinar será toda a impartida durante o curso. 
 O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao 

longo do curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter 
voluntario e non serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

 O exame será cualificado sobre dez puntos. 
 A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5). 
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9. Metodoloxía 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser 
aplicados a situacións novas, e que a linguaxe matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras 
ciencias, establécense, con carácter xeral, as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a 
axuda pedagóxica ás características individuais dos alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen 
sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de 
motivar aos alumnos; despois exporanse unhas ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito 
dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en 
receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e 
como usalos na resolución de problemas. O grao de dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse 
exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as 
novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar 
erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan 
axeitados para iso sempre respectando o protocolo de seguridade fronte ao COVID 19. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 

 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos  

 
En caso de producirse situacións de confinamento, individuais ou colectivas, e sen prexuízo do anterior, procederase 
do seguinte xeito. 
 

 O profesor correspondente facilitará, a través da aula virtual, material axeitado (plan de traballo, explicacións 
teóricas, exercicios propostos do libro, fichas,...) para que o alumnado confinado poida seguir con 
aproveitamento o desenvolvemento das clases nesa situación tan particular.  

 Poderanse establecer conexións virtuais mediante videoconferencia ou outros mecanismos sempre e cando 
as infraestruturas, os recursos do alumno e o profesor e a propia organización dos períodos lectivos o 
permitan 

 O alumnado terá a obriga de entregar, en prazo e forma, todas as actividades que o profesor puidera 
propoñer así como as posibles correccións que lle fosen requiridas. 

 Todas as probas escritas contempladas na programación, desenvolveranse, sempre que a situación o 
permita, de xeito presencial, independentemente de que as datas para a realización das mesmas puideran 
sufrir modificacións para adaptalas á situación dos afectados. 

 No caso de que o alumnado non puidera realizar de xeito presencial algunha proba correspondente a unha 
avaliación, considerarase que non se presentou á mesma, obtendo unha cualificación de cero puntos. Unha 
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vez producida a súa reincorporación ao Centro o alumno realizará todas aquelas probas pendentes 
correspondentes a dita avaliación. A nota asignada a esa avaliación calcularase, en todo caso, polos 
mesmos procedementos recollidos nos criterios de avaliación desta programación. 
 

 Unicamente cando a situación de confinamento afecte ás proba extraordinarias, a un período igual ou 
superior a un mes ou aos últimos días lectivos do curso, se contemplarán probas telemáticas debido a 
imposibilidade de realizalas en prazo de xeito presencial. O procedemento será o seguinte: 

o O profesor subirá as probas á Aula Virtual do Centro así como as instrucións para o 
desenvolvemento das mesmas como por exemplo os referidos aos prazos de entrega ou 
calquera outro aspecto que o profesor considere importante para a realización e entrega da 
proba por parte do alumno. 

o O alumno subirá á Aula Virtual, antes de que remate o prazo indicado polo profesor, o arquivo 
coa resolución de dita proba respectando todas e cada unha das normas establecidas nas 
instrucións ás que se refire o parágrafo anterior. En caso contrario dita proba poderá 
considerarse como non presentada. 

 Tal e como queda recollido no apartado dedicado aos criterios xerais de corrección, o profesor poderá 
esixir a súa realización mediante conexión individual por videoconferencia (se é posible), cando considere 
que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou de utilizar calquera outro 
recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os alumnos implicados deberán 
responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades ademais de ser capaces de 
responder a calquera cuestión relacionada cos conceptos involucrados nas mesmas.. En caso contrario, 
a cualificación obtida nese apartado ou exercicio será de cero puntos. 

 Para o cálculo das cualificacións. finais ou parciais, aplicaranse os criterios recollidos no apartado 
correspondente desta programación. 

 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

Para avaliar o progreso dos alumnos, empregaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática do traballo diario do alumno. Esta información poderá recollerse mediante os seguintes 
procedementos: 

 Sesións de resolución de problemas ou de cuestións teóricas relacionados cos contidos que se 
pretenden avaliar. Este tipo de sesións poderán realizarse sen anuncio previo. 

 A observación diaria da súa evolución. Poderán terse en conta os seguintes aspectos: 
 A súa creatividade e autonomía na aprendizaxe. 

 Calidade da participación na clase, xa sexa espontánea ou estimulada polo profesor. 

 Caderno do alumno. 

 Coidado da aula e do material de traballo común. 
 Actitude xeral positiva ante o aprendizaxe propio e dos compañeiros. 

 Probas escritas ou exames 
 Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación. Ditas probas, que serán anunciadas 

con suficiente antelación, poderán incluír exercicios, problemas e cuestións de carácter teórico 
relacionados cos contidos que se pretenden avaliar.  
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10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación 

Sexa EN  a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames realizados en cada avaliación e ON  a 

cualificación obtida mediante a observación sistemática. A nota, N, outorgada en cada unha das avaliacións será a 

media ponderada de EN  e de ON , tendo en conta as seguintes porcentaxes. 

 
BACHARELATO 

 Media dos exames: 80% 
 Observación sistemática: 20% 

N=0,8·NE + 0,2·NO
  

 

ESO 

 Media dos exames: 70% 
 Observación sistemática: 30% 

N=0,7·NE + 0,3·NO 
 

 

Cada exame valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter as seguintes cualificacións mínimas en cada un 
deles para poder acceder aos criterios de ponderación anteriores: 

CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA EXAME 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E BACHARELATO 2 PUNTOS SOBRE 10 

 

Cando a cualificación en algún dos exames correspondentes a unha avaliación sexa inferior á nota mínimas esixible 

para ese curso, a nota da avaliación ( N ) calcularase do seguinte xeito: 

 4, EN mínimo N sendo EN  a nota media dos exames. 

Considerarase que o alumno superou a avaliación se, unha vez aplicados os criterios anteriores, obtén unha nota de 

avaliación ( N ) igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario, considérase que o alumno non supera a 

avaliación polo que deberá presentarse ás probas de recuperación correspondentes nos termos e condicións que se 
recollen nos  seguintes parágrafos. 

 

10.2. Actividades e probas de recuperación 

Aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas deberán presentarse, 
obrigatoriamente, ás probas de recuperación correspondentes, así como realizar, en tempo e forma, as actividades 
que o profesor puidese propoñer se así o considerase oportuno. Estas probas terán lugar, preferentemente, antes da 
realización do primeiro exame da seguinte avaliación. En calquera caso, facilitaráselle a aqueles alumnos que o 
soliciten, todo o material de apoio necesario para o aproveitamento do proceso de recuperación.  

No caso de que un alumno teña que realizar algunha proba de recuperación, deberá examinarse de todos os 
contidos correspondentes a esa avaliación, independentemente de que superasen algún dos exames 
correspondentes á mesma. 

Cada proba de recuperación valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter unha nota mínima de cinco 
puntos para superala. En caso contrario, a avaliación considérase suspensa. A cualificación obtida nesta proba 
substitúe, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente.  

Aqueles alumnos que, tras realizar as probas de recuperación da primeira e segunda avaliacións, aínda non 
superasen algunha delas, deberán presentarse obrigatoriamente a un exame final que se celebrará preferentemente 
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no mes de maio (para os alumnos de ESO e 1º de Bacharelato) ou no mes de abril (para 2º de Bacharelato) para 
evitar a sobrecarga de exames finais en xuño. Así mesmo, os alumnos que suspendan a terceira avaliación deberán 
presentarse a un exame final da mesma con obxecto de recuperala. As cualificacións obtidas en cada un destes 
exames substitúen, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente. 

Tamén poderán presentarse ás probas de recuperación ou aos exames finais aqueles alumnos de Bacharelato que, 
tendo aprobadas as avaliacións correspondentes, desexen acadar unha maior cualificación nas mesmas. En calquera 
caso, as condicións establecidas para estes alumnos, son as mesmas que se recollen nos parágrafos anteriores. 

 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria 

Sexan 1N , 2N  e 3N  as cualificacións da primeira, segunda e terceira avaliacións respectivamente, actualizadas 

coas notas das recuperacións  e do exame final se fose o caso. A cualificación final FN  calcularase do seguinte 

xeito: 

 Caso 1: Se 1N , 2N  e 3N  son todas maiores ou iguais que cinco, ou unha, e só unha, é inferior a cinco, 

entón:  

 1 2 3, ,FN media N N N  

 Caso 2: Se dúas ou máis notas das 1N , 2N  e 3N  son inferiores a cinco, entón: 

  1 2 34, , ,FN mínimo media N N N
 

Considerarase que o alumno superou a materia se, despois de aplicar os procedementos anteriores, obtén unha 
cualificación final igual ou superior a cinco puntos. Noutro caso, a materia considérase suspensa. 

 

10.4. Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos que non superasen a materia na avaliación ordinaria deberán presentarse obrigatoriamente a unha 
proba de recuperación extraordinaria que se celebrará no mes de setembro para os alumnos de ESO e 1º de 
Bacharelato e no mes de xuño para os alumnos de 2º de Bacharelato. A datas concretas serán fixadas polo Centro.  

O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao longo do 
curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter voluntario e non 
serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

A proba de recuperación extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos durante o curso e valorarase de 
cero a dez puntos, sendo necesaria a obtención dun mínimo de cinco puntos para superala. En caso contrario o 
alumno estará suspenso. 
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10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por 
confinamento 

Tal e como se recolle no apartado correspondente á  metodoloxía desta programación, só se contemplarán probas 
telemáticas se o confinamento afecta aos últimos días de curso, ás probas extraordinarias ou se, previsiblemente, 
pode afectar a un período igual ou superior a un mes. Noutro caso, as probas realizaranse de xeito presencial no 
momento de reincorporación do alumno ao Centro.  

Para o cálculo da cualificación de cada avaliación afectada polo confinamento distinguiremos os seguintes casos: 

Caso 1: Se o alumno puido realizar todas as probas de xeito presencial, aínda que algunha delas fose realizada 
durante o período correspondente ás seguintes avaliacións, a nota calcularase  seguindo o meso procedemento 
recollido no apartado 10.1 desta programación tendo en conta que no relativo á observación sistemática incluirase o 
seguimento das actividades propostas durante o confinamento. 

Caso 2: Se o alumno realizou unha das probas de xeito presencial e outra de xeito telemático, procederase do 
seguinte xeito: 

Sexan PP e SP as nota obtidas na proba presencial e pola observación sistemática no período presencial 
respectivamente e sexan PT e ST  as notas respectivas obtidas na proba telemática e pola observación 
sistemática no período de confinamento. A cualificación final N da avaliación será: 

 1 2,N media N N  sendo 1 0,8 0, 2p pN P S      e  2 0,5 0,5T TN P S     

Caso 3: Se o alumno realizou todas as probas previstas para esa avaliación de xeito telemático, a  cualificación final 
N da avaliación será: 

0,5 0,5TN P S     

Sendo PT a media aritmética das cualificacións das probas telemáticas e S a media aritmética das cualificacións 
obtidas pola observación sistemática nos períodos presencial e non presencial. 

 

En todos os casos anteriores as cualificacións mínimas esixibles en cada proba son as mesmas que as recollidas no 
apartado 10.1 desta programación. Ademais, os alumnos que se atopen no caso 3, deberán presentar, como mínimo, 
o 75% das actividades correctamente resoltas en prazo e forma. En caso de non cumprir estes requisitos, a nota da 
avaliación NA será 

 4,AN mínimo N  

sendo N a cualificación obtida nos casos anteriores. 
 
A avaliación de materias pendentes de cursos anteriores e a avaliación da proba extraordinaria, seguirán estes 
mesmos procedementos sempre e cando o alumnado se atope nalgún dos tres casos citados neste punto. 
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10.6. Criterios xerais de corrección 

Á hora de corrixir as probas escritas ou calquera outra actividade teremos en conta os seguintes criterios xerais: 

 Calquera cuestión, exercicio ou problema no que non figure claramente o procedemento para a obtención do 
resultado será valorado con cero puntos. 

 Os resultados correctos só serán tidos en conta se se obteñen de procedementos e razoamentos correctos. 
En caso contrario terán unha valoración de cero puntos. 

 Se nun problema ou exercicio non se acada un resultado correcto pero todos os razoamentos e 
procedementos son correctos, a puntuación acadada nese apartado será, como mínimo, a metade da 
asignada a ese exercicio ou apartado. 

 Naqueles exercicios nos que sexa necesario aplicar algún teorema, este debe figurar claramente na 
resolución, xustificando razoadamente a súa aplicación. 

 O profesor poderá cualificar calquera proba escrita dun alumno cunha puntuación de cero puntos nos 
seguintes casos: 

 Se detecta que o alumno está copiando por outro compañeiro ou usando algún outro material 
elaborado por el mesmo que facilite a realización da proba e non fose expresamente autorizado polo 
profesor. 

 Se, durante a proba, o alumno facilita información a outro compañeiro sobre algún dos exercicios ou 
problemas que figuran na mesma. 

 Se o alumno mostra un comportamento disruptivo durante a realización dunha proba que afecte 
negativamente ao normal desenvolvemento da mesma. 

 Calquera comportamento do alumno que altere o carácter avaliador e individual da proba. 
 

 En caso de actividades ou probas que deban entregarse telematicamente, o profesor poderá esixir a súa 
realización de xeito presencial (se a situación o permite) ou mediante conexión individual por 
videoconferencia, cando considere que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou 
de utilizar calquera outro recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os 
alumnos implicados deberán responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades. En 
caso contrario, a cualificación das mesmas será de cero puntos. 

 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua. 
 

Aqueles alumnos que, en aplicación das normativa do Centro sobre faltas de asistencia a clase, foran sancionados 
coa perda do dereito de avaliación continua, serán avaliados mediante unha proba única que se fará nos últimos días 
lectivos do curso. Na proba entrarán todos os contidos correspondentes ás avaliacións nas que o alumno non teña 
acadado avaliación positiva. Esta proba valorarase de cero a 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco 
puntos para superala. A cualificación final será a media ponderada das avaliacións que xa tivera superadas antes da 
aplicación da sanción e da obtida nesta proba final.  
 
 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. 

 
O profesorado do Departamento prestará especial atención aos alumnos dos seus grupos que teñan materia 
pendente de cursos anteriores, facilitándolle a aqueles que o soliciten, material de apoio, correspondente a todos os 
bloques, orientado á labor de recuperación. Así mesmo, os alumnos deben entregar regularmente ao seu profesor 
todas as actividades propostas correctamente resoltas, de xeito que se poida facer un seguimento exhaustivo do 
aproveitamento de ditas actividades. 
 
Para a avaliación destes alumnos, establécense os seguintes procedementos: 
 

a) Tendo en conta o carácter progresivo da materia, aqueles alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións do curso máis alto no que están matriculados (aplicando os criterios que figuran na 
programación) e sigan con regularidade e aproveitamento as actividades de recuperación, terán superada a 
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materia pendente. En caso contrario, a materia está suspensa. A cualificación outorgada será a media 
aritmética das cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

 
b) Aqueles alumnos que non se atopen na situación anterior ou desexen acadar unha cualificación maior, 

deberán presentarse a dúas  probas escritas para recuperar a materia pendente cuxas datas serás fixadas 
polo centro. Estas probas, valoradas de cero a dez puntos, estarán baseadas na programación do curso ao 
que corresponde a materia pendente e incluirán contidos de todos os bloques impartidos. Estes contidos 
repartiranse entre as dúas probas seguindo criterios de proporcionalidade e temporalización.  A cualificación 
en cada  unha destas probas calcularase do seguinte xeito: 
 

0,8 0,2P AN N N     

 

sendo PN  a cualificación da proba escrita e AN  a cualificación obtida polo traballo e a realización de 

actividades ao longo do curso, entendido como o máis alto no que o alumno está matriculado. Considerarase 
que o alumno superou a proba se, unha vez aplicada a ponderación anterior, obtense unha nota N igual ou 
superior a cinco puntos. En caso contrario, a proba considérase suspensa. 
Para a obtención da cualificación final procederase como sigue: 

Se 1 2N e N  son as cualificacións obtidas en cada unha das probas respectivamente, entón: 

 1 2,FN media N N  

sempre e cando as 1 2N e N sexan iguais ou superiores aos seguintes valores: 

 
CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA PROBA 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E 
BACHARELATO 

2 PUNTOS SOBRE 10 

 
En caso contrario,  

  1 24, ,FN mínimo media N N  

Se despois de aplicar os criterios anteriores resulta unha nota final FN  igual ou superior a cinco, enténdese 

que o alumno recuperou a materia pendente. En caso contrario, enténdese que o alumno non recuperou a 
materia pendente por este procedemento. 
 

c) Os alumnos de ESO que non recuperasen a materia seguindo algún dous procedementos anteriores poderán 
presentarse a un exame final que se realizará no mes de maio e que poderá incluír cuestións relacionadas 
con todos os contidos da materia. Este exame valorarase de 0 a 10 puntos e será necesario obter un mínimo 
de cinco puntos para superalo. En caso contrario, a materia  considérase non recuperada. 

 
d) Os alumnos de ESO que non superasen a materia seguindo algún dos procedementos anteriores deberán 

facer unha proba extraordinaria no mes de setembro baseada na programación do curso ao que corresponde 
a materia pendente e incluirá contidos de todos os bloques. A proba valorarase de cero a dez puntos e será 
necesario obter un mínimo de cinco puntos para superala. A data para a realización desta proba será fixada 
pola Xefatura de Estudos. 

 
Enténdese que un alumno aprobou  a materia pendente se a recuperou por algún dos procedementos anteriores. 
 
Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato matriculados en Matemáticas II que non cursaran a materia de 
Matemáticas I e os matriculados en Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II que non cursaran a materia de Matemáticas 
Aplicadas ás CC.SS. I serán considerados como alumnos coa materia de primeiro pendente. Por tanto, para a 
avaliación destes alumnos en dita materia non cursada, aplicaranse os mesmos procedementos descritos nos 
parágrafos anteriores deste mesmo punto. 
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13. Atención á diversidade 

 Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de 
maior complexidade para algúns. 

 Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, 
incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa fin de establecer os coñecementos previos e 
detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

 Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos 
practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 

14. Contribución á educación en valores 

Como o resto das materias do curso, o ensino de Matemáticas debe atender tamén ao desenvolvemento de certos 
elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a 
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

Debemos focalizar, por tanto, o traballo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentais para o 
desenvolvemento integral do alumno: 

 Respecto:  
 A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar os erros e 

repoñerse ante as dificultades, honestidade e proxecto de vida. 
 Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo e resolución pacífica de conflitos. 
 Ás culturas: ideas, linguas, costumes e patrimonio cultural. 
 Aos animais: evitar o dano innecesario e evitar a extinción de especies. 
 Á natureza: evitar o deterioro medioambiental e participar activamente na recuperación do mesmo. 

 
 Responsabilidade: 

 Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns e cumprimento de 
compromisos contraídos co grupo. 

 Fronte ás normas sociais: civismo e cidadanía. 
 Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento responsable e 

razoado. 
 Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 
 Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible e ética global a longo prazo. 

 
 Xustiza: 

 Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Dereito á alimentación. 
 Dereito á saúde. 
 Dereito á educación. 
 Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal,familiar e social. 
 Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo 

cultural e político, a paz, a democracia,o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao Estado de dereito 
e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e consideración ás vítimas e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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 Solidariedade 
 Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 
 Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 
 Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

 
 Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 
 Coas vítimas de conflitos armados. 
 Coas vítimas de desastres naturais. 

 
 Creatividade e esperanza 

 Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas suscitados. 
 A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas e o mundo en xeral. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da ESO e do Bacharelato, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

 Coopera no desenvolvemento e a consolidación de 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. 

 Asume responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 Realiza unha eficaz achega para adquirir un bo dominio de destrezas básicas na utilización das fontes de 
información que permitirán, poñendo en valoro seu sentido crítico, que o alumnado adquira novos 
coñecementos.  

 Impulsa o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprendera aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 Favorece o aprecio á creación artística e a comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

Desta forma, podemos afirmar que as matemáticas desenvolven un labor fundamental para a consolidación dunha 
personalidade formada e equilibrada que integra o estímulo de capacidades de diversa tipoloxía. 

 Capacidades cognitivas, ao mellorar o pensamento reflexivo, incorporando as formas de expresión e 
razoamento matemático á linguaxe e aos modos de argumentación,e recoñecendo, suscitando e resolvendo, 
por medio de diferentes estratexias, situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos. 

 Capacidades persoais e interpersonais, ao estimular ao alumno para que consolide e manifeste unha actitude 
positiva ante a resolución de problemas,mostrando confianza na súa capacidade para enfrontarse a eles con 
éxito;valorando as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, desde un punto de vista histórico e 
desde o seu papel na sociedade actual; e aplicando as competencias matemáticas adquiridas para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medioambente, a saúde, o consumo, a 
igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

Os valores débense fomentar desde as dimensións individual e colectiva. Desde a dimensión individual 
desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a 
dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia 
e o respecto. 
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15. Contribución ao plan de convivencia 

Na práctica docente diaria, tratarase de fomentar nas aulas un clima de tolerancia e respecto ás ideas dos demais 
para crear un ambiente de traballo axeitado e, ó mesmo tempo, educar para a convivencia. 
Intentarase resolver os conflitos que puideran xurdir de forma dialogada e razoada. Só cando non se consiga 
resolvelos por estas vías, recorrerase á aplicación das medidas previstas no Regulamento de Réxime Interno do 
Centro. 
 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) 

No Departamento de Matemáticas estámonos adaptando a un cambio na metodoloxía para facer das TIC algo que 
sexa proveitoso e útil tanto para os alumnos como para os profesores 

O Departamento xa ven utilizando dende hai tempo medios TIC como as calculadoras e ordenadores para traballar 
con determinados contidos do currículo como se especifica nos apartados correspondentes da Programación. Sen 
embargo, estanse a adquirir pouco a pouco novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica 
docente adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso do libros de texto dixital de 
cada curso, procesadores de texto, follas de cálculo páxinas web nas que se traballan os contidos do currículo da 
disciplina e outras aplicacións informáticas como o Geogebra , Wiris, etc. 

Os obxectivos marcados polo Departamento son os seguintes: 

1. Usar as calculadoras de xeito que o alumno adquira un dominio razoable da mesma sen que isto vaia en 
detrimento da súa capacidade de cálculo manual e mental. 

2. Usar o encerado dixital e o vídeo proxector como ferramenta do profesor e o alumno para o intercambio de 
información nas explicacións de aula e na resolución dos exercicios propostos. 

3. Usar o ordenador como medio para afianzar e traballar os contidos matemáticos de cada curso. 
4. Traballar con  Internet e as páxinas Web para consultar e traballar os contidos relacionados coa disciplina. 
5. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación do Departamento cos  alumnos. 
6. Dotar ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación 
7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións,actividades... 
8. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
9. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nos diferentes puntos do 

currículo. 
10. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación. 
11. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 
12. Recomendar o alumnado ir a Biblioteca do centro onde poderán facer uso dos ordenadores con conexión a 

Internet. 
 
 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita  

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que se presenta no mesmo, 
identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e diferenciando aqueles que son básicos e 
fundamentais dos accesorios e mesmo dos que puideran ser meramente decorativos. Moitas veces os alumnos/as 
fracasan na resolución de problemas pola súa incapacidade para comprender os enunciados e, ante un texto 
medianamente largo, abandonan por considerarse incapaces de comprendelo axeitadamente. Para conseguir 
mellorar esta capacidade e, ó mesmo tempo, participar no proxecto lector do centro, lévanse a cabo as seguintes 
accións: 

 Ao comezo dun tema, ben o profesor ou algún alumno procede á lectura da historia relacionada coa aparición 
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ou a necesidade do contido que se vai a traballar .Tamén se repasan todos aqueles contidos xa vistos noutros 
cursos necesarios para a comprensión do novo coa lectura e resolución de  problemas sinxelos. 

 Cando se define o contido novo, lémolo e subliñamos no libro de texto. 

 Unha vez introducido o contido comezamos co traballo mecánico de resolver múltiples exercicios ,para que o 
alumno adquira a soltura de cálculo suficiente que nos permita pasar a darlle unha utilidade relacionada coa 
vida cotiá mediante a lectura de enunciados que os alumnos deben ler, comprender, traducir ó linguaxe 
matemático , resolver e por último comprobar se o resultado ó que chegaron é válido ou non . 

 

As lecturas que se fan na aula proceden fundamentalmente do libro de texto. Dentro da nosa disciplina é moi 
importante á lectura comprensiva de gráficos así que de novo os alumnos deben ler , entender, interpretar e sacar 
conclusións deles.  

 

 

17.1. Itinerarios lectores 

O Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios pero si recomenda a seguinte lectura optativa: 

ESO 

 
 El país de las mates para novatos  
 El país de las mates para expertos 
 Cuento enmarañado  
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Cuentos con cuentas  
 Matecuentos cuenta mates ... 
 Matecuentos 2: cuentos con problemas  
 Matecuentos 3: cuentos con problemas  
 Las aventuras del joven Einstein  
 El misterio de los tres encantadores  
 Historia de las matemáticas para novatos. 
 Cuentos del cero  
 Las pasiones de Emile  

 

 Una mente maravillosa 
 Albert y la habitación invisible  
 Numeriverso 
 Numeriverso: el dragón que no sabía leer  
 Quien mato a regio montano  
 101 juegos de lógica para novatos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 La maldición del zodíaco  
 Teatromático 
 Multiplicaciones a toda máquina  
 Hª de las matemáticas (en comic) 
 El diablo de los números  
 Si hay una X hay Matemáticas 
 El asesinato del profesor de Matemáticas 
 Descifrando Enigma 

 

BACHARELATO 

 El país de las mates para expertos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 El diablo de los números 
 Un matemático lee el periódico 
 El diablo de los números 

 Una mente maravillosa 
 Descifrando Enigma 
 El hombre anumérico 
 Un triángulo especial :Prado, Reina Sofía y Thyssen 

Bornemisa 
 7 paseos por la Alhambra 

 

Sen prexuízo do anterior, o Departamento participará, na medida do posible, en todas aquelas iniciativas e 
actividades desenvolvidas no Centro que teñan por obxecto promover e favorecera iniciación ou consolidación dos 
hábitos de lectura dos alumnos. Este curso, o Dpto. participará no programa de fomento da lectura cuxas 
características foron aprobadas en reunión da CCP. 

 

 



Programación Didáctica                 Curso 2021-2022 
 

51 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                    Departamento de Matemáticas 

18. Actividades extraescolares 

Ademais da eventual colaboración na realización de actividades extraescolares e complementarias que organice a 
Dirección o Centro ou outros Departamentos, en función das aptitudes dos grupos de alumnos da ESO e do 
alumnado de Bacharelato, fomentarase a preparación para participar en torneos e concursos matemáticos como 
poden ser: 

 Rally científico e matemático sen fronteiras. 
 Participacións nas probas de ESTALMAT. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para 2º de ESO. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para alumnos de primeiro e segundo de Bacharelato. 
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19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente 

 

 INDICADORES 

Escala 

 INDICADORES 

Escala  

1 2 3 4 1 2 3 4 
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  1.  Resume as ideas 
fundamentais 
discutidas antes de 
pasar a unha nova 
unidade ou tema con 
mapas conceptuais, 
esquemas... 
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  1.  Realiza a avaliación inicial 
ao principio do curso para 
axustar a programación 
ao nivel dos estudantes. 

    

  2.  Cando introduce 
conceptos novos, 
relaciónaos, se é 
posible, cos xa 
coñecidos; intercala 
preguntas 
aclaratorias; pon 
exemplos... 

      2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

    

  3.  Ten predisposición 
para aclarar dúbidas 
e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das 
clases.   

      3.  Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na 
aula e fóra dela.   

    

  4.  Optimiza o tempo 
dispoñible para o 
desenvolvemento de 
cada unidade 
didáctica.  

      4.  Proporciona a información 
necesaria sobre a 
resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

    

  5.  Utiliza axuda 
audiovisual ou doutro 
tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e 
das alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

    

  6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén 
unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

      6.  Utiliza suficientes criterios 
de avaliación que atendan 
de xeito equilibrado a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 
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  7.  Desenvolve os 
contidos dunha forma 
ordenada e 
comprensible para os 
alumnos e as 
alumnas. 

      7.  Favorece os procesos de 
autoavaliación e 
coavaliación. 

    

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

      8.  Propón novas actividades 
que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes 
non foron alcanzados 
suficientemente. 

    

  9.  Presenta actividades 
de grupo e individuais. 

    

 

  9.  Propón novas actividades 
de maior nivel cando os 
obxectivos foron 
alcanzados con 
suficiencia. 

    

      10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función 
dos contidos, do nivel dos 
estudantes, etc. 

    

      11.  Emprega diferentes 
medios para informar dos 
resultados aos estudantes 
e aos pais. 
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20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 

 

 
 

INDICADORES A AVALIAR 
Escala 

1 2 3 4 

    Temporalización das unidades didácticas     

Desenrolo da Programación en canto a 
secuenciación e temporalización das unidades 
didácticas 

    

Adecuación do grao mínimo de logro     

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos materiais didácticos seleccionados      

Adecuación das estratexias metodolóxicas 
empregadas 

    

Adecuación dos criterios de avaliación  
establecidos  

    

Claridade nos criterios de avaliación     

Uso de diversas ferramentas de avaliación      

Adecuación dos criterios establecidos para  
avaliación de materias pendentes      

Adecuación das medidas de atención á diversidade     

Adecuación do seguimento e revisión da 
Programación ao longo do curso 
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1. Introdución: 

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

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

 

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

 

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

 



Programación Didáctica   Curso 2021-2022 
 

5 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                   Departamento de Matemáticas 

No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros 
cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 
numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; 
debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 
e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira 
especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Nas seguintes páxinas preséntase a programación didáctica da área de Matemáticas para os cursos e modalidades que 
se indican a continuación: 

CURSO MATERIA 

1º ESO Matemáticas 

2º ESO Matemáticas 

3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

1º BACHARELATO Matemáticas I 

1º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 

2º BACHARELATO Matemáticas II 

2º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 
 

Para cada unha delas, inclúese a metodoloxía didáctica, os procedementos para a avaliación inicial, os procedementos 
para a avaliación continua e os procedementos para a avaliación extraordinaria. Detállanse, ademais, os procedementos 
para o seguimento e avaliación das materias pendentes de cursos anteriores. 

Un dos obxectivos do Dpto. será a coordinación cos Departamentos doutras disciplinas que empreguen conceptos 
matemáticos para facilitar aos alumnos unha mellor comprensión dos contidos de ditas áreas. 
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2. Contextualización: 

 
O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro 
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico:
 
 

  
 
Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.

 
 
A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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                  Departamento de Matemáticas

O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante este curso, unha matrícula de 340
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico: 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.
 
 

 

pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.

3º ESO 4º ESO 1ª BACH 2º BACH 1º FPB 2º FPB

Curso

  Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas 

ste curso, unha matrícula de 340 alumnos e alumnas 

 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia. 

 

pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo. 

2º FPB
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3. O Departamento: 

O Departamento de Matemáticas do IES Celso Emilio Ferreiro está constituído polos seguintes membros: 

PROFESOR/A SITUACIÓN ADTVA.  

Marcos Martínez Guntín 
(Xefe de Departamento) 

Definitivo 

Sara Pena Vázquez Definitivo 

José Alberto Vázquez Rodríguez Definitivo 

Álvaro Lence Burgos Provisional 

 

O Departamento ten asignadas 59 horas semanais (56 de docencia e 3 correspondentes á xefatura de Departamento) 
distribuídas do seguinte xeito: 

 
Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 2 5 10 

3º ESO – E. Académicas 3 4 12 

4º ESO -  E. Académicas 2 4 8 

1º BACH - Ciencias 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH – CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 

   59 

 

A distribución horaria por profesor e grupo é a seguinte: 

 Marcos Martínez Guntín 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

4º ESO – E. Académicas 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH - CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 
   19 
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 Sara Pena Vázquez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 1 5 5 
   15 

 

 

 

 

 José Alberto Vázquez Rodríguez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

3º ESO 3 4 12 

1º BACH. CIENCIAS. 1 4 4 
   16 

 

 Álvaro Lence Burgos 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

2º ESO 1 5 5 

4º ESO 1 4 4 
   9 
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4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato 

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 Núm. 120 do Luns, 29 de xuño de 2015) establece as 
competencias clave e os elementos transversais do currículo da ESO e do Bacharelato do seguinte xeito: 
 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO E NO BACHARELATO 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

Competencia dixital CD 

Competencia para aprender a aprender CAA 

Competencias sociais e cívicas CSC 

Competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Competencia para a conciencia e expresións culturais CCEC 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral e escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Tecnoloxías da información e comunicación TIC 

Emprendemento E 

Educación cívica e constitucional ECC 

Valores persoais VP 

Educación vial EV 
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5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

As matemáticas utilizan unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, 
e utilizalo nos momentos axeitados con rigor e propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades 
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

En todo o desenvolvemento do curso, o alumnado aplicará estratexias para definir modelos, planear problemas, 
resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Isto contribúe directamente á 
adquisición da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

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

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e procesos 
mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, mediante o traballo 
matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos 
matemáticos na creación das súas propias obras. 
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6. Obxectivos xerais da ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. 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. 

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

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

l. 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. 

m. 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 
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

7. Obxectivos xerais do 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 responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

d. 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. 

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

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

g. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

h. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

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

k. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.  

l. 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. 

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

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

q. 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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8. Obxectivos e contidos para 4º de ESO- Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

 

8.1. Obxectivos xerais do curso: 

A área de Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas de 4.º ESO contribuirá a desenrolar nos alumnos e as 
alumnas as capacidades que lles permitan: 

 Abordar situacións problemáticas da vida recoñecendo as propias capacidades para aplicar os coñecementos 
matemáticos adquiridos. 

 Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarias, e indicando o proceso seguido en cada caso. 
 Expresarse con exactitude e rigor empregando as diferentes linguaxes matemáticas (numérica, alxébrica, 

xeométrica, probabilística, estatística) para describir a realidade cotiá. 
 Xerar variacións nos problemas xa resoltos coa fin de profundar neles. 

 Cuantificar a realidade (medida de lonxitudes, distintas clases de números, naturais, enteiros, decimais, racionais, 
irracionais, reais, potencias, raíces, notación científica, xerarquía de as operacións). 

 Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida cotiá, aplicando 
correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas. 

 Observar a diversidade da realidade e constatar a necesidade de dar valores exactos ou aproximados dun resultado 
cuantificando a propagación do erro. 

 Aplicar a estratexia matemática máis adecuada para resolver problemas da vida cotiá mediante ecuacións, 
inecuacións, sistemas de ecuacións, vectores, comparación de gráficas, distribucións estatísticas, etc. 

 Resolver situacións problemáticas relacionadas coa combinatoria e técnicas de reconto de datos empregando as 
propiedades das variacións, permutacións e combinacións. 

 Operar con expresións alxébricas (monomios e polinomios) aplicando os algoritmos de cálculo correspondentes, 
dominando o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas. 

 Resolver ecuacións de primeiro e de segundo grao cunha incógnita, inecuacións e sistemas de dúas ecuacións con 
dúas incógnitas. 

 Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá ao linguaxe alxébrico. 

 Utilizar ecuacións, inecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos da vida real. 

 Saber utilizar correctamente a calculadora no cálculo numérico de potencias e raíces e na determinación dos 
principais parámetros estatísticos. 

 Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc, como medio para facilitar os cálculos, comprobar 
operacións, descubrir patróns, etc. 

 Empregar programas informáticos e a calculadora para resolver situacións problemáticas da vida diaria susceptibles 
de ser cuantificadas. 

 Poñer de manifesto as funcións dos diversos conceptos estatísticos que aparecen nas informacións da vida cotiá 
para facilitar a súa comprensión. 

 Resolver situacións problemáticas da vida cotiá utilizando diferentes tipos de proporcionalidade numérica e, en 
particular, as porcentaxes. 

 Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais. 

 Cuantificar fenómenos da vida cotiá mediante distribucións estatísticas e medidas de centralización e dispersión. 
 

 Coñecer e aplicar correctamente a linguaxe probabilística en situacións aleatorias ou deterministas asignando a 
probabilidade que lle corresponde a un suceso. 

 Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a lei de Laplace, táboas de 
continxencia, diagramas de árbol… 

 Elaborar estratexias persoais para a resolución de problemas de xeometría, por exemplo triangulando ou 
descompoñendo figuras e corpos. 
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 Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas, aplicando a semellanza para 
resolver situacións de proporcionalidade xeométrica utilizando o teorema de Tales, de Pitágoras, do cateto e da 
altura. 

 Expresar e calcular as razóns trigonométricas dun ángulo agudo e aplicar as relaciones fundamentais entre ditas 
razóns. 

 Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas fundamentais e as súas relacións. 
 Recoñecer as propiedades dos vectores (coordenadas, módulo) e operar con eles en forma gráfica e en forma 

analítica. 
 Representar calquera recta mediante as súas ecuacións en forma punto-pendente, explícita e xeral e aplicalas ao 

estudio dos lugares xeométricos. 
 Distinguir e expresar funcións mediante enunciados verbais, táboas, expresións analíticas e gráficas. 

 Coñecer os principais modelos funcionais: funcións polinómicas, de proporcionalidade inversa, irracionais, 
exponenciais, logarítmicas e definidas a trozos. 

 Relacionar os diferentes contidos matemáticos entre si e cos de outras áreas de coñecemento. 

 Coñecer matemáticos de outras culturas, actuais ou anteriores, e a súa contribución ás Matemáticas. 

 Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc, como medio para facilitar os cálculos, comprobar 
operacións, descubrir patróns, etc. 

 
 
 

8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación 

Os contidos da materia de Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas de 4º de ESO estrutúranse en cinco 
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 

 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso 
simultaneamente ao resto de bloques de contido 

A continuación móstranse a vinculación obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
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Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  C. clave 

 f 
 h 

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

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

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

 CCL 
 CMCCT 

 e 
 f 
 h 

 

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

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

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

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

 B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 

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

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
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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.  

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

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 CAA 

 

 f 
 h 

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

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

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

 CCL 
 CMCCT 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 

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

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

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

 CMCCT 
 CSC 

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

 CMCCT 
 CSIEE 
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coñecementos matemáticos 
necesarios. 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 
 

 e 
 f 
 g 

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

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

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 l 
 m 
 n 
 ñ 

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

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

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

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

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

 CMCCT 

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

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

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

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

 CSC 
 CSIEE 

 b 
 g 

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

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

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

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 g 

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

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

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

 CMCCT 
 CAA 

 

 b 
 e 
 f 
 g 

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

datos.  
– Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

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

 CMCCT 
 CD 

 

 MACB1.11.2. Utiliza medios  CMCCT 
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– 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. 

problemas. 
 

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

 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

 a 
 b 
 f 
 g 
 e 

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

datos.  
– Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

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

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

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

 CCL 
 CD 

 

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

 CCL 

 MACB1.12.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 

 CD 
 CAA 
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– 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. 

mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información 
das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles de seu proceso 
educativo e establecendo pautas de 
mellora. 

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

 CD 
 CSC 
 CSIEE 

 

 

 

 

Bloque 2: Números e Álxebra 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 f 
 l 

 B2.1. Recoñecemento de 
números que non poden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionais. 

 B2.2. Representación de 
números na recta real. 
Intervalos. 

 B2.1. Coñecer os tipos de 
números e interpretar o 
significado dalgunhas das 
súas propiedades máis 
características 
(divisibilidade, paridade, 
infinitude, proximidade, 
etc.). 

 MACB2.1.1. Recoñece os 
tipos de números reais 
(naturais, enteiros, racionais e 
irracionais), indicando o 
criterio seguido, e utilízaos 
para representar e interpretar 
axeitadamente información 
cuantitativa. 

 Distingue entre números naturais, 
enteiros, racionais e reais. 

 Determina as cifras significativas 
dunha magnitude dada. 

 CMCCT 
 CAA 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
 E  

 

 MACB2.1.2. Aplica 
propiedades características 
dos números ao utilizalos en 
contextos de resolución de 
problemas. 

 Usa as propiedades dos números 
racionais para probar que un 
número é irracional. 

 Usa as propiedades do valor 
absoluto na resolución de 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 
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problemas. 

 b 
 f 

 B2.2. Representación de 
números na recta real. 
Intervalos. 

 B2.3. Interpretación e 
utilización dos números 
reais, as operacións e as 
propiedades 
características en 
diferentes contextos, 
elixindo a notación e a 
precisión máis axeitadas 
en cada caso. 

 B2.4. Potencias de 
expoñente enteiro ou 
fraccionario e radicais 
sinxelos. Relación entre 
potencias e radicais. 

 B2.5. Operacións e 
propiedades das 
potencias e dos radicais. 

 B2.6. Xerarquía de 
operacións. 

 B2.7. Cálculo con 
porcentaxes. Xuro simple 
e composto. 

 B2.8. Logaritmos: 
definición e propiedades.  

 B2.9. Manipulación de 
expresións alxébricas. 
Utilización de igualdades 
notables. 

 B2.2. Utilizar os tipos de 
números e operacións, 
xunto coas súas 
propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar 
información, e resolver 
problemas relacionados 
coa vida diaria e con 
outras materias do ámbito 
educativo. 

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

 Determina a fracción xeratriz dun 
número decimal. 

 Calcula adecuadamente 
expresións numéricas con 
números racionais. 

 Determina mentalmente a validez 
de solucións dadas a un problema. 

 Calcula adecuadamente 
expresións numéricas con 
potencias. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 
 CD 

 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
 E   
 VP  

 MACB2.2.2. Realiza 
estimacións correctamente e 
xulga se os resultados obtidos 
son razoables. 

 Redondea números 
adecuadamente e determina o 
erro cometido. 

 Estima o valor de grandes 
magnitudes representadas 
mediante potencias. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

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

 Opera e simplifica radicais. 
 Racionaliza denominadores. 
 Calcula e simplifica expresións 

numéricas ou alxébricas usando 
as propiedades das potencias e 
dos radicais. 

 Expresa os radicais en forma de 
potencia e as potencias en forma 
de radical. 

 Manexa con destreza expresións 
irracionais que xorden na 
resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
 CSIEE 

 MACB2.2.4. Aplica 
porcentaxes á resolución de 

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

problemas cotiás e financeiros.  CAA 

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

 Calcula logaritmos a partir da 
definición e das propiedades das 
potencias. 

 Calcula o valor de expresións 
numéricas con logaritmos 

 Resolve problemas 
contextualizados con logaritmos. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

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

 Ordena números reais 
adecuadamente. 

 Representa números reais na 
recta numérica. 

 Caracteriza conxuntos de números 
mediante intervalos e 
represéntaos na recta real. 

 Operacións con intervalos (unión e 
intersección) 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

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

 Resolve problemas nos que 
interveñen números reais e as 
súas operación. 

 CMCCT 
 

 b 
 f 

 B2.10. Polinomios. 
Raíces e factorización. 

 B2.11. Ecuacións de 

 B2.3. Construír e 
interpretar expresións 
alxébricas, utilizando con 
destreza a linguaxe 

 MACB2.3.1. Exprésase con 
eficacia facendo uso da 
linguaxe alxébrica.  

 Emprega a linguaxe alxébrica 
apropiada para describir os pasos 
seguidos para resolver un 
problema. 

 CMCCT 
 CCL 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
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grao superior a dous. 
 B2.12. Fraccións 

alxébricas. Simplificación 
e operacións. 

alxébrica, as súas 
operacións e as súas 
propiedades. 

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

 Encontra sistematicamente todas 
as raíces enteiras dun polinomio.  

 Factoriza polinomios con soltura. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCL 
 CD 

 E   
 VP  

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

 Suma, resta, multiplica e divide 
polinomios adecuadamente.  

 Manipula expresións alxébricas 
usando apropiadamente os 
produtos notables.  

 Calcula correctamente potencias 
de binomios  

 Emprega a regra de Ruffini con 
soltura. 

 Comprende o teorema do resto e 
úsao correctamente.  

 Calcula o m.c.d e o m.c.m. de 
dous polinomios dados.  

 Determina se dúas fraccións 
alxébricas son equivalentes e 
calcula a fracción alxébrica 
irredutible a unha fracción 
alxébrica dada. 

 Opera con fraccións alxébricas. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCL 
 CD 
 CSIEE 

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

 Resolve correctamente ecuacións 
de grao maior que 2 a partir da 
súa descomposición factorial. 

 CMCCT 
 CAA 

 f 
 g 

 B2.13. Resolución de 
problemas cotiáns e 
doutras áreas de 

 B2.4. Representar e 
analizar situacións e 
relacións matemáticas 

 MACB2.4.1. Formula 
alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da 

 Expresa alxebricamente un 
enunciado que dea lugar a un 
polinomio, unha fracción alxébrica, 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

 CL  
 EOE  
 TIC 
 E  
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coñecemento mediante 
ecuacións e sistemas. 

 B2.14. Inecuacións de 
primeiro e segundo grao. 
Interpretación gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

utilizando inecuacións, 
ecuacións e sistemas para 
resolver problemas 
matemáticos e de 
contextos reais. 

vida real, estúdao e resolve, 
mediante inecuacións, 
ecuacións ou sistemas, e 
interpreta os resultados 
obtidos. 

ecuacións ou inecuacións e 
resólveo axeitadamente. 

 Resolve adecuadamente 
ecuacións(1º grado,2º grado 
,polinómicas de grado superior a 
dous , bicadradas, ecuacións 
fraccionarias 
,irracionais,logarítmicas e 
exponenciais sinxelas),  sistemas 
de ecuacións (lineais e non lineais 
2x2) e inecuacións( de primeiro e 
2º grado cunha incógnita)  

 Representa apropiadamente 
situacións académicas e do 
entorno mediante ecuacións, 
sistemas de ecuacións e 
inecuacións que resolve 
correctamente e interpreta os 
resultados. 

 Determina se unha ecuación e/ou 
inecuación representa 
adecuadamente un problema. 

 CCL 
 CD 
 CSC 

 

 ECC  
 VP  
 EV 
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Bloque 3: Xeometría 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave Etrans 

 f 
 l 

 B3.1. Medidas de ángulos 
no sistema sesaxesimal e 
en radiáns. 

 B3.2. Razóns 
trigonométricas. Relacións 
entre elas. Relacións 
métricas nos triángulos. 
 

 B3.1. Utilizar as unidades 
angulares dos sistemas métrico 
sesaxesimal e internacional, 
así como as relacións e as 
razóns da trigonometría 
elemental, para resolver 
problemas trigonométricos en 
contextos reais. 

 MACB3.1.1. Utiliza conceptos e 
relacións da trigonometría básica 
para resolver problemas 
empregando medios tecnolóxicos, 
de ser preciso, para realizar os 
cálculos. 

 Calcula as razóns 
trigonométricas directas e 
recíprocas dun ángulo agudo. 

 Explica e emprega as 
relacións fundamentais da 
trigonometría básica.  

 Simplifica unha expresión 
trigonométrica utilizando 
razóns trigonométricas 
equivalentes 

 Utiliza a calculadora para 
comprobar as razóns 
trigonométricas de diferentes 
ángulos. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 
 CD 
 CCL 
 CCEC 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
 E  
 EV 

 b 
 e 
 f 

 B3.3. Aplicación dos 
coñecementos 
xeométricos á resolución 
de problemas métricos no 
mundo físico: medida de 
lonxitudes, áreas e 
volumes.  

 B3.2. Razóns 
trigonométricas. Relacións 
entre elas. Relacións 
métricas nos triángulos. 

 B3.2. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacións 
reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as 
fórmulas máis adecuadas, e 
aplicando as unidades de 
medida. 

 MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas 
tecnolóxicas, as estratexias e as 
fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos e figuras 
xeométricas. 

 Transforma unha expresión 
de radiáns a graos e 
viceversa. 

 Calcula o perímetro e a área 
de distintos polígonos 
regulares.  

 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
 E  
 EV 

 MACB3.2.2. Resolve triángulos 
utilizando as razóns trigonométricas 
e as súas relacións. 

 Resolve triángulos 
rectángulos interpretando os 
datos referentes aos catetos, 
o ángulo ou a hipotenusa  

 Utiliza as razóns 
trigonométricas para calcular 
a altura en problemas que 
poden aplicarse á vida diaria. 
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 MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para 
calcular áreas e volumes de 
triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, 
cilindros, conos e esferas, e 
aplícaas para resolver problemas 
xeométricos, asignando as unidades 
apropiadas. 

 Calcula o perímetro e a área 
de distintos polígonos 
regulares.  

 Calcula volumes de distintos 
corpos xeométricos. 

 Utiliza as fórmulas e razóns 
trigonométricas para calcular 
áreas e volumes e aplícaas 
para resolver problemas 
xeométricos, asignando as 
unidades apropiadas. 

 e 
 f 

 B3.4. Iniciación á 
xeometría analítica no 
plano: coordenadas. 
Vectores. Ecuacións da 
recta. Paralelismo; 
perpendicularidade. 

 B3.5. Semellanza. Figuras 
semellantes. Razón entre 
lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos 
semellantes. 

 B3.6. Aplicacións 
informáticas de xeometría 
dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos 
e propiedades 
xeométricas. 

 B3.3. Coñecer e utilizar os 
conceptos e os procedementos 
básicos da xeometría analítica 
plana para representar, 
describir e analizar formas e 
configuracións xeométricas 
sinxelas. 

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

 Debuxa os vectores de 
posición nun sistema de 
coordenadas 

 Indica o vector de posición 
duns puntos determinados. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
 CSIEE 
 CCEC 
 CCL 
 CSC 
 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 
 EV  MACB3.3.2. Calcula a distancia entre 

dous puntos e o módulo dun vector. 
 Calcula adecuadamente a 

distancia existente entre 
dous pares de puntos. 

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

 Indica e sabe calcular o 
valor da pendente na 
ecuación dunha recta. 

 Calcula as distintas 
ecuacións e a pendente 
dunha recta e  represéntaa 
graficamente. 

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

 Calcula a ecuación dunha 
recta e exprésaa en forma 
explícita , xeral e punto 
pendente. e indica se pasa 
polos puntos indicados. 
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 MACB3.3.5. Recoñece distintas 
expresións da ecuación dunha recta e 
utilízaas no estudo analítico das 
condicións de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

 Calcula a ecuación da recta 
que é perpendicular a unha 
recta determinada.  

 Recoñece e determina 
cando dúas rectas son 
paralelas, perpendiculares 
ou secantes observando a 
súa ecuación.  

 Indica a ecuación xeral 
dunha recta en función de 
se é perpendicular a unha 
determinada recta. 

 

 

 

 

Bloque 4: Funcións 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 a 
 f 
 g 

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

 B4.2. Funcións 
elementais (lineal, 
cuadrática, 
proporcionalidade 
inversa, exponencial e 
logarítmica, e definidas 
en anacos): 
características e 
parámetros. 

 B4.1. Identificar relacións 
cuantitativas nunha 
situación, determinar o tipo 
de función que pode 
representalas, e aproximar 
e interpretar a taxa de 
variación media a partir 
dunha gráfica ou de datos 
numéricos, ou mediante o 
estudo dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

 MACB4.1.1. Identifica e explica relacións 
entre magnitudes que poden ser descritas 
mediante unha relación funcional, e asocia 
as gráficas coas súas correspondentes 
expresións alxébricas. 

 Identifica o dominio e a imaxe 
dunha función mediante a 
observación da súa gráfica. 

  Observa as gráficas e indica 
cáles delas corresponden a 
unha función. 

 Relaciona a expresión analítica 
dunha función coa súa gráfica. 

 Asocia un enunciado cunha 
gráfica. 

 Asocia curvas de funcións 
cuadráticas ás súas expresións 
analíticas. 

 Asocia curvas a expresións 
analíticas (proporcionalidade 
inversa, radicais, exponenciais 

 CMCCT 
 CAA 
 CCL 
 CD 
 CSC 
 CCEC 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 
 VP 
 EV 
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 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. 

e logaritmos). 

 MACB4.1.2. Explica e representa 
graficamente o modelo de relación entre 
dúas magnitudes para os casos de 
relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial e 
logarítmica, empregando medios 
tecnolóxicos, de ser preciso. 

 Calcula unha ecuación da recta  
e os puntos de corte cos eixos 

 Representa unha función 
exponencial.  

 Representa unha parábola a 
partir da ecuación cuadrática 
correspondente.(calculando o 
necesario) 

 Representa graficamente unha 
función logarítmica.  

 Representa funcións definidas 
«atrozos». 

 Representa unha función de 
proporcionalidade inversa 

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

 Identifica os puntos de corte 
cos eixes dunha función. 

 Indica a expresión analítica 
dunha función. 

 Calcula a pendente dunha 
función lineal.  

 Observa a expresión analítica 
dunha función lineal e 
determina se é crecente ou 
decrecente. 

 Indica o signo dos coeficientes 
das parábolas observando as 
súas gráficas. 

 Obtén a expresión analítica 
dunha función definida 
«atrozos» dada graficamente. 

 MACB4.1.4. Expresa razoadamente 
conclusións sobre un fenómeno a partir do 

 Estudio das propiedades dunha 
función dada graficamente 
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comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha táboa. 

 

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

 Analiza o crecemento e 
decrecemento dunha función a 
través da observación da súa 
gráfica. 

 Razoa se a función  será 
crecente ou non nun intervalo 
determinado. 

 Calcula a T.V.M. en un 
intervalo de unha función dada 
graficamente, ou ben dada 
mediante su expresión 
analítica. 

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

 .Resolve problemas de 
enunciado relacionados con 
distintos tipos de funciones. 

 a 
 f 
 g 

 B4.3. Recoñecemento 
doutros modelos 
funcionais: aplicacións 
a contextos e situacións 
reais.  

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

 B4.2. Analizar información 
proporcionada a partir de 
táboas e gráficas que 
representen relacións 
funcionais asociadas a 
situacións reais obtendo 
información sobre o seu 
comportamento, a 
evolución e os posibles 
resultados finais. 

 MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos 
de táboas e gráficos sobre diversas 
situacións reais. 

 Extrae os datos dun problema 
e as súas conclusións mediante 
a observación dun gráfico. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 
 CCEC 
 CD 
 CSC 
 CCL 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
 E  
 ECC  
 VP  

 MACB4.2.2. Representa datos mediante 
táboas e gráficos utilizando eixes e 
unidades axeitadas. 

 Constrúe unha táboa de 
valores para representar unha 
función irracional dada. 

 Representa un par de funcións 
trigonométricas no mesmo 
sistema de coordenadas. 

 Representa unha función da 
que se dan algunhas 
características especialmente 
relevantes. 

 Representa unha función dada 
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pola súa expresión analítica 
obtendo, previamente, unha 
táboa de valores. 

 MACB4.2.3. Describe as características 
máis importantes que se extraen dunha 
gráfica sinalando os valores puntuais ou 
intervalos da variable que as determinan 
utilizando tanto lapis e papel como medios 
tecnolóxicos. 

 Indica os intervalos de 
concavidade e convexidade 
dunha función a través da súa 
representación gráfica. 

 Analiza a continuidade dunha 
función a través da observación 
da súa representación gráfica. 

 Indica o signo dos coeficientes 
das parábolas observando as 
súas gráficas. 

 .Dada unha función 
representada pola súa gráfica, 
estuda as súas características 
máis relevantes (dominio de 
definición, recorrido, 
crecemento e decrecemento, 
máximos e mínimos, 
continuidade…). 

 MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de 
valores, e as súas gráficas 
correspondentes. 

 Relaciona táboas de valores, 
coas gráficas correspondentes 
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 b 
 f 
 g 

 B5.1. Introdución á 
combinatoria: 
combinacións, variacións e 
permutacións. 

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

 B5.1. Resolver situacións e 
problemas da vida cotiá 
aplicando os conceptos do 
cálculo de probabilidades e 
técnicas de reconto 
axeitadas. 

 MACB5.1.1. Aplica en problemas 
contextualizados os conceptos 
de variación, permutación e 
combinación. 

 Resolve problemas de variacións, 
permutacións e combinacións. 

 Resolve problemas de 
combinatoria nos que, ademais 
de aplicar unha fórmula, debe 
realizar algún razoamento 
adicional. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 
 CSIEE 
 CCL 
 CD 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
 E  
 ECC  

 MACB5.1.2. Identifica e describe 
situacións e fenómenos de 
carácter aleatorio, utilizando a 
terminoloxía axeitada para 
describir sucesos. 

 Calcula o espazo mostral dun 
experimento aleatorio concreto. 

 Razoa por escrito cada un dos 
sucesos formulados en 
determinados experimentos. 

 MACB5.1.3. Aplica técnicas de 
cálculo de probabilidades na 
resolución de situacións e 
problemas da vida cotiá. 

 Calcula a probabilidade de 
distintos sucesos ao resolver 
situacións e problemas da vida 
cotiá. 

 Calcula a probabilidade de recibir 
un premio en base aos datos 
propostos no enunciado do 
problema. 

 MACB5.1.4. Formula e comproba 
conxecturas sobre os resultados 
de experimentos aleatorios e 
simulacións. 

 Comproba a probabilidade de 
cada suceso dun experimento 
aleatorio.  

 Aplica as propiedades dos 
sucesos e das probabilidades. 

 MACB5.1.6. Interpreta un estudo 
estatístico a partir de situacións 
concretas próximas. 

 Interpreta estudos estatísticos 

 b 
 e 
 f 

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

 B5.2. Calcular 
probabilidades simples ou 
compostas aplicando a 
regra de Laplace, os 

 MACB5.2.1. Aplica a regra de 
Laplace e utiliza estratexias de 
reconto sinxelas e técnicas 
combinatorias. 

 Calcula probabilidades de 
determinados sucesos nunha 
furna de bolas aplicando a regra 
de Laplace. 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CCL 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
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 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. 

diagramas de árbore, as 
táboas de continxencia ou 
outras técnicas 
combinatorias. 

 Calcula, aplicando a regra de 
Laplace, a probabilidade de 
situacións concretas no 
lanzamento de dous dados. 

 Aplica a combinatoria para 
resolver problemas de 
probabilidades 

 E  
 VP  

 MACB5.2.2. Calcula a 
probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos utilizando, 
especialmente, os diagramas de 
árbore ou as táboas de 
continxencia. 

 . Interpreta táboas de 
continxencia e utilízaas para 
calcular probabilidades. 

 .Calcula probabilidades en 
experiencias independentes e 
dependentes. 

 Resolve problemas nos que 
convén utilizar a estratexia do 
produto. 

 Realiza un diagrama de árbore 
que represente as posibilidades 
de elección do problema. 

 MACB5.2.3. Resolve problemas 
sinxelos asociados á 
probabilidade condicionada.  

 .Calcula probabilidades en 
experiencias dependentes. 

 MACB5.2.4. Analiza 
matematicamente algún xogo de 
azar sinxelo, comprendendo as 
súas regras e calculando as 
probabilidades adecuadas. 

 Calcula sucesos e probabilidades 
de certos sucesos no xogo do 
dominó, nunha baralla de cartas, 
lanzamento de dados etc. 

 MACB5.3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar e analizar 
situacións relacionadas co azar. 

 Resolve un problema e 
argumenta as consecuencias que 
se derivan dos resultados. 

 e  B5.6. Utilización do  B5.3. Utilizar o vocabulario  MACB5.3.1. Utiliza un  .Dado un conxunto de datos,  CSIEE  CL  
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 f 
 g 
 h 

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

axeitado para a descrición 
de situacións relacionadas 
co azar e a estatística, 
analizando e interpretando 
informacións que aparecen 
nos medios de 
comunicación e fontes 
públicas oficiais (IGE, INE, 
etc.). 

vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar e analizar 
situacións relacionadas co azar. 

recoñece a necesidade de 
agrupalos en intervalos, 
determina unha posible partición 
do recorrido, constrúe a táboa e 
representa graficamente a 
distribución. 

 CCL 
 CD 
 CAA 

 

 EOE  
 CA  
 TIC 
 E  
 VP 

 b 
 e 
 f 

 B5.7. Identificación das 
fases e as tarefas dun 
estudo estatístico. 

 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. 

 B5.12. Aplicacións 
informáticas que faciliten o 
tratamento de datos 

 B5.4. Elaborar e interpretar 
táboas e gráficos 
estatísticos, así como os 
parámetros estatísticos máis 
usuais, en distribucións 
unidimensionais e 
bidimensionais, utilizando os 
medios máis axeitados 
(lapis e papel, calculadora 
ou computador), e 
valorando cualitativamente a 
representatividade das 
mostras utilizadas. 

  MACB5.4.1.Interpreta 
criticamente datos de táboas e 
gráficos estatísticos. 

 Determina a evolución dunha 
variable estatística ao longo do 
tempo a través da interpretación 
dunha táboa de datos. 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CAA 
 CSC 

 CL  
 EOE  
 CA  
 TIC 
 E  
 ECC  
 VP  
 EV 

 MACB5.4.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento 
de datos e gráficas estatísticas, 
para extraer informacións e 
elaborar conclusións. 

 Constrúe táboas de frecuencias 
agrupando datos e constrúe un 
histograma con eles.  

 MACB5.4.3. Calcula e interpreta 
os parámetros estatísticos dunha 
distribución de datos utilizando 
os medios máis axeitados (lapis 
e papel, calculadora ou 
computador). 

  Obtén os valores dos parámetros 
estatísticos(medidas de 
centralización e dispersión), a 
partir dunha táboa de frecuencias  
e utilízaos para analizar 
características da distribución. 

 Utiliza o coeficiente de variación 
para comparar as dispersións de 
dúas distribucións. 

 MACB5.4.4. Selecciona unha 
mostra aleatoria e valora a 
representatividade de mostras 
pequenas. 

 .Recoñece procesos de móstreo 
correctos e identifica erros nos 
que os hai. 

 MACB5.4.5. Representa 
diagramas de dispersión e 

 Representa un diagrama de 
dispersión a partir dos datos 
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estatísticos. interpreta a relación entre as 
variables.  

dunha táboa e extrae as 
conclusións pertinentes. 

 Relaciona un diagrama de 
dispersión co seu coeficiente de 
correlación. 
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8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. 

Ademais das medidas metodolóxicas xerais, a situación extraordinaria provocada por mor da pandemia da 
COVID19, fai necesaria establecer unha serie de actuacións destinadas non só a reforzar aqueles contidos 
imprescindibles que lles permitan afrontar con garantías o curso actual, senón tamén a paliar as dificultades que os 
alumnos poden atopar á hora de traballar de xeito telemático ante un novo posible escenario de confinamento. 
Entre estas actuacións destacamos as seguintes: 
 

 Familiarización co entorno e uso da Aula Virtual e coas novas tecnoloxías, xa que se detectou alumnado 
con dificultades para enviar as súas actividades durante o confinamento, non só debido á ausencia de 
recursos materiais, senón tamén por falta de coñecemento do funcionamento dos mesmos. 

 Repaso e/ou reforzo dos contidos dos cursos anteriores necesarios para continuar co proceso de ensino – 
aprendizaxe. Neste sentido: 

 Haberá sesións de repaso e/ou reforzo dos contidos imprescindibles antes da explicación dos 
novos. Aínda que na materia de Matemáticas, en cada tema,  os primeiros contidos sempre son un 
repaso dos conceptos, o profesor adicará as sesións necesarias para reforzalos. 

 Entregaranse fichas ou proporanse exercicios de repaso para ser realizados por todo o alumnado. 
Estas actividades serán corrixidas en clase para que o alumno adquira as habilidades e o dominio 
dos procedementos na realización das mesmas. Unha vez adquiridas, poderanse propor 
actividades adicionais, preferentemente a través da Aula Virtual, para fomentar o seu uso. 

 Unha vez adquiridos os procedementos e habilidades anteriores, explicaranse os contidos propios 
do curso actual e realizaranse actividades sobre os mesmos. Estas actividades proporanse 
preferentemente a través da Aula Virtual. 

 Prestarase unha especial atención aos contidos correspondentes aos bloques de Números e 
Álxebra xa que proporcionan as ferramentas necesarias para poder enfrontarse a outros novos.  

 O profesor poderá atender individualmente, sempre que o seu horario o permita, a un alumno ou a 
grupos reducidos, fóra da clase durante o tempo de recreo para resolver calquera dúbida que 
puideran plantexar. En calquera caso deberán garantirse as medidas de seguridade e respectar o 
protocolo establecido no centro.  

 Fomentarase a participación do alumno na aula mediante a formulación de cuestións teórico-
práticas que permitan coñecer o grao de consecución dos obxectivos previstos e poder establecer 
estratexias adaptadas a cada situación individual. 

 Fomentarase o traballo en grupo e colaborativo coa finalidade de que o alumnado poida por en 
común diferentes métodos para resolver un mesmo exercicio. Para este obxectivo, aínda que a 
maioría dos alumnos se comunican entre eles a través de aplicacións móbiles, insistirase no uso 
dos foros de discusión da Aula Virtual. 

 Coordinación permanente do profesorado para que as estratexias anteriores non se convertan nun 
procedemento estanco senón en intervencións dinámicas adecuadas a cada momento do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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8.4. Secuenciación: 

A secuenciación dos contidos será a seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS PARA 4º ESO 
 (Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas) 

1ª AVALIACIÓN 

1. Números reais.  
2. Potencias, radicais e logaritmos.  
3. Polinomios e fraccións alxébricas.  
4. Ecuacións 

2ª AVALIACIÓN 
5. Sistemas de ecuacións.  
6. Inecuacións 
7. Trigonometría. 8.Xeometría analítica 

3ª AVALIACIÓN 

8. Funcións. 
9. Funcións elementais (Modelos de funcións)  
10. Estatística.  
11. Combinatoria. 
12. Probabilidade. 

 
 

8.5. Materiais e recursos ordinarios: 

MATERIAIS E RECURSOS ORDINARIOS 

 Libro de texto: Matemáticas Académicas 4º ESO . Vicens vives 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Exercicios  entregados aos alumnos polo profesor. 
 Encerado clásico 
 Proxector 
 Pizarra dixital. 
 Aplicación Geogebra 
 Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica.Só cando 

o indíqueo profesor. 
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8.6. Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de 
preparación dos alumnos para enfrontarse aos obxectivos que se espera que logren. 

 Identificar obxectivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 
 Os instrumentos que se empregarán para a recolección da información poderán ser: 

a) Probas escritas 
b) Probas orais 
c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 
d) Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análise da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias 
,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados. 

 Non debe levar nota 
 

8.7. Procedementos de avaliación continua:  

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta o seguinte: 

 Observación do traballo diario dos alumnos. 

 Diario de clase do profesor. 

 Participación na clase. 

 Caderno de clase do alumno. 

 Probas escritas. 

 Probas orais e individuais na clase. 

 Exercicios e/ ou traballos individuais recollidos polo profesor. 

 
A información anterior recollerase mediante os seguintes procedementos: 

 Exames. 
 Traballo na aula. 
 Traballo na casa. 

 

 Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que 
obter para ser declarado aprobado. 

 Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 
que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

 O alumno que non se presente a un exame e non entregue a xustificación correspondente, terá nese 
exame unha nota de cero. 

 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria 

A realización das probas extraordinarias de recuperación para todos os alumnos que  non superaron a avaliación 
ordinaria farase procedendo do seguinte xeito 

 Farase un exame onde a materia a examinar será toda a impartida durante o curso. 
 O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao 

longo do curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter 
voluntario e non serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

 O exame será cualificado sobre dez puntos. 
 A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5). 
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9. Metodoloxía 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser 
aplicados a situacións novas, e que a linguaxe matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras 
ciencias, establécense, con carácter xeral, as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a 
axuda pedagóxica ás características individuais dos alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen 
sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de 
motivar aos alumnos; despois exporanse unhas ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito 
dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en 
receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e 
como usalos na resolución de problemas. O grao de dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse 
exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as 
novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar 
erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan 
axeitados para iso sempre respectando o protocolo de seguridade fronte ao COVID 19. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 

 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos  

 
En caso de producirse situacións de confinamento, individuais ou colectivas, e sen prexuízo do anterior, procederase 
do seguinte xeito. 
 

 O profesor correspondente facilitará, a través da aula virtual, material axeitado (plan de traballo, explicacións 
teóricas, exercicios propostos do libro, fichas,...) para que o alumnado confinado poida seguir con 
aproveitamento o desenvolvemento das clases nesa situación tan particular.  

 Poderanse establecer conexións virtuais mediante videoconferencia ou outros mecanismos sempre e cando 
as infraestruturas, os recursos do alumno e o profesor e a propia organización dos períodos lectivos o 
permitan 

 O alumnado terá a obriga de entregar, en prazo e forma, todas as actividades que o profesor puidera 
propoñer así como as posibles correccións que lle fosen requiridas. 

 Todas as probas escritas contempladas na programación, desenvolveranse, sempre que a situación o 
permita, de xeito presencial, independentemente de que as datas para a realización das mesmas puideran 
sufrir modificacións para adaptalas á situación dos afectados. 

 No caso de que o alumnado non puidera realizar de xeito presencial algunha proba correspondente a unha 
avaliación, considerarase que non se presentou á mesma, obtendo unha cualificación de cero puntos. Unha 
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vez producida a súa reincorporación ao Centro o alumno realizará todas aquelas probas pendentes 
correspondentes a dita avaliación. A nota asignada a esa avaliación calcularase, en todo caso, polos 
mesmos procedementos recollidos nos criterios de avaliación desta programación. 
 

 Unicamente cando a situación de confinamento afecte ás proba extraordinarias, a un período igual ou 
superior a un mes ou aos últimos días lectivos do curso, se contemplarán probas telemáticas debido a 
imposibilidade de realizalas en prazo de xeito presencial. O procedemento será o seguinte: 

o O profesor subirá as probas á Aula Virtual do Centro así como as instrucións para o 
desenvolvemento das mesmas como por exemplo os referidos aos prazos de entrega ou 
calquera outro aspecto que o profesor considere importante para a realización e entrega da 
proba por parte do alumno. 

o O alumno subirá á Aula Virtual, antes de que remate o prazo indicado polo profesor, o arquivo 
coa resolución de dita proba respectando todas e cada unha das normas establecidas nas 
instrucións ás que se refire o parágrafo anterior. En caso contrario dita proba poderá 
considerarse como non presentada. 

 Tal e como queda recollido no apartado dedicado aos criterios xerais de corrección, o profesor poderá 
esixir a súa realización mediante conexión individual por videoconferencia (se é posible), cando considere 
que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou de utilizar calquera outro 
recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os alumnos implicados deberán 
responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades ademais de ser capaces de 
responder a calquera cuestión relacionada cos conceptos involucrados nas mesmas.. En caso contrario, 
a cualificación obtida nese apartado ou exercicio será de cero puntos. 

 Para o cálculo das cualificacións. finais ou parciais, aplicaranse os criterios recollidos no apartado 
correspondente desta programación. 

 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

Para avaliar o progreso dos alumnos, empregaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática do traballo diario do alumno. Esta información poderá recollerse mediante os seguintes 
procedementos: 

 Sesións de resolución de problemas ou de cuestións teóricas relacionados cos contidos que se 
pretenden avaliar. Este tipo de sesións poderán realizarse sen anuncio previo. 

 A observación diaria da súa evolución. Poderán terse en conta os seguintes aspectos: 
 A súa creatividade e autonomía na aprendizaxe. 

 Calidade da participación na clase, xa sexa espontánea ou estimulada polo profesor. 

 Caderno do alumno. 

 Coidado da aula e do material de traballo común. 
 Actitude xeral positiva ante o aprendizaxe propio e dos compañeiros. 

 Probas escritas ou exames 
 Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación. Ditas probas, que serán anunciadas 

con suficiente antelación, poderán incluír exercicios, problemas e cuestións de carácter teórico 
relacionados cos contidos que se pretenden avaliar.  
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10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación 

Sexa EN  a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames realizados en cada avaliación e ON  a 

cualificación obtida mediante a observación sistemática. A nota, N, outorgada en cada unha das avaliacións será a 

media ponderada de EN  e de ON , tendo en conta as seguintes porcentaxes. 

 
BACHARELATO 

 Media dos exames: 80% 
 Observación sistemática: 20% 

N=0,8·NE + 0,2·NO
  

 

ESO 

 Media dos exames: 70% 
 Observación sistemática: 30% 

N=0,7·NE + 0,3·NO 
 

 

Cada exame valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter as seguintes cualificacións mínimas en cada un 
deles para poder acceder aos criterios de ponderación anteriores: 

CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA EXAME 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E BACHARELATO 2 PUNTOS SOBRE 10 

 

Cando a cualificación en algún dos exames correspondentes a unha avaliación sexa inferior á nota mínimas esixible 

para ese curso, a nota da avaliación ( N ) calcularase do seguinte xeito: 

 4, EN mínimo N sendo EN  a nota media dos exames. 

Considerarase que o alumno superou a avaliación se, unha vez aplicados os criterios anteriores, obtén unha nota de 

avaliación ( N ) igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario, considérase que o alumno non supera a 

avaliación polo que deberá presentarse ás probas de recuperación correspondentes nos termos e condicións que se 
recollen nos  seguintes parágrafos. 

 

10.2. Actividades e probas de recuperación 

Aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas deberán presentarse, 
obrigatoriamente, ás probas de recuperación correspondentes, así como realizar, en tempo e forma, as actividades 
que o profesor puidese propoñer se así o considerase oportuno. Estas probas terán lugar, preferentemente, antes da 
realización do primeiro exame da seguinte avaliación. En calquera caso, facilitaráselle a aqueles alumnos que o 
soliciten, todo o material de apoio necesario para o aproveitamento do proceso de recuperación.  

No caso de que un alumno teña que realizar algunha proba de recuperación, deberá examinarse de todos os 
contidos correspondentes a esa avaliación, independentemente de que superasen algún dos exames 
correspondentes á mesma. 

Cada proba de recuperación valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter unha nota mínima de cinco 
puntos para superala. En caso contrario, a avaliación considérase suspensa. A cualificación obtida nesta proba 
substitúe, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente.  

Aqueles alumnos que, tras realizar as probas de recuperación da primeira e segunda avaliacións, aínda non 
superasen algunha delas, deberán presentarse obrigatoriamente a un exame final que se celebrará preferentemente 
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no mes de maio (para os alumnos de ESO e 1º de Bacharelato) ou no mes de abril (para 2º de Bacharelato) para 
evitar a sobrecarga de exames finais en xuño. Así mesmo, os alumnos que suspendan a terceira avaliación deberán 
presentarse a un exame final da mesma con obxecto de recuperala. As cualificacións obtidas en cada un destes 
exames substitúen, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente. 

Tamén poderán presentarse ás probas de recuperación ou aos exames finais aqueles alumnos de Bacharelato que, 
tendo aprobadas as avaliacións correspondentes, desexen acadar unha maior cualificación nas mesmas. En calquera 
caso, as condicións establecidas para estes alumnos, son as mesmas que se recollen nos parágrafos anteriores. 

 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria 

Sexan 1N , 2N  e 3N  as cualificacións da primeira, segunda e terceira avaliacións respectivamente, actualizadas 

coas notas das recuperacións  e do exame final se fose o caso. A cualificación final FN  calcularase do seguinte 

xeito: 

 Caso 1: Se 1N , 2N  e 3N  son todas maiores ou iguais que cinco, ou unha, e só unha, é inferior a cinco, 

entón:  

 1 2 3, ,FN media N N N  

 Caso 2: Se dúas ou máis notas das 1N , 2N  e 3N  son inferiores a cinco, entón: 

  1 2 34, , ,FN mínimo media N N N
 

Considerarase que o alumno superou a materia se, despois de aplicar os procedementos anteriores, obtén unha 
cualificación final igual ou superior a cinco puntos. Noutro caso, a materia considérase suspensa. 

 

10.4. Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos que non superasen a materia na avaliación ordinaria deberán presentarse obrigatoriamente a unha 
proba de recuperación extraordinaria que se celebrará no mes de setembro para os alumnos de ESO e 1º de 
Bacharelato e no mes de xuño para os alumnos de 2º de Bacharelato. A datas concretas serán fixadas polo Centro.  

O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao longo do 
curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter voluntario e non 
serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

A proba de recuperación extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos durante o curso e valorarase de 
cero a dez puntos, sendo necesaria a obtención dun mínimo de cinco puntos para superala. En caso contrario o 
alumno estará suspenso. 
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10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por 
confinamento 

Tal e como se recolle no apartado correspondente á  metodoloxía desta programación, só se contemplarán probas 
telemáticas se o confinamento afecta aos últimos días de curso, ás probas extraordinarias ou se, previsiblemente, 
pode afectar a un período igual ou superior a un mes. Noutro caso, as probas realizaranse de xeito presencial no 
momento de reincorporación do alumno ao Centro.  

Para o cálculo da cualificación de cada avaliación afectada polo confinamento distinguiremos os seguintes casos: 

Caso 1: Se o alumno puido realizar todas as probas de xeito presencial, aínda que algunha delas fose realizada 
durante o período correspondente ás seguintes avaliacións, a nota calcularase  seguindo o meso procedemento 
recollido no apartado 10.1 desta programación tendo en conta que no relativo á observación sistemática incluirase o 
seguimento das actividades propostas durante o confinamento. 

Caso 2: Se o alumno realizou unha das probas de xeito presencial e outra de xeito telemático, procederase do 
seguinte xeito: 

Sexan PP e SP as nota obtidas na proba presencial e pola observación sistemática no período presencial 
respectivamente e sexan PT e ST  as notas respectivas obtidas na proba telemática e pola observación 
sistemática no período de confinamento. A cualificación final N da avaliación será: 

 1 2,N media N N  sendo 1 0,8 0, 2p pN P S      e  2 0,5 0,5T TN P S     

Caso 3: Se o alumno realizou todas as probas previstas para esa avaliación de xeito telemático, a  cualificación final 
N da avaliación será: 

0,5 0,5TN P S     

Sendo PT a media aritmética das cualificacións das probas telemáticas e S a media aritmética das cualificacións 
obtidas pola observación sistemática nos períodos presencial e non presencial. 

 

En todos os casos anteriores as cualificacións mínimas esixibles en cada proba son as mesmas que as recollidas no 
apartado 10.1 desta programación. Ademais, os alumnos que se atopen no caso 3, deberán presentar, como mínimo, 
o 75% das actividades correctamente resoltas en prazo e forma. En caso de non cumprir estes requisitos, a nota da 
avaliación NA será 

 4,AN mínimo N  

sendo N a cualificación obtida nos casos anteriores. 
 
A avaliación de materias pendentes de cursos anteriores e a avaliación da proba extraordinaria, seguirán estes 
mesmos procedementos sempre e cando o alumnado se atope nalgún dos tres casos citados neste punto. 
  



Programación Didáctica                 Curso 2021-2022 
 

43 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                    Departamento de Matemáticas 

10.6. Criterios xerais de corrección 

Á hora de corrixir as probas escritas ou calquera outra actividade teremos en conta os seguintes criterios xerais: 

 Calquera cuestión, exercicio ou problema no que non figure claramente o procedemento para a obtención do 
resultado será valorado con cero puntos. 

 Os resultados correctos só serán tidos en conta se se obteñen de procedementos e razoamentos correctos. 
En caso contrario terán unha valoración de cero puntos. 

 Se nun problema ou exercicio non se acada un resultado correcto pero todos os razoamentos e 
procedementos son correctos, a puntuación acadada nese apartado será, como mínimo, a metade da 
asignada a ese exercicio ou apartado. 

 Naqueles exercicios nos que sexa necesario aplicar algún teorema, este debe figurar claramente na 
resolución, xustificando razoadamente a súa aplicación. 

 O profesor poderá cualificar calquera proba escrita dun alumno cunha puntuación de cero puntos nos 
seguintes casos: 

 Se detecta que o alumno está copiando por outro compañeiro ou usando algún outro material 
elaborado por el mesmo que facilite a realización da proba e non fose expresamente autorizado polo 
profesor. 

 Se, durante a proba, o alumno facilita información a outro compañeiro sobre algún dos exercicios ou 
problemas que figuran na mesma. 

 Se o alumno mostra un comportamento disruptivo durante a realización dunha proba que afecte 
negativamente ao normal desenvolvemento da mesma. 

 Calquera comportamento do alumno que altere o carácter avaliador e individual da proba. 
 

 En caso de actividades ou probas que deban entregarse telematicamente, o profesor poderá esixir a súa 
realización de xeito presencial (se a situación o permite) ou mediante conexión individual por 
videoconferencia, cando considere que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou 
de utilizar calquera outro recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os 
alumnos implicados deberán responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades. En 
caso contrario, a cualificación das mesmas será de cero puntos. 

 
 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua. 
 

Aqueles alumnos que, en aplicación das normativa do Centro sobre faltas de asistencia a clase, foran sancionados 
coa perda do dereito de avaliación continua, serán avaliados mediante unha proba única que se fará nos últimos días 
lectivos do curso. Na proba entrarán todos os contidos correspondentes ás avaliacións nas que o alumno non teña 
acadado avaliación positiva. Esta proba valorarase de cero a 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco 
puntos para superala. A cualificación final será a media ponderada das avaliacións que xa tivera superadas antes da 
aplicación da sanción e da obtida nesta proba final.  
 
 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. 

O profesorado do Departamento prestará especial atención aos alumnos dos seus grupos que teñan materia 
pendente de cursos anteriores, facilitándolle a aqueles que o soliciten, material de apoio, correspondente a todos os 
bloques, orientado á labor de recuperación. Así mesmo, os alumnos deben entregar regularmente ao seu profesor 
todas as actividades propostas correctamente resoltas, de xeito que se poida facer un seguimento exhaustivo do 
aproveitamento de ditas actividades. 
 
Para a avaliación destes alumnos, establécense os seguintes procedementos: 
 

a) Tendo en conta o carácter progresivo da materia, aqueles alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións do curso máis alto no que están matriculados (aplicando os criterios que figuran na 
programación) e sigan con regularidade e aproveitamento as actividades de recuperación, terán superada a 
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materia pendente. En caso contrario, a materia está suspensa. A cualificación outorgada será a media 
aritmética das cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

 
b) Aqueles alumnos que non se atopen na situación anterior ou desexen acadar unha cualificación maior, 

deberán presentarse a dúas  probas escritas para recuperar a materia pendente cuxas datas serás fixadas 
polo centro. Estas probas, valoradas de cero a dez puntos, estarán baseadas na programación do curso ao 
que corresponde a materia pendente e incluirán contidos de todos os bloques impartidos. Estes contidos 
repartiranse entre as dúas probas seguindo criterios de proporcionalidade e temporalización.  A cualificación 
en cada  unha destas probas calcularase do seguinte xeito: 
 

0,8 0,2P AN N N     

 

sendo PN  a cualificación da proba escrita e AN  a cualificación obtida polo traballo e a realización de 

actividades ao longo do curso, entendido como o máis alto no que o alumno está matriculado. Considerarase 
que o alumno superou a proba se, unha vez aplicada a ponderación anterior, obtense unha nota N igual ou 
superior a cinco puntos. En caso contrario, a proba considérase suspensa. 
Para a obtención da cualificación final procederase como sigue: 

Se 1 2N e N  son as cualificacións obtidas en cada unha das probas respectivamente, entón: 

 1 2,FN media N N  

sempre e cando as 1 2N e N sexan iguais ou superiores aos seguintes valores: 

 
CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA PROBA 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E 
BACHARELATO 

2 PUNTOS SOBRE 10 

 
En caso contrario,  

  1 24, ,FN mínimo media N N  

Se despois de aplicar os criterios anteriores resulta unha nota final FN  igual ou superior a cinco, enténdese 

que o alumno recuperou a materia pendente. En caso contrario, enténdese que o alumno non recuperou a 
materia pendente por este procedemento. 
 

c) Os alumnos de ESO que non recuperasen a materia seguindo algún dous procedementos anteriores poderán 
presentarse a un exame final que se realizará no mes de maio e que poderá incluír cuestións relacionadas 
con todos os contidos da materia. Este exame valorarase de 0 a 10 puntos e será necesario obter un mínimo 
de cinco puntos para superalo. En caso contrario, a materia  considérase non recuperada. 

 
d) Os alumnos de ESO que non superasen a materia seguindo algún dos procedementos anteriores deberán 

facer unha proba extraordinaria no mes de setembro baseada na programación do curso ao que corresponde 
a materia pendente e incluirá contidos de todos os bloques. A proba valorarase de cero a dez puntos e será 
necesario obter un mínimo de cinco puntos para superala. A data para a realización desta proba será fixada 
pola Xefatura de Estudos. 

 
Enténdese que un alumno aprobou  a materia pendente se a recuperou por algún dos procedementos anteriores. 
 
Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato matriculados en Matemáticas II que non cursaran a materia de 
Matemáticas I e os matriculados en Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II que non cursaran a materia de Matemáticas 
Aplicadas ás CC.SS. I serán considerados como alumnos coa materia de primeiro pendente. Por tanto, para a 
avaliación destes alumnos en dita materia non cursada, aplicaranse os mesmos procedementos descritos nos 
parágrafos anteriores deste mesmo punto. 
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13. Atención á diversidade 

 Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de 
maior complexidade para algúns. 

 Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, 
incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa fin de establecer os coñecementos previos e 
detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

 Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos 
practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 

14. Contribución á educación en valores 

Como o resto das materias do curso, o ensino de Matemáticas debe atender tamén ao desenvolvemento de certos 
elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a 
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

Debemos focalizar, por tanto, o traballo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentais para o 
desenvolvemento integral do alumno: 

 Respecto:  
 A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar os erros e 

repoñerse ante as dificultades, honestidade e proxecto de vida. 
 Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo e resolución pacífica de conflitos. 
 Ás culturas: ideas, linguas, costumes e patrimonio cultural. 
 Aos animais: evitar o dano innecesario e evitar a extinción de especies. 
 Á natureza: evitar o deterioro medioambiental e participar activamente na recuperación do mesmo. 

 
 Responsabilidade: 

 Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns e cumprimento de 
compromisos contraídos co grupo. 

 Fronte ás normas sociais: civismo e cidadanía. 
 Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento responsable e 

razoado. 
 Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 
 Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible e ética global a longo prazo. 

 
 Xustiza: 

 Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Dereito á alimentación. 
 Dereito á saúde. 
 Dereito á educación. 
 Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal,familiar e social. 
 Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo 

cultural e político, a paz, a democracia,o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao Estado de dereito 
e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e consideración ás vítimas e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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 Solidariedade 
 Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 
 Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 
 Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

 
 Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 
 Coas vítimas de conflitos armados. 
 Coas vítimas de desastres naturais. 

 
 Creatividade e esperanza 

 Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas suscitados. 
 A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas e o mundo en xeral. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da ESO e do Bacharelato, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

 Coopera no desenvolvemento e a consolidación de 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. 

 Asume responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 Realiza unha eficaz achega para adquirir un bo dominio de destrezas básicas na utilización das fontes de 
información que permitirán, poñendo en valoro seu sentido crítico, que o alumnado adquira novos 
coñecementos.  

 Impulsa o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprendera aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 Favorece o aprecio á creación artística e a comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

Desta forma, podemos afirmar que as matemáticas desenvolven un labor fundamental para a consolidación dunha 
personalidade formada e equilibrada que integra o estímulo de capacidades de diversa tipoloxía. 

 Capacidades cognitivas, ao mellorar o pensamento reflexivo, incorporando as formas de expresión e 
razoamento matemático á linguaxe e aos modos de argumentación,e recoñecendo, suscitando e resolvendo, 
por medio de diferentes estratexias, situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos. 

 Capacidades persoais e interpersonais, ao estimular ao alumno para que consolide e manifeste unha actitude 
positiva ante a resolución de problemas,mostrando confianza na súa capacidade para enfrontarse a eles con 
éxito;valorando as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, desde un punto de vista histórico e 
desde o seu papel na sociedade actual; e aplicando as competencias matemáticas adquiridas para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medioambente, a saúde, o consumo, a 
igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

Os valores débense fomentar desde as dimensións individual e colectiva. Desde a dimensión individual 
desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a 
dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia 
e o respecto. 
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15. Contribución ao plan de convivencia 

Na práctica docente diaria, tratarase de fomentar nas aulas un clima de tolerancia e respecto ás ideas dos demais 
para crear un ambiente de traballo axeitado e, ó mesmo tempo, educar para a convivencia. 
Intentarase resolver os conflitos que puideran xurdir de forma dialogada e razoada. Só cando non se consiga 
resolvelos por estas vías, recorrerase á aplicación das medidas previstas no Regulamento de Réxime Interno do 
Centro. 
 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) 

No Departamento de Matemáticas estámonos adaptando a un cambio na metodoloxía para facer das TIC algo que 
sexa proveitoso e útil tanto para os alumnos como para os profesores 

O Departamento xa ven utilizando dende hai tempo medios TIC como as calculadoras e ordenadores para traballar 
con determinados contidos do currículo como se especifica nos apartados correspondentes da Programación. Sen 
embargo, estanse a adquirir pouco a pouco novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica 
docente adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso do libros de texto dixital de 
cada curso, procesadores de texto, follas de cálculo páxinas web nas que se traballan os contidos do currículo da 
disciplina e outras aplicacións informáticas como o Geogebra , Wiris, etc. 

Os obxectivos marcados polo Departamento son os seguintes: 

1. Usar as calculadoras de xeito que o alumno adquira un dominio razoable da mesma sen que isto vaia en 
detrimento da súa capacidade de cálculo manual e mental. 

2. Usar o encerado dixital e o vídeo proxector como ferramenta do profesor e o alumno para o intercambio de 
información nas explicacións de aula e na resolución dos exercicios propostos. 

3. Usar o ordenador como medio para afianzar e traballar os contidos matemáticos de cada curso. 
4. Traballar con  Internet e as páxinas Web para consultar e traballar os contidos relacionados coa disciplina. 
5. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación do Departamento cos  alumnos. 
6. Dotar ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación 
7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións,actividades... 
8. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
9. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nos diferentes puntos do 

currículo. 
10. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación. 
11. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 
12. Recomendar o alumnado ir a Biblioteca do centro onde poderán facer uso dos ordenadores con conexión a 

Internet. 
 
 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita  

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que se presenta no mesmo, 
identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e diferenciando aqueles que son básicos e 
fundamentais dos accesorios e mesmo dos que puideran ser meramente decorativos. Moitas veces os alumnos/as 
fracasan na resolución de problemas pola súa incapacidade para comprender os enunciados e, ante un texto 
medianamente largo, abandonan por considerarse incapaces de comprendelo axeitadamente. Para conseguir 
mellorar esta capacidade e, ó mesmo tempo, participar no proxecto lector do centro, lévanse a cabo as seguintes 
accións: 

 Ao comezo dun tema, ben o profesor ou algún alumno procede á lectura da historia relacionada coa aparición 
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ou a necesidade do contido que se vai a traballar .Tamén se repasan todos aqueles contidos xa vistos noutros 
cursos necesarios para a comprensión do novo coa lectura e resolución de  problemas sinxelos. 

 Cando se define o contido novo, lémolo e subliñamos no libro de texto. 

 Unha vez introducido o contido comezamos co traballo mecánico de resolver múltiples exercicios ,para que o 
alumno adquira a soltura de cálculo suficiente que nos permita pasar a darlle unha utilidade relacionada coa 
vida cotiá mediante a lectura de enunciados que os alumnos deben ler, comprender, traducir ó linguaxe 
matemático , resolver e por último comprobar se o resultado ó que chegaron é válido ou non . 

 

As lecturas que se fan na aula proceden fundamentalmente do libro de texto. Dentro da nosa disciplina é moi 
importante á lectura comprensiva de gráficos así que de novo os alumnos deben ler , entender, interpretar e sacar 
conclusións deles.  

 

17.1. Itinerarios lectores 

O Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios pero si recomenda a seguinte lectura optativa: 

ESO 

 
 El país de las mates para novatos  
 El país de las mates para expertos 
 Cuento enmarañado  
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Cuentos con cuentas  
 Matecuentos cuenta mates ... 
 Matecuentos 2: cuentos con problemas  
 Matecuentos 3: cuentos con problemas  
 Las aventuras del joven Einstein  
 El misterio de los tres encantadores  
 Historia de las matemáticas para novatos. 
 Cuentos del cero  
 Las pasiones de Emile  

 

 Una mente maravillosa 
 Albert y la habitación invisible  
 Numeriverso 
 Numeriverso: el dragón que no sabía leer  
 Quien mato a regio montano  
 101 juegos de lógica para novatos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 La maldición del zodíaco  
 Teatromático 
 Multiplicaciones a toda máquina  
 Hª de las matemáticas (en comic) 
 El diablo de los números  
 Si hay una X hay Matemáticas 
 El asesinato del profesor de Matemáticas 
 Descifrando Enigma 

 

BACHARELATO 

 El país de las mates para expertos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 El diablo de los números 
 Un matemático lee el periódico 
 El diablo de los números 

 Una mente maravillosa 
 Descifrando Enigma 
 El hombre anumérico 
 Un triángulo especial :Prado, Reina Sofía y Thyssen 

Bornemisa 
 7 paseos por la Alhambra 

 

Sen prexuízo do anterior, o Departamento participará, na medida do posible, en todas aquelas iniciativas e 
actividades desenvolvidas no Centro que teñan por obxecto promover e favorecera iniciación ou consolidación dos 
hábitos de lectura dos alumnos. Este curso, o Dpto. participará no programa de fomento da lectura cuxas 
características foron aprobadas en reunión da CCP. 
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18. Actividades extraescolares 

Ademais da eventual colaboración na realización de actividades extraescolares e complementarias que organice a 
Dirección o Centro ou outros Departamentos, en función das aptitudes dos grupos de alumnos da ESO e do 
alumnado de Bacharelato, fomentarase a preparación para participar en torneos e concursos matemáticos como 
poden ser: 

 Rally científico e matemático sen fronteiras. 
 Participacións nas probas de ESTALMAT. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para 2º de ESO. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para alumnos de primeiro e segundo de Bacharelato. 
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19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente 

 

 INDICADORES 

Escala 

 INDICADORES 

Escala  

1 2 3 4 1 2 3 4 

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

    

S
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  1.  Realiza a avaliación inicial 
ao principio do curso para 
axustar a programación 
ao nivel dos estudantes. 

    

  2.  Cando introduce 
conceptos novos, 
relaciónaos, se é 
posible, cos xa 
coñecidos; intercala 
preguntas 
aclaratorias; pon 
exemplos... 

      2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

    

  3.  Ten predisposición 
para aclarar dúbidas 
e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das 
clases.   

      3.  Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na 
aula e fóra dela.   

    

  4.  Optimiza o tempo 
dispoñible para o 
desenvolvemento de 
cada unidade 
didáctica.  

      4.  Proporciona a información 
necesaria sobre a 
resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

    

  5.  Utiliza axuda 
audiovisual ou doutro 
tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e 
das alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

    

  6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén 
unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

      6.  Utiliza suficientes criterios 
de avaliación que atendan 
de xeito equilibrado a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 
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  7.  Desenvolve os 
contidos dunha forma 
ordenada e 
comprensible para os 
alumnos e as 
alumnas. 

      7.  Favorece os procesos de 
autoavaliación e 
coavaliación. 

    

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

      8.  Propón novas actividades 
que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes 
non foron alcanzados 
suficientemente. 

    

  9.  Presenta actividades 
de grupo e individuais. 

    

 

  9.  Propón novas actividades 
de maior nivel cando os 
obxectivos foron 
alcanzados con 
suficiencia. 

    

      10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función 
dos contidos, do nivel dos 
estudantes, etc. 

    

      11.  Emprega diferentes 
medios para informar dos 
resultados aos estudantes 
e aos pais. 
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20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 

 

 

INDICADORES A AVALIAR 
Escala 

1 2 3 4 

    Temporalización das unidades didácticas     

Desenrolo da Programación en canto a 
secuenciación e temporalización das unidades 
didácticas 

    

Adecuación do grao mínimo de logro     

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos materiais didáctilos seleccionados      

Adecuación das estratexias metodolóxicas 
empregadas 

    

Adecuación dos criterios de avaliación  
establecidos  

    

Claridade nos criterios de avaliación     

Uso de diversas ferramentas de avaliación      

Adecuación dos criterios establecidos para  
avaliación de materias pendentes      

Adecuación das medidas de atención á diversidade     

Adecuación do seguimento e revisión da 
Programación ao longo do curso 

    



 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS. I 

1º BACHARELATO 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

Curso 2021-2022 

 

 

 

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro 

 



Programación Didáctica   Curso 2021-2022 
 

2 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                   Departamento de Matemáticas 

ÍNDICE 

1. Introdución: ............................................................................................................................................................. 4 

2. Contextualización: .................................................................................................................................................... 6 

3. O Departamento ...................................................................................................................................................... 7 

4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato ................................................................... 9 

5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave .................................................................. 10 

6. Obxectivos xerais da ESO ........................................................................................................................................ 11 

7. Obxectivos xerais do Bacharelato ........................................................................................................................... 12 

8. Obxectivos e contidos para 1º de Bacharelato – Matemáticas aplicadas ás CCSS I .................................................. 13 

8.1. Obxectivos xerais do curso: ............................................................................................................................ 13 

8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación ............................................... 13 

8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. ....................................................................................................................... 29 

8.4. Secuenciación ................................................................................................................................................. 30 

8.5. Materiais e recursos ordinarios ....................................................................................................................... 30 

8.6. Procedementos de avaliación inicial: .............................................................................................................. 31 

8.7. Procedementos de avaliación continua ........................................................................................................... 31 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria .................................................................................................. 31 

9. Metodoloxía ........................................................................................................................................................... 32 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos ................................................................... 32 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación ....................................................................................... 33 

10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación ............................................................................................. 34 

10.2. Actividades e probas de recuperación ......................................................................................................... 34 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria .............................................................................. 35 

10.4. Avaliación extraordinaria ............................................................................................................................ 35 

10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por confinamento ............................ 36 

10.6. Criterios xerais de corrección ...................................................................................................................... 37 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua ........................................................................................ 37 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. .............................. 37 

13. Atención á diversidade ....................................................................................................................................... 39 

14. Contribución á educación en valores .................................................................................................................. 39 

15. Contribución ao plan de convivencia .................................................................................................................. 41 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) ............................................................ 41 



Programación Didáctica   Curso 2021-2022 
 

3 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                   Departamento de Matemáticas 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita .................................................................... 41 

17.1. Itinerarios lectores ...................................................................................................................................... 42 

18. Actividades extraescolares ................................................................................................................................. 43 

19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente...................................................... 44 

20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica ................................................................................ 46 

 

 

 

  



Programación Didáctica   Curso 2021-2022 
 

4 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                   Departamento de Matemáticas 

1. Introdución: 

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

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

 

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

 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É 
necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como 
nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", que evoluciona dende a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do 
segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros 
bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas 
interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe 
das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 
resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento 
converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 
incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, 
algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en 
que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, 
servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 
social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 
aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; 
e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou 
artísticos con base matemática. 
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No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros 
cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 
numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; 
debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 
e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira 
especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Nas seguintes páxinas preséntase a programación didáctica da área de Matemáticas para os cursos e modalidades que 
se indican a continuación: 

CURSO MATERIA 

1º ESO Matemáticas 

2º ESO Matemáticas 

3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

1º BACHARELATO Matemáticas I 

1º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 

2º BACHARELATO Matemáticas II 

2º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 
 

Para cada unha delas, inclúese a metodoloxía didáctica, os procedementos para a avaliación inicial, os procedementos 
para a avaliación continua e os procedementos para a avaliación extraordinaria. Detállanse, ademais, os procedementos 
para o seguimento e avaliación das materias pendentes de cursos anteriores. 

Un dos obxectivos do Dpto. será a coordinación cos Departamentos doutras disciplinas que empreguen conceptos 
matemáticos para facilitar aos alumnos unha mellor comprensión dos contidos de ditas áreas. 
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2. Contextualización: 

 
O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante e
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico:
 
 

  
 
Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do 

 
 
A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante este curso, unha matrícula de 340
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico: 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.
 
 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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ste curso, unha matrícula de 340 alumnos e alumnas 

 

alumnado cursa a materia. 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo. 
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3. O Departamento: 

O Departamento de Matemáticas do IES Celso Emilio Ferreiro está constituído polos seguintes membros: 

PROFESOR/A SITUACIÓN ADTVA.  

Marcos Martínez Guntín 
(Xefe de Departamento) 

Definitivo 

Sara Pena Vázquez Definitivo 

José Alberto Vázquez Rodríguez Definitivo 

Álvaro Lence Burgos Provisional 

 

O Departamento ten asignadas 59 horas semanais (56 de docencia e 3 correspondentes á xefatura de Departamento) 
distribuídas do seguinte xeito: 

 
Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 2 5 10 

3º ESO – E. Académicas 3 4 12 

4º ESO -  E. Académicas 2 4 8 

1º BACH - Ciencias 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH – CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 

   59 

 

A distribución horaria por profesor e grupo é a seguinte: 

 Marcos Martínez Guntín 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

4º ESO – E. Académicas 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH - CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 
   19 
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 Sara Pena Vázquez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 1 5 5 
   15 

 

 

 

 

 José Alberto Vázquez Rodríguez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

3º ESO 3 4 12 

1º BACH. CIENCIAS. 1 4 4 
   16 

 

 Álvaro Lence Burgos 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

2º ESO 1 5 5 

4º ESO 1 4 4 
   9 
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4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato 

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 Núm. 120 do Luns, 29 de xuño de 2015) establece as 
competencias clave e os elementos transversais do currículo da ESO e do Bacharelato do seguinte xeito: 
 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO E NO BACHARELATO 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

Competencia dixital CD 

Competencia para aprender a aprender CAA 

Competencias sociais e cívicas CSC 

Competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Competencia para a conciencia e expresións culturais CCEC 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral e escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Tecnoloxías da información e comunicación TIC 

Emprendemento E 

Educación cívica e constitucional ECC 

Valores persoais VP 

Educación vial EV 
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5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

As matemáticas utilizan unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, 
e utilizalo nos momentos axeitados con rigor e propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades 
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

En todo o desenvolvemento do curso, o alumnado aplicará estratexias para definir modelos, planear problemas, 
resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Isto contribúe directamente á 
adquisición da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

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

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e procesos 
mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, mediante o traballo 
matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos 
matemáticos na creación das súas propias obras. 
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6. Obxectivos xerais da ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. 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. 

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

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

l. 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. 

m. 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 
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

7. Obxectivos xerais do 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 responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

d. 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. 

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

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

g. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

h. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

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

k. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.  

l. 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. 

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

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

q. 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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8. Obxectivos e contidos para 1º de Bacharelato- Matemáticas aplicadas ás CCSS I 
 

8.1. Obxectivos xerais do curso: 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das 
seguintes capacidades:  

 Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar fenómenos sociais, co 
obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.  

 Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de verificación. 
Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións intuitivas como un argumento que 
contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.  

 Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando tratamentos 
matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión e rigor e aceptando 
discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de enriquecemento.  

 Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de problemas que 
permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si mesmo e creatividade.  

 Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar procedementos, encadear unha 
correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e detectar inconsistencias lóxicas.  

 Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da información 
gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra índole, interpretando con 
corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento.  

 Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. Incorporar con 
naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente.  

 Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo relacións entre as 
matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu lugar, actual e histórico, como parte da 
nosa cultura 

 
 

8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación 

Os contidos da materia de Matemáticas aplicadas ás CCSS de 1º de Bacharelato estrutúranse en catro bloques: 

 

Bloque 1 Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas 

Bloque 2 Números e álxebra 

Bloque 3 Análise 

Bloque 4 Estatística e probabilidade 

 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso 
simultaneamente ao resto de bloques de contido 

A continuación móstranse a vinculación obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
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Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 e 
 i 

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

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

 MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

 CCL 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión 
das operacións utilizadas, coherencia das 
solucións coa situación, revisión sistemática 
do proceso, procura doutras formas de 
resolución e identificación de problemas 
parecidos. 

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: relación con outros problemas 
coñecidos, modificación de variables e 
suposición do problema resolto. 

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

 MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cumpra resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, contrastando 
a súa validez e valorando a súa utilidade e 
eficacia. 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso 
seguido. 

 CMCCT 
 CAA 

 g 
 i 

 B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou 
escrita de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución dun 
problema, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 

 B1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

 MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto 
e á situación. 

 CMCCT 

 MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á 
situación que cumpra resolver ou á propiedade 
ou o teorema que se vaia demostrar. 

 CMCCT 
 CD 
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predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

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

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

 i 
 l 
 m 

 B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de xeito individual 
e en equipo. 

 B1.4. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

 MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do 
proceso de elaboración dunha investigación 
matemática: problema de investigación, estado 
da cuestión, obxectivos, hipótese, 
metodoloxía, resultados, conclusións, etc.  

 CMCCT 
 

 MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e o problema 
de investigación formulado. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 

 h 
 i 
 l 
 n 

 
 

 B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de xeito individual 
e en equipo. 

 

 B1.5. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento 
posterior; da xeneralización de 
propiedades e leis matemáticas; e do 
afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

 MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 
problemas formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, 
etc. 

 CMCCT 

 MACS1B1.5.2. Procura conexións entre 
contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e a 
historia das matemáticas; arte e matemáticas; 
ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

 CMCCT 
 CSC 
 CCEC 

 e 
 g 
 i 

 

 B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de xeito individual 
e en equipo. 

 B1.7. Práctica de procesos de matematización 

 B1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

 MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

 CMCCT 

 MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto 

 CMCCT 
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e modelización, en contextos da realidade. 
 B1.8. Elaboración e presentación dun informe 

científico sobre o procedemento, os 
resultados e as conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido. 

do problema de investigación. 

 MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

 CCL 
 CMCCT 

 MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema 
de investigación, tanto na procura de solucións 
coma para mellorar a eficacia na comunicación 
das ideas matemáticas. 

 CMCCT 
 CD 

 MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade 
na comunicación das ideas, así como dominio 
do tema de investigación. 

 CCL 
 

 MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o 
nivel de resolución do problema de 
investigación e de consecución de obxectivos, 
formula posibles continuacións da 
investigación, analiza os puntos fortes e 
débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

 CMCCT 
 

 i 
 l 

 B1.7. Práctica de procesos de matematización 
e modelización, en contextos da realidade. 

 B1.7. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en 
situacións problemáticas da 
realidade. 

 MACS1B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 

 CMCCT 
 CSC 

 MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o 
problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel, así 
como os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

 CMCCT 

 MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que permitan 
a resolución do problema ou dos problemas 
dentro do campo das matemáticas. 

 CMCCT 
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 MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática 
do problema no contexto da realidade. 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, 
en contexto real, para valorar a adecuación e 
as limitacións dos modelos, e propón melloras 
que aumenten a súa eficacia. 

 CMCCT 
 

 i 
 

 B1.7. Práctica de procesos de matematización 
e modelización, en contextos da realidade. 

 B1.8. Valorar a modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

 MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e 
obtén conclusións sobre os logros 
conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións. 

 CMCCT 
 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 n 
 ñ 
 o 
 p 

  B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.7. Práctica de procesos de matematización 
e modelización, en contextos da realidade. 

 B1.9. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

 MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, 
etc.). 

 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos 
e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade 
da situación. 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 
formular ou formularse preguntas e procurar 
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados achados, etc. 

 CMCCT 
 CAA 

 

 MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais 
de cooperación e traballo en equipo. 

 CSC 
 CSIEE 

 b 
 i 

 B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar 

 B1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución de 

 MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos 
(de resolución de problemas, de investigación, 

 CMCCT 
 CSIEE 
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 l 
 m 

as dificultades propias do traballo científico. situacións descoñecidas. de matematización ou de modelización), 
valorando as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

 

 b 
 i 
 l 

  B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar 
as dificultades propias do traballo científico. 

 B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia, e 
aprender diso para situacións 
similares futuras. 

 MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e 
a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 
aprende diso para situacións futuras. 

 CMCCT 
 CAA 

 

 g 
 i 

 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

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

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

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

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

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

 B1.12. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión 
de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

 MACS1B1.12.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos 
ou estatísticos, cando a dificultade destes 
impida ou non aconselle facelos manualmente. 

 CD 
 CMCCT 

 MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.12.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante a utilización 
de medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

 CMCCT 
 

 MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para 
o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

 CMCCT 
 

 e 
 g 
 i 

 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 

 B1.13. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
xeito habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando 

 MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais 
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.) como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información 

 CD 
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datos.  
– Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

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

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

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

e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras 
fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos 
apropiados, para facilitar a 
interacción. 

salientable, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión 
ou difusión. 

 MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

 CCL 
 

 MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles do seu proceso 
educativo, e establecendo pautas de mellora. 

 CD 
 CAA 

 

 

 

  

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C clave E trans 

Bloque 2. Números e álxebra 

 i  B2.1. Números racionais e 
irracionais. Número real. 
Representación na recta 
real. Intervalos. 

 B2.2. Aproximación decimal 
dun número real. Estimación, 
redondeo e erros. 

 B2.3. Operacións con números 
reais. Potencias e radicais. 

 B2.1. Utilizar os 
números reais e as 
súas operacións para 
presentar e 
intercambiar 
información, 
controlando e 
axustando a marxe de 
erro esixible en cada 

 MACS1B2.1.1. Recoñece os 
tipos números reais 
(racionais e irracionais) e 
utilízaos para representar e 
interpretar axeitadamente 
información cuantitativa. 

 Utiliza números reais para 
resolver os problemas que se lle 
formulen 

 Resolve operacións numéricas, 
axustadas ao contexto, 
utilizando os algoritmos 
correspondentes e a notación 
más axeitada; expresa os 
resultados con precisión. 

 
 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC  

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACS1B2.1.2. Representa 
correctamente información 
cuantitativa mediante 
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Notación científica. 
Logaritmos. 

situación, en 
contextos da vida 
real. 

intervalos de números reais.  Opera axeitadamente con 
potencias, radicais, con 
números en notación científica e 
con logaritmos. 

 Coñece e traballa con intervalos 
na recta real. 

 Recoñece, compara e representa 
na recta real os distintos tipos 
de números reais. 

 

 MACS1B2.1.3. Compara, 
ordena, clasifica e 
representa graficamente 
calquera número real. 

 MACS1B2.1.4. Realiza 
operacións numéricas con 
eficacia, empregando cálculo 
mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou 
programas informáticos, 
utilizando a notación máis 
axeitada e controlando o erro 
cando aproxima. 

 Emprega diversas ferramentas 
para resolver operacións 
numéricas. 

 Obtén cotas de erro e estimacións 
nos seus  cálculos 

 i  B2.4. Operacións con capitais 
financeiros. Aumentos e 
diminucións porcentuais. 
Taxas e xuros bancarios. 
Capitalización e amortización 
simple e composta. 

 B2.5. Utilización de recursos 
tecnolóxicos para a 
realización de cálculos 
financeiros e mercantís. 

 B2.2. Resolver 
problemas de 
capitalización e 
amortización simple e 
composta utilizando 
parámetros de 
aritmética mercantil, 
empregando métodos 
de cálculo ou os 
recursos tecnolóxicos 
máis axeitados. 

 MACS1B2.2.1. Interpreta e 
contextualiza correctamente 
parámetros de aritmética 
mercantil para resolver 
problemas do ámbito da 
matemática financeira 
(capitalización e 
amortización simple e 
composta) mediante os 
métodos de cálculo ou 
recursos tecnolóxicos 
apropiados. 

 Resolve problemas de 
capitalización e amortización 
simple e composta, 
interpretando correctamente os 
parámetros de aritmética 
mercantil e empregando os 
métodos de cálculo ou os 
recursos tecnolóxicos mais 
axeitados ás condicións do 
problema formulado. 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC  

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 i  B2.6.Polinomios.Operacións. 
Descomposición en factores. 

 B2.7. Ecuacións lineais, 
cuadráticas e reducibles a 
elas, exponenciais e 
logarítmicas. Aplicacións. 

 B2.8. Sistemas de ecuacións 

 B2.3. Transcribir a 
linguaxe alxébrica ou 
gráfica situacións 
relativas ás ciencias 
sociais, e utilizar 
técnicas matemáticas 
e ferramentas 

 MACS1B2.3.1. Utiliza con 
eficacia a linguaxe alxébrica 
para representar situacións 
formuladas en contextos 
reais. 

 Interpreta correctamente a 
linguaxe alxébrica ou gráfica e 
emprega técnicas matemáticas 
apropiadas para resolver 
exercicios, expoñendo con 
claridade os resultados. 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 

 MACS1B2.3.2. Resolve  Resolve problemas nos que se 
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de primeiro e segundo grao 
con dúas incógnitas. 
Clasificación. Aplicacións. 
Interpretación xeométrica. 

 B2.9. Sistemas de ecuacións 
lineais con tres incógnitas: 
método de Gauss. 

 B2.10. Formulación e 
resolución de problemas das 
ciencias sociais mediante 
sistemas de ecuacións 
lineais. 

tecnolóxicas 
apropiadas para 
resolver problemas 
reais, dando unha 
interpretación das 
solucións obtidas en 
contextos 
particulares. 

problemas relativos ás 
ciencias sociais mediante a 
utilización de ecuacións ou 
sistemas de ecuacións. 

precise o plantexamento e 
resolución de ecuacións e de 
sistemas de ecuacións 

 CEC  ECC 
 VP 

 

 MACS1B2.3.3. Realiza unha 
interpretación 
contextualizada dos 
resultados obtidos e exponos 
con claridade. 

 Resolve problemas nos que se 
precise o plantexamento e 
resolución de ecuacións ou 
sistemas de ecuacións e 
interpreta os resultados no 
contexto do problema. 

 

 

 

Bloque 3. Análise 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 i  B3.1. Resolución de 
problemas e interpretación de 
fenómenos sociais e 
económicos mediante 
funcións. 

 B3.2. Funcións reais de 
variable real. Expresión dunha 
función en forma alxébrica, 
por medio de táboas ou de 
gráficas. Características 
dunha función. 

 B3.3. Identificación da 
expresión analítica e gráfica 
das funcións reais de variable 
real (polinómicas, exponencial 
e logarítmica, valor absoluto, 
parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir 

 B3.1. Interpretar e 
representar gráficas de 
funcións reais tendo en 
conta as súas 
características e a súa 
relación con fenómenos 
sociais. 

 MACS1B3.1.1. Analiza funcións 
expresadas en forma alxébrica, 
por medio de táboas ou 
graficamente, e relaciónaas con 
fenómenos cotiáns, económicos, 
sociais e científicos, extraendo e 
replicando modelos. 

 Interpreta funcións 
expresadas en forma 
alxébrica, por medio de 
táboas ou graficamente; 
analízaas e relaciónaas cos 
fenómenos correspondentes 
aos enunciados formulados. 

 
 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC  

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

  MACS1B3.1.2. Selecciona 
adecuadamente e razoadamente 
eixes, unidades e escalas, 
recoñecendo e identificando os 
erros de interpretación derivados 
dunha mala elección, para 
realizar representacións gráficas 
de funcións. 

 Recoñece e identifica de 
maneira axeitada e 
razoadamente os eixos, as 
unidades e as escalas que 
corresponden a 
representacións gráficas de 
función reais de variable real 
(polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, 
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das súas características. 
Funcións definidas a anacos. 

parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas, funcións 
definidas a anacos), 
evitando errores de 
interpretación e de 
realización. 

 MACS1B3.1.3. Estuda e 
interpreta graficamente as 
características dunha función, 
comprobando os resultados coa 
axuda de medios tecnolóxicos en 
actividades abstractas e 
problemas contextualizados. 

 Analiza as características 
dunha función, estudándoa e 
interpretándoa graficamente; 
comproba os resultados en 
problemas e exercicios. 

 i  B3.4. Interpolación e 
extrapolación lineal e 
cuadrática. Aplicación a 
problemas reais. 
 

 B3.2. Interpolar e extrapolar 
valores de funcións a partir 
de táboas, e coñecer a 
utilidade en casos reais. 

 MACS1B3.2.1. Obtén valores 
descoñecidos mediante 
interpolación ou extrapolación a 
partir de táboas ou datos, e 
interprétaos nun contexto. 

 Interpola e extrapola valores 
de funcións a partir de táboas 
de datos, interpretando os 
distintos valores e 
aplicándoos á resolución de 
exercicios e problemas 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 i  B3.3. Identificación da 
expresión analítica e gráfica 
das funcións reais de variable 
real (polinómicas, exponencial 
e logarítmica, valor absoluto, 
parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir 
das súas características. As 
funcións definidas a anacos. 

 B3.5. Idea intuitiva de límite 
dunha función nun punto. 
Cálculo de límites sinxelos. O 

 B3.3. Calcular límites finitos 
e infinitos dunha función 
nun punto ou no infinito, 
para estimar as tendencias. 

 MACS1B3.3.1. Calcula límites 
finitos e infinitos dunha función 
nun punto ou no infinito para 
estimar as tendencias dunha 
función. 

 Realiza as operacións 
correspondentes para 
calcular límites finitos e 
infinitos dunha función nun 
punto ou no infinito e 
expresa os resultados con 
precisión. 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACS1B3.3.2. Calcula, 
representa e interpreta as 
asíntotas dunha función en 

 Interpreta , calcula e 
representa as asíntotas 
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límite como ferramenta para o 
estudo da continuidade dunha 
función. Aplicación ao estudo 
das asíntotas. 

problemas das ciencias sociais. dunha función. 

 i  B3.5. Idea intuitiva de límite 
dunha función nun punto. 
Cálculo de límites sinxelos. O 
límite como ferramenta para o 
estudo da continuidade dunha 
función. Aplicación ao estudo 
das asíntotas. 

 B3.4. Coñecer o concepto 
de continuidade e estudar a 
continuidade nun punto en 
funcións polinómicas, 
racionais, logarítmicas e 
exponenciais. 

 MACS1B3.4.1. Examina, analiza 
e determina a continuidade da 
función nun punto para extraer 
conclusións en situacións reais. 

 Estuda e determina a 
continuidade das funcións, 
extraendo conclusións e 
expresándoas con claridade e 
precisión. 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 i  B3.6. Taxa de variación media 
e taxa de variación 
instantánea. Aplicación ao 
estudo de fenómenos 
económicos e sociais. 
Derivada dunha función nun 
punto. Interpretación 
xeométrica. Recta tanxente a 
unha función nun punto. 

 B3.7. Función derivada. 
Regras de derivación de 
funcións elementais sinxelas 
que sexan suma, produto, 
cociente e composición de 
funcións polinómicas, 
exponenciais e logarítmicas. 

 B3.5. Coñecer e interpretar 
xeometricamente a taxa de 
variación media nun 
intervalo e nun punto como 
aproximación ao concepto 
de derivada, e utilizar as 
regra de derivación para 
obter a función derivada de 
funcións sinxelas e das 
súas operacións. 

 MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de 
variación media nun intervalo e a 
taxa de variación instantánea, 
interprétaas xeometricamente e 
emprégaas para resolver 
problemas e situacións extraídas 
da vida real. 

 Aplica na resolución de 
exercicios e problemas o 
cálculo da taxa de variación 
media nun intervalo e la taxa 
de variación instantánea 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP  MACS1B3.5.2. Aplica as regras 

de derivación para calcular a 
función derivada dunha función e 
obter a recta tanxente a unha 
función nun punto dado. 

 Calcula a función derivada 
dunha función e obtén a recta 
tanxente a unha función nun 
punto dado, aplicando 
correctamente as regras de 
derivación 
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Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans. 

 i 
 l 

 
 

 B4.1. Estatística descritiva 
unidimensional y bidimensional: 
táboas de continxencia. 

 B4.2. Distribución conxunta e 
distribucións marxinais. 

 B4.3. Distribucións 
condicionadas. 

 B4.4. Medias e desviacións 
típicas marxinais e 
condicionadas. 

 B4.5. Independencia de variables 
estatísticas. 
 

 B4.1. Describir e comparar 
conxuntos de datos de 
distribucións unidimensionais 
e bidimensionais, con 
variables discretas ou 
continuas, procedentes de 
contextos relacionados coa 
economía e outros fenómenos 
sociais, e obter os parámetros 
estatísticos máis usuais 
mediante os medios máis 
axeitados (lapis e papel, 
calculadora, folla de cálculo) e 
valorando a dependencia 
entre as variables. 

 MACS1B4.1.1. Elabora e 
interpreta táboas 
unidimensionais e 
bidimensionais de 
frecuencias a partir dos 
datos dun estudo 
estatístico, con variables 
numéricas (discretas e 
continuas) e categóricas. 

 Identifica os datos dun 
estudio estatístico e 
utilízaos  para elaborar e 
interpretar táboas. 

 
 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 

 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACS1B4.1.2. Calcula e 
interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en 
variables unidimensionais e 
bidimensionais para 
aplicalos en situacións da 
vida real. 

  Calcula e interpreta os 
parámetros estatísticos en 
variables unidimensionais e 
bidimensionais 

 MACS1B4.1.3. Acha as 
distribucións marxinais e 
diferentes distribucións 
condicionadas a partir 
dunha táboa de 
continxencia, así como os 
seus parámetros, para 
aplicalos en situacións da 
vida real. 

 Calcula as diferentes 
distribucións a partir dunha 
táboa así como os seus 
parámetros  

 MACS1B4.1.4. Decide se 
dúas variables estatísticas 
son ou non estatisticamente 
dependentes a partir das 
súas distribucións 
condicionadas e marxinais, 
para poder formular 
conxecturas. 

 Identifica e xustifica se dúas 
variables estatísticas son 
ou non estatisticamente 
dependentes a partir das 
súas distribucións. 

 Analiza datos desde o 
punto de vista estatístico, 
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 MACS1B4.1.5. Avalía as 
representacións gráficas 
apropiadas para unha 
distribución de datos sen 
agrupar e agrupados, e usa 
axeitadamente medios 
tecnolóxicos para organizar 
e analizar datos desde o 
punto de vista estatístico, 
calcular parámetros e xerar 
gráficos estatísticos. 

usando axeitadamente 
medios tecnolóxicos. 

 Realiza as representacións 
gráficas apropiadas para 
distribucións de datos tanto 
agrupados como sen 
agrupar e avalíaas  

 

 i 
 l 

 

 B4.6. Dependencia de dúas 
variables estatísticas. 
Representación gráfica: nube de 
puntos. 

 B4.7. Dependencia lineal de dúas 
variables estatísticas. Covarianza 
e correlación: cálculo e 
interpretación do coeficiente de 
correlación lineal. 

 B4.8. Regresión lineal. Predicións 
estatísticas e fiabilidade destas. 
Coeficiente de determinación 

 B4.2. Interpretar a posible 
relación entre dúas variables e 
cuantificar a relación lineal 
entre elas mediante o 
coeficiente de correlación, 
valorando a pertinencia de 
axustar unha recta de 
regresión e de realizar 
predicións a partir dela, 
avaliando a fiabilidade destas 
nun contexto de resolución de 
problemas relacionados con 
fenómenos económicos e 
sociais. 

 MACS1B4.2.1. Distingue a 
dependencia funcional da 
dependencia estatística e 
estima se dúas variables 
son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a 
representación da nube de 
puntos en contextos 
cotiáns. 

 Mediante a representación 
da nube de puntos en 
contextos cotiáns, fai 
estimacións sobre se dúas 
variables son ou non 
estatisticamente 
dependentes. 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACS1B4.2.2. Cuantifica o 
grao e o sentido da 
dependencia lineal entre 
dúas variables mediante o 
cálculo e a interpretación 
do coeficiente de 
correlación lineal para 
poder obter conclusións. 

 Cuantifica a relación lineal 
entre variables mediante o 
coeficiente de correlación 

  Valora a pertinencia de 
axustar unha recta de 
regresión e realiza predicións 
a partir dela, avaliando a 
fiabilidade destas nun 
contexto de resolución de 
problemas relacionados con 
fenómenos económicos e 
sociais. 

 MACS1B4.2.3. Calcula e 
representa as rectas de 
regresión de dúas variables 
e obtén predicións a partir 
delas. 

 MACS1B4.2.4. Avalía a 
fiabilidade das predicións 
obtidas a partir da recta de 
regresión mediante o 
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coeficiente de 
determinación lineal en 
contextos relacionados con 
fenómenos económicos e 
sociais. 

 i 
 l 

 B4.9. Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante a regra de Laplace e a 
partir da súa frecuencia relativa. 
Axiomática de Kolmogorov. 

 B4.10. Aplicación da 
combinatoria ao cálculo de 
probabilidades. 

 B4.11. Experimentos simples e 
compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

 B4.12. Variables aleatorias 
discretas. Distribución de 
probabilidade. Media, varianza e 
desviación típica. 

 B4.13. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación 
do modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

 B4.14. Variables aleatorias 
continuas. Función de densidade 
e de distribución. Interpretación 
da media, varianza e desviación 
típica. 

 B4.15. Distribución normal. 
Tipificación da distribución 
normal. Asignación de 
probabilidades nunha distribución 
normal. 

 B4.3. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples e 
compostos, utilizando a regra 
de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de 
reconto e a axiomática da 
probabilidade, empregando os 
resultados numéricos obtidos 
na toma de decisións en 
contextos relacionados coas 
ciencias sociais. 

 MACS1B4.3.1. Calcula a 
probabilidade de sucesos 
en experimentos simples e 
compostos, condicionada 
ou non, mediante a regra 
de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes 
técnicas de reconto. 
 

 Resolve e describe 
situacións relacionadas coa 
estatística, utilizando un 
vocabulario axeitado. 

 Interpreta e resolve 
exercicios e problemas a 
partir de informacións 
estatísticas, relacionadas 
coa vida cotiá. 

 Calcula a probabilidade de 
sucesos en experimentos 
simples e compostos, 
condicionada ou non, 
mediante a regra de 
Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes 
técnicas de reconto 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 

 MACS1B4.3.2. Constrúe a 
función de probabilidade 
dunha variable discreta 
asociada a un fenómeno 
sinxelo e calcula os seus 
parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas. 

 Calcula os parámetros e 
algunhas probabilidades 
asociadas a unha función 
de probabilidade dunha 
variable discreta 

 MACS1B4.3.3. Constrúe a 
función de densidade 
dunha variable continua 
asociada a un fenómeno 
sinxelo, e calcula os seus 
parámetros e algunhas 

 Calcula os parámetros e 
algunhas probabilidades 
asociados á función de 
densidade dunha variable 
continua  
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probabilidades asociadas. 

 i 
 l 

 B4.12. Variables aleatorias 
discretas. Distribución de 
probabilidade. Media, varianza e 
desviación típica. 

 B4.13. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación 
do modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

 B4.14. Variables aleatorias 
continuas. Función de densidade 
e de distribución. Interpretación 
da media, varianza e desviación 
típica. 

 B4.15. Distribución normal. 
Tipificación da distribución 
normal. Asignación de 
probabilidades nunha distribución 
normal. 

 B4.16. Cálculo de probabilidades 
mediante aproximación da 
distribución binomial pola normal. 

 B4.4. Identificar os fenómenos 
que poden modelizarse 
mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e 
normal, calculando os seus 
parámetros e determinando a 
probabilidade de sucesos 
asociados. 

 MACS1B4.4.1. Identifica 
fenómenos que poden 
modelizarse mediante a 
distribución binomial, obtén 
os seus parámetros e 
calcula a súa media e a 
desviación típica. 

 Identifica a distribución 
binomial 

  Obtén os parámetros 
 Calcula a súa media e a 

desviación típica 
 Calcula probabilidades 

asociadas a unha 
distribución binomial e 
aplícaas en diversas 
situacións. 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 

 MACS1B4.4.2. Calcula 
probabilidades asociadas a 
unha distribución binomial a 
partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa 
da distribución, ou 
mediante calculadora, folla 
de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e 
aplícaas en diversas 
situacións. 

 MACS1B4.4.3. Distingue 
fenómenos que poden 
modelizarse mediante unha 
distribución normal, e 
valora a súa importancia 
nas ciencias sociais. 

 Distingue e valora a 
importancia da distribución 
normal nas ciencias sociais. 

 Calcula probabilidades a 
partir da táboa da 
distribución e aplícaas en 
diversas situacións. 

 Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que poden 
modelizarse mediante a 
distribución normal a partir 
da táboa da distribución 

 Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que poden 
modelizarse mediante a 

 MACS1B4.4.4. Calcula 
probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos 
que poden modelizarse 
mediante a distribución 
normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo 
ou outra ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en 
diversas situacións. 
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 MACS1B4.4.5. Calcula 
probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos 
que poden modelizarse 
mediante a distribución 
binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, 
valorando se se dan as 
condicións necesarias para 
que sexa válida. 

distribución binomial a partir 
da súa aproximación pola 
normal, valorando se se dan 
as condicións necesarias 
para que sexa válida. 

 e 
 i 

 

 B4.17. Identificación das fases e 
as tarefas dun estudo estatístico. 
Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, 
interpretando a información, e 
detectando erros e 
manipulacións. 
 

 B4.5. Utilizar o vocabulario 
axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas co 
azar e a estatística, 
analizando un conxunto de 
datos ou interpretando de 
xeito crítico informacións 
estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, 
e detectar posibles erros e 
manipulacións tanto na 
presentación dos datos coma 
das conclusións. 

 MACS1B4.5.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado para 
describir situacións 
relacionadas co azar e a 
estatística. 

 Utiliza un vocabulario 
adecuado , razoa , 
argumenta e interpreta 
informacións estatísticas ou 
relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 MACS1B4.5.2. Razoa e 
argumenta a interpretación 
de informacións estatísticas 
ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 
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8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. 

Ademais das medidas metodolóxicas xerais, a situación extraordinaria provocada por mor da pandemia da 
COVID19, fai necesaria establecer unha serie de actuacións destinadas non só a reforzar aqueles contidos 
imprescindibles que lles permitan afrontar con garantías o curso actual, senón tamén a paliar as dificultades que os 
alumnos poden atopar á hora de traballar de xeito telemático ante un novo posible escenario de confinamento. 
Entre estas actuacións destacamos as seguintes: 
 

 Familiarización co entorno e uso da Aula Virtual e coas novas tecnoloxías, xa que se detectou alumnado 
con dificultades para enviar as súas actividades durante o confinamento, non só debido á ausencia de 
recursos materiais, senón tamén por falta de coñecemento do funcionamento dos mesmos. 

 Repaso e/ou reforzo dos contidos dos cursos anteriores necesarios para continuar co proceso de ensino – 
aprendizaxe. Neste sentido: 

 Haberá sesións de repaso e/ou reforzo dos contidos imprescindibles antes da explicación dos 
novos. Aínda que na materia de Matemáticas, en cada tema,  os primeiros contidos sempre son un 
repaso dos conceptos, o profesor adicará as sesións necesarias para reforzalos. 

 Entregaranse fichas ou proporanse exercicios de repaso para ser realizados por todo o alumnado. 
Estas actividades serán corrixidas en clase para que o alumno adquira as habilidades e o dominio 
dos procedementos na realización das mesmas. Unha vez adquiridas, poderanse propor 
actividades adicionais, preferentemente a través da Aula Virtual, para fomentar o seu uso. 

 Unha vez adquiridos os procedementos e habilidades anteriores, explicaranse os contidos propios 
do curso actual e realizaranse actividades sobre os mesmos. Estas actividades proporanse 
preferentemente a través da Aula Virtual. 

 Prestarase unha especial atención aos contidos correspondentes aos bloques de Números e 
Álxebra xa que proporcionan as ferramentas necesarias para poder enfrontarse a outros novos.  

 O profesor poderá atender individualmente, sempre que o seu horario o permita, a un alumno ou a 
grupos reducidos, fóra da clase durante o tempo de recreo para resolver calquera dúbida que 
puideran plantexar. En calquera caso deberán garantirse as medidas de seguridade e respectar o 
protocolo establecido no centro.  

 Fomentarase a participación do alumno na aula mediante a formulación de cuestións teórico-
práticas que permitan coñecer o grao de consecución dos obxectivos previstos e poder establecer 
estratexias adaptadas a cada situación individual. 

 Fomentarase o traballo en grupo e colaborativo coa finalidade de que o alumnado poida por en 
común diferentes métodos para resolver un mesmo exercicio. Para este obxectivo, aínda que a 
maioría dos alumnos se comunican entre eles a través de aplicacións móbiles, insistirase no uso 
dos foros de discusión da Aula Virtual. 

 Coordinación permanente do profesorado para que as estratexias anteriores non se convertan nun 
procedemento estanco senón en intervencións dinámicas adecuadas a cada momento do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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8.4. Secuenciación: 

A secuenciación dos contidos será a seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS PARA 1º BACH- MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS. I 

1ª AVALIACIÓN 

1. Números reais.  
2. Aritmética da economía 
3. Ecuacións.  
4. Sistemas de ecuacións.. 

2ª AVALIACIÓN 

5. Funcións  
6. Límite dunha función 
7. Derivada dunha función. 
8. Aplicacións da derivada. Representación de funcións 

3ª AVALIACIÓN 

9. Estatística unidimensional 
10. Estatística bidimensional. 
11. Probabilidade. 
12. Distribucións binomial e normal 

 
 

8.5. Materiais e recursos ordinarios: 
 

MATERIAIS E RECURSOS ORDINARIOS 

 Libro de texto: Matemáticas Aplicadas ás CCSS I . Santillana 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Exercicios  entregados aos alumnos pola profesora. 
 Encerado clásico 
 Proxector 
 Pizarra dixital. 
 Aplicación Geogebra 
 Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica.Só cando 

o indíqueo profesor. 
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8.6. Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de 
preparación dos alumnos para enfrontarse aos obxectivos que se espera que logren. 

 Identificar obxectivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 
 Os instrumentos que se empregarán para a recolección da información poderán ser: 

a) Probas escritas 
b) Probas orais 
c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 
d) Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análise da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias 
,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados. 

 Non debe levar nota 
 

8.7. Procedementos de avaliación continua:  

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta o seguinte: 

 Observación do traballo diario dos alumnos. 

 Diario de clase do profesor. 

 Participación na clase. 

 Caderno de clase do alumno. 

 Probas escritas. 

 Probas orais e individuais na clase. 

 Exercicios e/ ou traballos individuais recollidos polo profesor. 

 
A información anterior recollerase mediante os seguintes procedementos: 

 Exames. 
 Traballo na aula. 
 Traballo na casa. 

 

 Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que 
obter para ser declarado aprobado. 

 Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 
que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

 O alumno que non se presente a un exame e non entregue a xustificación correspondente, terá nese 
exame unha nota de cero. 

 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria 

A realización das probas extraordinarias de recuperación para todos os alumnos que  non superaron a avaliación 
ordinaria farase procedendo do seguinte xeito 

 Farase un exame onde a materia a examinar será toda a impartida durante o curso. 
 O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao 

longo do curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter 
voluntario e non serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

 O exame será cualificado sobre dez puntos. 
 A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5). 
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9. Metodoloxía 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser 
aplicados a situacións novas, e que a linguaxe matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras 
ciencias, establécense, con carácter xeral, as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a 
axuda pedagóxica ás características individuais dos alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen 
sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de 
motivar aos alumnos; despois exporanse unhas ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito 
dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en 
receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e 
como usalos na resolución de problemas. O grao de dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse 
exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as 
novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar 
erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan 
axeitados para iso sempre respectando o protocolo de seguridade fronte ao COVID 19. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 

 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos  

 
En caso de producirse situacións de confinamento, individuais ou colectivas, e sen prexuízo do anterior, procederase 
do seguinte xeito. 
 

 O profesor correspondente facilitará, a través da aula virtual, material axeitado (plan de traballo, explicacións 
teóricas, exercicios propostos do libro, fichas,...) para que o alumnado confinado poida seguir con 
aproveitamento o desenvolvemento das clases nesa situación tan particular.  

 Poderanse establecer conexións virtuais mediante videoconferencia ou outros mecanismos sempre e cando 
as infraestruturas, os recursos do alumno e o profesor e a propia organización dos períodos lectivos o 
permitan 

 O alumnado terá a obriga de entregar, en prazo e forma, todas as actividades que o profesor puidera 
propoñer así como as posibles correccións que lle fosen requiridas. 

 Todas as probas escritas contempladas na programación, desenvolveranse, sempre que a situación o 
permita, de xeito presencial, independentemente de que as datas para a realización das mesmas puideran 
sufrir modificacións para adaptalas á situación dos afectados. 

 No caso de que o alumnado non puidera realizar de xeito presencial algunha proba correspondente a unha 
avaliación, considerarase que non se presentou á mesma, obtendo unha cualificación de cero puntos. Unha 
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vez producida a súa reincorporación ao Centro o alumno realizará todas aquelas probas pendentes 
correspondentes a dita avaliación. A nota asignada a esa avaliación calcularase, en todo caso, polos 
mesmos procedementos recollidos nos criterios de avaliación desta programación. 
 

 Unicamente cando a situación de confinamento afecte ás proba extraordinarias, a un período igual ou 
superior a un mes ou aos últimos días lectivos do curso, se contemplarán probas telemáticas debido a 
imposibilidade de realizalas en prazo de xeito presencial. O procedemento será o seguinte: 

o O profesor subirá as probas á Aula Virtual do Centro así como as instrucións para o 
desenvolvemento das mesmas como por exemplo os referidos aos prazos de entrega ou 
calquera outro aspecto que o profesor considere importante para a realización e entrega da 
proba por parte do alumno. 

o O alumno subirá á Aula Virtual, antes de que remate o prazo indicado polo profesor, o arquivo 
coa resolución de dita proba respectando todas e cada unha das normas establecidas nas 
instrucións ás que se refire o parágrafo anterior. En caso contrario dita proba poderá 
considerarse como non presentada. 

 Tal e como queda recollido no apartado dedicado aos criterios xerais de corrección, o profesor poderá 
esixir a súa realización mediante conexión individual por videoconferencia (se é posible), cando considere 
que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou de utilizar calquera outro 
recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os alumnos implicados deberán 
responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades ademais de ser capaces de 
responder a calquera cuestión relacionada cos conceptos involucrados nas mesmas.. En caso contrario, 
a cualificación obtida nese apartado ou exercicio será de cero puntos. 

 Para o cálculo das cualificacións. finais ou parciais, aplicaranse os criterios recollidos no apartado 
correspondente desta programación. 

 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

Para avaliar o progreso dos alumnos, empregaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática do traballo diario do alumno. Esta información poderá recollerse mediante os seguintes 
procedementos: 

 Sesións de resolución de problemas ou de cuestións teóricas relacionados cos contidos que se 
pretenden avaliar. Este tipo de sesións poderán realizarse sen anuncio previo. 

 A observación diaria da súa evolución. Poderán terse en conta os seguintes aspectos: 
 A súa creatividade e autonomía na aprendizaxe. 

 Calidade da participación na clase, xa sexa espontánea ou estimulada polo profesor. 

 Caderno do alumno. 

 Coidado da aula e do material de traballo común. 
 Actitude xeral positiva ante o aprendizaxe propio e dos compañeiros. 

 Probas escritas ou exames 
 Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación. Ditas probas, que serán anunciadas 

con suficiente antelación, poderán incluír exercicios, problemas e cuestións de carácter teórico 
relacionados cos contidos que se pretenden avaliar.  
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10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación 

Sexa EN  a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames realizados en cada avaliación e ON  a 

cualificación obtida mediante a observación sistemática. A nota, N, outorgada en cada unha das avaliacións será a 

media ponderada de EN  e de ON , tendo en conta as seguintes porcentaxes. 

 
BACHARELATO 

 Media dos exames: 80% 
 Observación sistemática: 20% 

N=0,8·NE + 0,2·NO
  

 

ESO 

 Media dos exames: 70% 
 Observación sistemática: 30% 

N=0,7·NE + 0,3·NO 
 

 

Cada exame valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter as seguintes cualificacións mínimas en cada un 
deles para poder acceder aos criterios de ponderación anteriores: 

CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA EXAME 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E BACHARELATO 2 PUNTOS SOBRE 10 

 

Cando a cualificación en algún dos exames correspondentes a unha avaliación sexa inferior á nota mínimas esixible 
para ese curso, a nota da avaliación ( N ) calcularase do seguinte xeito: 

 4, EN mínimo N sendo EN  a nota media dos exames. 

Considerarase que o alumno superou a avaliación se, unha vez aplicados os criterios anteriores, obtén unha nota de 
avaliación ( N ) igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario, considérase que o alumno non supera a 

avaliación polo que deberá presentarse ás probas de recuperación correspondentes nos termos e condicións que se 
recollen nos  seguintes parágrafos. 

 

10.2. Actividades e probas de recuperación 

Aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas deberán presentarse, 
obrigatoriamente, ás probas de recuperación correspondentes, así como realizar, en tempo e forma, as actividades 
que o profesor puidese propoñer se así o considerase oportuno. Estas probas terán lugar, preferentemente, antes da 
realización do primeiro exame da seguinte avaliación. En calquera caso, facilitaráselle a aqueles alumnos que o 
soliciten, todo o material de apoio necesario para o aproveitamento do proceso de recuperación.  

No caso de que un alumno teña que realizar algunha proba de recuperación, deberá examinarse de todos os 
contidos correspondentes a esa avaliación, independentemente de que superasen algún dos exames 
correspondentes á mesma. 

Cada proba de recuperación valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter unha nota mínima de cinco 
puntos para superala. En caso contrario, a avaliación considérase suspensa. A cualificación obtida nesta proba 
substitúe, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente.  

Aqueles alumnos que, tras realizar as probas de recuperación da primeira e segunda avaliacións, aínda non 
superasen algunha delas, deberán presentarse obrigatoriamente a un exame final que se celebrará preferentemente 



Programación Didáctica                 Curso 2021-2022 
 

35 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                    Departamento de Matemáticas 

no mes de maio (para os alumnos de ESO e 1º de Bacharelato) ou no mes de abril (para 2º de Bacharelato) para 
evitar a sobrecarga de exames finais en xuño. Así mesmo, os alumnos que suspendan a terceira avaliación deberán 
presentarse a un exame final da mesma con obxecto de recuperala. As cualificacións obtidas en cada un destes 
exames substitúen, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente. 

Tamén poderán presentarse ás probas de recuperación ou aos exames finais aqueles alumnos de Bacharelato que, 
tendo aprobadas as avaliacións correspondentes, desexen acadar unha maior cualificación nas mesmas. En calquera 
caso, as condicións establecidas para estes alumnos, son as mesmas que se recollen nos parágrafos anteriores. 

 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria 

Sexan 1N , 2N  e 3N  as cualificacións da primeira, segunda e terceira avaliacións respectivamente, actualizadas 

coas notas das recuperacións  e do exame final se fose o caso. A cualificación final FN  calcularase do seguinte 

xeito: 

 Caso 1: Se 1N , 2N  e 3N  son todas maiores ou iguais que cinco, ou unha, e só unha, é inferior a cinco, 

entón:  

 1 2 3, ,FN media N N N  

 Caso 2: Se dúas ou máis notas das 1N , 2N  e 3N  son inferiores a cinco, entón: 

  1 2 34, , ,FN mínimo media N N N
 

Considerarase que o alumno superou a materia se, despois de aplicar os procedementos anteriores, obtén unha 
cualificación final igual ou superior a cinco puntos. Noutro caso, a materia considérase suspensa. 

 

10.4. Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos que non superasen a materia na avaliación ordinaria deberán presentarse obrigatoriamente a unha 
proba de recuperación extraordinaria que se celebrará no mes de setembro para os alumnos de ESO e 1º de 
Bacharelato e no mes de xuño para os alumnos de 2º de Bacharelato. A datas concretas serán fixadas polo Centro.  

O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao longo do 
curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter voluntario e non 
serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

A proba de recuperación extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos durante o curso e valorarase de 
cero a dez puntos, sendo necesaria a obtención dun mínimo de cinco puntos para superala. En caso contrario o 
alumno estará suspenso. 
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10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por 
confinamento 

Tal e como se recolle no apartado correspondente á  metodoloxía desta programación, só se contemplarán probas 
telemáticas se o confinamento afecta aos últimos días de curso, ás probas extraordinarias ou se, previsiblemente, 
pode afectar a un período igual ou superior a un mes. Noutro caso, as probas realizaranse de xeito presencial no 
momento de reincorporación do alumno ao Centro.  

Para o cálculo da cualificación de cada avaliación afectada polo confinamento distinguiremos os seguintes casos: 

Caso 1: Se o alumno puido realizar todas as probas de xeito presencial, aínda que algunha delas fose realizada 
durante o período correspondente ás seguintes avaliacións, a nota calcularase  seguindo o meso procedemento 
recollido no apartado 10.1 desta programación tendo en conta que no relativo á observación sistemática incluirase o 
seguimento das actividades propostas durante o confinamento. 

Caso 2: Se o alumno realizou unha das probas de xeito presencial e outra de xeito telemático, procederase do 
seguinte xeito: 

Sexan PP e SP as nota obtidas na proba presencial e pola observación sistemática no período presencial 
respectivamente e sexan PT e ST  as notas respectivas obtidas na proba telemática e pola observación 
sistemática no período de confinamento. A cualificación final N da avaliación será: 

 1 2,N media N N  sendo 1 0,8 0, 2p pN P S      e  2 0,5 0,5T TN P S     

Caso 3: Se o alumno realizou todas as probas previstas para esa avaliación de xeito telemático, a  cualificación final 
N da avaliación será: 

0,5 0,5TN P S     

Sendo PT a media aritmética das cualificacións das probas telemáticas e S a media aritmética das cualificacións 
obtidas pola observación sistemática nos períodos presencial e non presencial. 

 

En todos os casos anteriores as cualificacións mínimas esixibles en cada proba son as mesmas que as recollidas no 
apartado 10.1 desta programación. Ademais, os alumnos que se atopen no caso 3, deberán presentar, como mínimo, 
o 75% das actividades correctamente resoltas en prazo e forma. En caso de non cumprir estes requisitos, a nota da 
avaliación NA será 

 4,AN mínimo N  

sendo N a cualificación obtida nos casos anteriores. 
 
A avaliación de materias pendentes de cursos anteriores e a avaliación da proba extraordinaria, seguirán estes 
mesmos procedementos sempre e cando o alumnado se atope nalgún dos tres casos citados neste punto. 
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10.6. Criterios xerais de corrección 

Á hora de corrixir as probas escritas ou calquera outra actividade teremos en conta os seguintes criterios xerais: 

 Calquera cuestión, exercicio ou problema no que non figure claramente o procedemento para a obtención do 
resultado será valorado con cero puntos. 

 Os resultados correctos só serán tidos en conta se se obteñen de procedementos e razoamentos correctos. 
En caso contrario terán unha valoración de cero puntos. 

 Se nun problema ou exercicio non se acada un resultado correcto pero todos os razoamentos e 
procedementos son correctos, a puntuación acadada nese apartado será, como mínimo, a metade da 
asignada a ese exercicio ou apartado. 

 Naqueles exercicios nos que sexa necesario aplicar algún teorema, este debe figurar claramente na 
resolución, xustificando razoadamente a súa aplicación. 

 O profesor poderá cualificar calquera proba escrita dun alumno cunha puntuación de cero puntos nos 
seguintes casos: 

 Se detecta que o alumno está copiando por outro compañeiro ou usando algún outro material 
elaborado por el mesmo que facilite a realización da proba e non fose expresamente autorizado polo 
profesor. 

 Se, durante a proba, o alumno facilita información a outro compañeiro sobre algún dos exercicios ou 
problemas que figuran na mesma. 

 Se o alumno mostra un comportamento disruptivo durante a realización dunha proba que afecte 
negativamente ao normal desenvolvemento da mesma. 

 Calquera comportamento do alumno que altere o carácter avaliador e individual da proba. 
 

 En caso de actividades ou probas que deban entregarse telematicamente, o profesor poderá esixir a súa 
realización de xeito presencial (se a situación o permite) ou mediante conexión individual por 
videoconferencia, cando considere que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou 
de utilizar calquera outro recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os 
alumnos implicados deberán responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades. En 
caso contrario, a cualificación das mesmas será de cero puntos. 

 
 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua. 
 

Aqueles alumnos que, en aplicación das normativa do Centro sobre faltas de asistencia a clase, foran sancionados 
coa perda do dereito de avaliación continua, serán avaliados mediante unha proba única que se fará nos últimos días 
lectivos do curso. Na proba entrarán todos os contidos correspondentes ás avaliacións nas que o alumno non teña 
acadado avaliación positiva. Esta proba valorarase de cero a 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco 
puntos para superala. A cualificación final será a media ponderada das avaliacións que xa tivera superadas antes da 
aplicación da sanción e da obtida nesta proba final.  
 
 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. 

O profesorado do Departamento prestará especial atención aos alumnos dos seus grupos que teñan materia 
pendente de cursos anteriores, facilitándolle a aqueles que o soliciten, material de apoio, correspondente a todos os 
bloques, orientado á labor de recuperación. Así mesmo, os alumnos deben entregar regularmente ao seu profesor 
todas as actividades propostas correctamente resoltas, de xeito que se poida facer un seguimento exhaustivo do 
aproveitamento de ditas actividades. 
 
Para a avaliación destes alumnos, establécense os seguintes procedementos: 
 

a) Tendo en conta o carácter progresivo da materia, aqueles alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións do curso máis alto no que están matriculados (aplicando os criterios que figuran na 
programación) e sigan con regularidade e aproveitamento as actividades de recuperación, terán superada a 
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materia pendente. En caso contrario, a materia está suspensa. A cualificación outorgada será a media 
aritmética das cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

 
b) Aqueles alumnos que non se atopen na situación anterior ou desexen acadar unha cualificación maior, 

deberán presentarse a dúas  probas escritas para recuperar a materia pendente cuxas datas serás fixadas 
polo centro. Estas probas, valoradas de cero a dez puntos, estarán baseadas na programación do curso ao 
que corresponde a materia pendente e incluirán contidos de todos os bloques impartidos. Estes contidos 
repartiranse entre as dúas probas seguindo criterios de proporcionalidade e temporalización.  A cualificación 
en cada  unha destas probas calcularase do seguinte xeito: 
 

0,8 0,2P AN N N     

 

sendo PN  a cualificación da proba escrita e AN  a cualificación obtida polo traballo e a realización de 

actividades ao longo do curso, entendido como o máis alto no que o alumno está matriculado. Considerarase 
que o alumno superou a proba se, unha vez aplicada a ponderación anterior, obtense unha nota N igual ou 
superior a cinco puntos. En caso contrario, a proba considérase suspensa. 
Para a obtención da cualificación final procederase como sigue: 

Se 1 2N e N  son as cualificacións obtidas en cada unha das probas respectivamente, entón: 

 1 2,FN media N N  

sempre e cando as 1 2N e N sexan iguais ou superiores aos seguintes valores: 

 
CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA PROBA 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E 
BACHARELATO 

2 PUNTOS SOBRE 10 

 
En caso contrario,  

  1 24, ,FN mínimo media N N  

Se despois de aplicar os criterios anteriores resulta unha nota final FN  igual ou superior a cinco, enténdese 

que o alumno recuperou a materia pendente. En caso contrario, enténdese que o alumno non recuperou a 
materia pendente por este procedemento. 
 

c) Os alumnos de ESO que non recuperasen a materia seguindo algún dous procedementos anteriores poderán 
presentarse a un exame final que se realizará no mes de maio e que poderá incluír cuestións relacionadas 
con todos os contidos da materia. Este exame valorarase de 0 a 10 puntos e será necesario obter un mínimo 
de cinco puntos para superalo. En caso contrario, a materia  considérase non recuperada. 

 
d) Os alumnos de ESO que non superasen a materia seguindo algún dos procedementos anteriores deberán 

facer unha proba extraordinaria no mes de setembro baseada na programación do curso ao que corresponde 
a materia pendente e incluirá contidos de todos os bloques. A proba valorarase de cero a dez puntos e será 
necesario obter un mínimo de cinco puntos para superala. A data para a realización desta proba será fixada 
pola Xefatura de Estudos. 

 
Enténdese que un alumno aprobou  a materia pendente se a recuperou por algún dos procedementos anteriores. 
 
Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato matriculados en Matemáticas II que non cursaran a materia de 
Matemáticas I e os matriculados en Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II que non cursaran a materia de Matemáticas 
Aplicadas ás CC.SS. I serán considerados como alumnos coa materia de primeiro pendente. Por tanto, para a 
avaliación destes alumnos en dita materia non cursada, aplicaranse os mesmos procedementos descritos nos 
parágrafos anteriores deste mesmo punto. 
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13. Atención á diversidade 

 Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de 
maior complexidade para algúns. 

 Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, 
incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa fin de establecer os coñecementos previos e 
detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

 Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos 
practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 

14. Contribución á educación en valores 

Como o resto das materias do curso, o ensino de Matemáticas debe atender tamén ao desenvolvemento de certos 
elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a 
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

Debemos focalizar, por tanto, o traballo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentais para o 
desenvolvemento integral do alumno: 

 Respecto:  
 A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar os erros e 

repoñerse ante as dificultades, honestidade e proxecto de vida. 
 Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo e resolución pacífica de conflitos. 
 Ás culturas: ideas, linguas, costumes e patrimonio cultural. 
 Aos animais: evitar o dano innecesario e evitar a extinción de especies. 
 Á natureza: evitar o deterioro medioambiental e participar activamente na recuperación do mesmo. 

 
 Responsabilidade: 

 Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns e cumprimento de 
compromisos contraídos co grupo. 

 Fronte ás normas sociais: civismo e cidadanía. 
 Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento responsable e 

razoado. 
 Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 
 Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible e ética global a longo prazo. 

 
 Xustiza: 

 Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Dereito á alimentación. 
 Dereito á saúde. 
 Dereito á educación. 
 Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal,familiar e social. 
 Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo 

cultural e político, a paz, a democracia,o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao Estado de dereito 
e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e consideración ás vítimas e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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 Solidariedade 
 Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 
 Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 
 Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

 
 Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 
 Coas vítimas de conflitos armados. 
 Coas vítimas de desastres naturais. 

 
 Creatividade e esperanza 

 Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas suscitados. 
 A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas e o mundo en xeral. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da ESO e do Bacharelato, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

 Coopera no desenvolvemento e a consolidación de 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. 

 Asume responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 Realiza unha eficaz achega para adquirir un bo dominio de destrezas básicas na utilización das fontes de 
información que permitirán, poñendo en valoro seu sentido crítico, que o alumnado adquira novos 
coñecementos.  

 Impulsa o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprendera aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 Favorece o aprecio á creación artística e a comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

Desta forma, podemos afirmar que as matemáticas desenvolven un labor fundamental para a consolidación dunha 
personalidade formada e equilibrada que integra o estímulo de capacidades de diversa tipoloxía. 

 Capacidades cognitivas, ao mellorar o pensamento reflexivo, incorporando as formas de expresión e 
razoamento matemático á linguaxe e aos modos de argumentación,e recoñecendo, suscitando e resolvendo, 
por medio de diferentes estratexias, situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos. 

 Capacidades persoais e interpersonais, ao estimular ao alumno para que consolide e manifeste unha actitude 
positiva ante a resolución de problemas,mostrando confianza na súa capacidade para enfrontarse a eles con 
éxito;valorando as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, desde un punto de vista histórico e 
desde o seu papel na sociedade actual; e aplicando as competencias matemáticas adquiridas para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medioambente, a saúde, o consumo, a 
igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

Os valores débense fomentar desde as dimensións individual e colectiva. Desde a dimensión individual 
desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a 
dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia 
e o respecto. 
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15. Contribución ao plan de convivencia 

Na práctica docente diaria, tratarase de fomentar nas aulas un clima de tolerancia e respecto ás ideas dos demais 
para crear un ambiente de traballo axeitado e, ó mesmo tempo, educar para a convivencia. 
Intentarase resolver os conflitos que puideran xurdir de forma dialogada e razoada. Só cando non se consiga 
resolvelos por estas vías, recorrerase á aplicación das medidas previstas no Regulamento de Réxime Interno do 
Centro. 
 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) 

No Departamento de Matemáticas estámonos adaptando a un cambio na metodoloxía para facer das TIC algo que 
sexa proveitoso e útil tanto para os alumnos como para os profesores 

O Departamento xa ven utilizando dende hai tempo medios TIC como as calculadoras e ordenadores para traballar 
con determinados contidos do currículo como se especifica nos apartados correspondentes da Programación. Sen 
embargo, estanse a adquirir pouco a pouco novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica 
docente adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso do libros de texto dixital de 
cada curso, procesadores de texto, follas de cálculo páxinas web nas que se traballan os contidos do currículo da 
disciplina e outras aplicacións informáticas como o Geogebra , Wiris, etc. 

Os obxectivos marcados polo Departamento son os seguintes: 

1. Usar as calculadoras de xeito que o alumno adquira un dominio razoable da mesma sen que isto vaia en 
detrimento da súa capacidade de cálculo manual e mental. 

2. Usar o encerado dixital e o vídeo proxector como ferramenta do profesor e o alumno para o intercambio de 
información nas explicacións de aula e na resolución dos exercicios propostos. 

3. Usar o ordenador como medio para afianzar e traballar os contidos matemáticos de cada curso. 
4. Traballar con  Internet e as páxinas Web para consultar e traballar os contidos relacionados coa disciplina. 
5. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación do Departamento cos  alumnos. 
6. Dotar ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación 
7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións,actividades... 
8. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
9. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nos diferentes puntos do 

currículo. 
10. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación. 
11. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 
12. Recomendar o alumnado ir a Biblioteca do centro onde poderán facer uso dos ordenadores con conexión a 

Internet. 
 
 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita  

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que se presenta no mesmo, 
identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e diferenciando aqueles que son básicos e 
fundamentais dos accesorios e mesmo dos que puideran ser meramente decorativos. Moitas veces os alumnos/as 
fracasan na resolución de problemas pola súa incapacidade para comprender os enunciados e, ante un texto 
medianamente largo, abandonan por considerarse incapaces de comprendelo axeitadamente. Para conseguir 
mellorar esta capacidade e, ó mesmo tempo, participar no proxecto lector do centro, lévanse a cabo as seguintes 
accións: 

 Ao comezo dun tema, ben o profesor ou algún alumno procede á lectura da historia relacionada coa aparición 



Programación Didáctica                 Curso 2021-2022 
 

42 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                    Departamento de Matemáticas 

ou a necesidade do contido que se vai a traballar .Tamén se repasan todos aqueles contidos xa vistos noutros 
cursos necesarios para a comprensión do novo coa lectura e resolución de  problemas sinxelos. 

 Cando se define o contido novo, lémolo e subliñamos no libro de texto. 

 Unha vez introducido o contido comezamos co traballo mecánico de resolver múltiples exercicios ,para que o 
alumno adquira a soltura de cálculo suficiente que nos permita pasar a darlle unha utilidade relacionada coa 
vida cotiá mediante a lectura de enunciados que os alumnos deben ler, comprender, traducir ó linguaxe 
matemático , resolver e por último comprobar se o resultado ó que chegaron é válido ou non . 

 

As lecturas que se fan na aula proceden fundamentalmente do libro de texto. Dentro da nosa disciplina é moi 
importante á lectura comprensiva de gráficos así que de novo os alumnos deben ler , entender, interpretar e sacar 
conclusións deles.  

 

17.1. Itinerarios lectores 

O Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios pero si recomenda a seguinte lectura optativa: 

ESO 

 
 El país de las mates para novatos  
 El país de las mates para expertos 
 Cuento enmarañado  
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Cuentos con cuentas  
 Matecuentos cuenta mates ... 
 Matecuentos 2: cuentos con problemas  
 Matecuentos 3: cuentos con problemas  
 Las aventuras del joven Einstein  
 El misterio de los tres encantadores  
 Historia de las matemáticas para novatos. 
 Cuentos del cero  
 Las pasiones de Emile  

 

 Una mente maravillosa 
 Albert y la habitación invisible  
 Numeriverso 
 Numeriverso: el dragón que no sabía leer  
 Quien mato a regio montano  
 101 juegos de lógica para novatos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 La maldición del zodíaco  
 Teatromático 
 Multiplicaciones a toda máquina  
 Hª de las matemáticas (en comic) 
 El diablo de los números  
 Si hay una X hay Matemáticas 
 El asesinato del profesor de Matemáticas 
 Descifrando Enigma 

 

BACHARELATO 

 El país de las mates para expertos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 El diablo de los números 
 Un matemático lee el periódico 
 El diablo de los números 

 Una mente maravillosa 
 Descifrando Enigma 
 El hombre anumérico 
 Un triángulo especial :Prado, Reina Sofía y Thyssen 

Bornemisa 
 7 paseos por la Alhambra 

 

Sen prexuízo do anterior, o Departamento participará, na medida do posible, en todas aquelas iniciativas e 
actividades desenvolvidas no Centro que teñan por obxecto promover e favorecera iniciación ou consolidación dos 
hábitos de lectura dos alumnos. Este curso, o Dpto. participará no programa de fomento da lectura cuxas 
características foron aprobadas en reunión da CCP. 
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18. Actividades extraescolares 

Ademais da eventual colaboración na realización de actividades extraescolares e complementarias que organice a 
Dirección o Centro ou outros Departamentos, en función das aptitudes dos grupos de alumnos da ESO e do 
alumnado de Bacharelato, fomentarase a preparación para participar en torneos e concursos matemáticos como 
poden ser: 

 Rally científico e matemático sen fronteiras. 
 Participacións nas probas de ESTALMAT. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para 2º de ESO. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para alumnos de primeiro e segundo de Bacharelato. 
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19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente 

 

 INDICADORES 

Escala 

 INDICADORES 

Escala  

1 2 3 4 1 2 3 4 

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

    

S
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  1.  Realiza a avaliación inicial 
ao principio do curso para 
axustar a programación 
ao nivel dos estudantes. 

    

  2.  Cando introduce 
conceptos novos, 
relaciónaos, se é 
posible, cos xa 
coñecidos; intercala 
preguntas 
aclaratorias; pon 
exemplos... 

      2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

    

  3.  Ten predisposición 
para aclarar dúbidas 
e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das 
clases.   

      3.  Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na 
aula e fóra dela.   

    

  4.  Optimiza o tempo 
dispoñible para o 
desenvolvemento de 
cada unidade 
didáctica.  

      4.  Proporciona a información 
necesaria sobre a 
resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

    

  5.  Utiliza axuda 
audiovisual ou doutro 
tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e 
das alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

    

  6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén 
unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

      6.  Utiliza suficientes criterios 
de avaliación que atendan 
de xeito equilibrado a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 
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  7.  Desenvolve os 
contidos dunha forma 
ordenada e 
comprensible para os 
alumnos e as 
alumnas. 

      7.  Favorece os procesos de 
autoavaliación e 
coavaliación. 

    

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

      8.  Propón novas actividades 
que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes 
non foron alcanzados 
suficientemente. 

    

  9.  Presenta actividades 
de grupo e individuais. 

    

 

  9.  Propón novas actividades 
de maior nivel cando os 
obxectivos foron 
alcanzados con 
suficiencia. 

    

      10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función 
dos contidos, do nivel dos 
estudantes, etc. 

    

      11.  Emprega diferentes 
medios para informar dos 
resultados aos estudantes 
e aos pais. 
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20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 

 

 
 

INDICADORES A AVALIAR 
Escala 

1 2 3 4 

    Temporalización das unidades didácticas     

Desenrolo da Programación en canto a 
secuenciación e temporalización das unidades 
didácticas 

    

Adecuación do grao mínimo de logro     

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos materiais didácticos seleccionados      

Adecuación das estratexias metodolóxicas 
empregadas 

    

Adecuación dos criterios de avaliación  
establecidos  

    

Claridade nos criterios de avaliación     

Uso de diversas ferramentas de avaliación      

Adecuación dos criterios establecidos para  
avaliación de materias pendentes      

Adecuación das medidas de atención á diversidade     

Adecuación do seguimento e revisión da 
Programación ao longo do curso 

    



 

 

 

PROGRAMACIÓN 
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1. Introdución: 

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

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

 

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

 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É 
necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como 
nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", que evoluciona dende a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do 
segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros 
bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas 
interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe 
das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 
resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento 
converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 
incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, 
algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en 
que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, 
servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 
social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 
aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; 
e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou 
artísticos con base matemática. 
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No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros 
cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 
numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; 
debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 
e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira 
especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Nas seguintes páxinas preséntase a programación didáctica da área de Matemáticas para os cursos e modalidades que 
se indican a continuación: 

CURSO MATERIA 

1º ESO Matemáticas 

2º ESO Matemáticas 

3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

1º BACHARELATO Matemáticas I 

1º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 

2º BACHARELATO Matemáticas II 

2º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 
 

Para cada unha delas, inclúese a metodoloxía didáctica, os procedementos para a avaliación inicial, os procedementos 
para a avaliación continua e os procedementos para a avaliación extraordinaria. Detállanse, ademais, os procedementos 
para o seguimento e avaliación das materias pendentes de cursos anteriores. 

Un dos obxectivos do Dpto. será a coordinación cos Departamentos doutras disciplinas que empreguen conceptos 
matemáticos para facilitar aos alumnos unha mellor comprensión dos contidos de ditas áreas. 
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2. Contextualización: 

 
O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro 
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico:
 
 

  
 
Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.

 
 
A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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                  Departamento de Matemáticas

O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante este curso, unha matrícula de 340
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico: 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.
 
 

 

pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.

3º ESO 4º ESO 1ª BACH 2º BACH 1º FPB 2º FPB

Curso

  Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas 

ste curso, unha matrícula de 340 alumnos e alumnas 

 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia. 

 

pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo. 

2º FPB
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3. O Departamento: 

O Departamento de Matemáticas do IES Celso Emilio Ferreiro está constituído polos seguintes membros: 

PROFESOR/A SITUACIÓN ADTVA.  

Marcos Martínez Guntín 
(Xefe de Departamento) 

Definitivo 

Sara Pena Vázquez Definitivo 

José Alberto Vázquez Rodríguez Definitivo 

Álvaro Lence Burgos Provisional 

 

O Departamento ten asignadas 59 horas semanais (56 de docencia e 3 correspondentes á xefatura de Departamento) 
distribuídas do seguinte xeito: 

 
Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 2 5 10 

3º ESO – E. Académicas 3 4 12 

4º ESO -  E. Académicas 2 4 8 

1º BACH - Ciencias 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH – CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 

   59 

 

A distribución horaria por profesor e grupo é a seguinte: 

 Marcos Martínez Guntín 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

4º ESO – E. Académicas 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH - CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 
   19 

 



Programación Didáctica   Curso 2021-2022 
 

8 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                   Departamento de Matemáticas 

 

 Sara Pena Vázquez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 1 5 5 
   15 

 

 

 

 

 José Alberto Vázquez Rodríguez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

3º ESO 3 4 12 

1º BACH. CIENCIAS. 1 4 4 
   16 

 

 Álvaro Lence Burgos 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

2º ESO 1 5 5 

4º ESO 1 4 4 
   9 
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4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato 

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 Núm. 120 do Luns, 29 de xuño de 2015) establece as 
competencias clave e os elementos transversais do currículo da ESO e do Bacharelato do seguinte xeito: 
 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO E NO BACHARELATO 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

Competencia dixital CD 

Competencia para aprender a aprender CAA 

Competencias sociais e cívicas CSC 

Competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Competencia para a conciencia e expresións culturais CCEC 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral e escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Tecnoloxías da información e comunicación TIC 

Emprendemento E 

Educación cívica e constitucional ECC 

Valores persoais VP 

Educación vial EV 
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5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

As matemáticas utilizan unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, 
e utilizalo nos momentos axeitados con rigor e propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades 
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

En todo o desenvolvemento do curso, o alumnado aplicará estratexias para definir modelos, planear problemas, 
resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Isto contribúe directamente á 
adquisición da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

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

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e procesos 
mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, mediante o traballo 
matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos 
matemáticos na creación das súas propias obras. 
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6. Obxectivos xerais da ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. 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. 

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

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

l. 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. 

m. 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 
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

7. Obxectivos xerais do 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 responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

d. 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. 

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

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

g. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

h. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

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

k. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.  

l. 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. 

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

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

q. 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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8. Obxectivos e contidos para 2º de Bacharelato- Matemáticas aplicadas ás CCSS II 
 

8.1. Obxectivos xerais do curso: 

A área de Matemáticas II de 2. º de Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades 
que lles permitan: 
 
 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.  

 Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, 
comprendendo e manexando representacións matemáticas. 
 
 

8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación 

Os contidos da materia de Matemáticas Aplicadas ás CCSS  II de 2º de Bacharelato estrutúranse en catro bloques: 

Bloque 1 Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas 

Bloque 2 Números e álxebra 

Bloque 3 Análise 

Bloque 4 Estatística e probabilidade 

 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso 
simultaneamente ao resto de bloques de contido 

A continuación móstranse a vinculación obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
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Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 e 
 i 

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

 

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

 MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

 CCL 
 CMCC

T 

 i 
 l 

 B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica:  
– Relación con outros problemas 

coñecidos. 
– Modificación de variables. 
– Suposición do problema resolto. 

 B1.3. Análise dos resultados obtidos: 
revisión das operacións utilizadas, 
coherencia das solucións coa situación, 
revisión sistemática do proceso, procura 
doutros xeitos de resolución e 
identificación de problemas parecidos. 

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

 MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
que cumpra resolver (datos, relacións entre os 
datos, condicións, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, contrastando a súa validez 
e valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso 
seguido. 

 CMCC
T 

 CAA 

 g 
 i 

  B1.4. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita de informes científicos sobre 
o proceso seguido na resolución dun 
problema, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización 

de datos.  
– Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

 B1.3. Elaborar un informe científico escrito que 
sirva para comunicar as ideas matemáticas 
xurdidas na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

 MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e 
á situación. 

 

 CMCC
T 

 MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou propiedade ou teorema 
que cumpra demostrar. 

 CMCC
T 

 CD 
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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 e os resultados obtidos. 

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

 i 
 l 
 m 

 B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 
 

 B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

 MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do 
proceso de elaboración dunha investigación 
matemática (problema de investigación, estado 
da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.). 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

 CMCC
T 

 CSIEE 
 

 h 
 i 
 l 
 n 
 

 B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.5. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir dea 
resolución dun problema e o afondamento 
posterior, da xeneralización de propiedades e 
leis matemáticas, e do afondamento nalgún 
momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos. 

 MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 
problemas formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos 
da realidade e do mundo das matemáticas 
(historia da humanidade e historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; ciencias 
sociais e matemáticas, etc.) 

 CMCC
T 

 CSC 
 CCCE

C 

 e 
 g 
 i 
 

 B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.8. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o procedemento, 

 B1.6. Elaborar un informe científico escrito que 
recolla o proceso de investigación realizado, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

 MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos axeitados ao contexto do 
problema de investigación. 

 CMCC
T 
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os resultados e as conclusións do 
proceso de investigación desenvolvido. 

 B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

 MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

 CCL 
 CMCC

T 

 MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de 
investigación, tanto na procura de solucións 
coma para mellorar a eficacia na comunicación 
das ideas matemáticas. 

 CMCC
T 

 CD 

 MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do 
tema de investigación. 

 CCL 
 

 MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel 
de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as 
súas impresións persoais sobre a experiencia. 

 CMCC
T 
 

 i 
 l 
 

 B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 
 

 B1.7. Desenvolver procesos de matematización 
en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da 
realidade. 

 MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

 CMCC
T 

 CSC 

 MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o 
problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución 
do problema ou dos problemas dentro do campo 
das matemáticas. 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática 
do problema no contexto da realidade. 

 CMCC
T 
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 MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, 
en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

 CMCC
T 
 

 i 
 

 B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

 B1.8. Valorar a modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

 MACS 2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e 
obtén conclusións sobre os logros conseguidos, 
resultados mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., e valorando outras opinións. 

 CMCC
T 
 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 
 ñ 
 o 
 p 

 B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

 B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

 B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer matemático. 

 MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, 
et.c).  

 CMCC
T 

 CSC 
 CSIEE 

 MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 
formular e formularse preguntas e procurar 
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados encontrados; etc. 

 CMCC
T 

 CAA 
 

 MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

 CSC 
 CSIEE 

 b 
 i 
 l 
 m 

 B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

 B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
a resolución de situacións descoñecidas. 

 MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

 CMCC
T 

 CSIEE 
 

 b 
 i 
 l 

 B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades 

 B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
valorando a súa eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras. 

 MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 

 CMCC
T 

 CAA 
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propias do traballo científico. beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 
aprender diso para situacións futuras. 

 

 g 
 i 

 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización 

de datos.  
– Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

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

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

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

 B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante simulacións 
ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

 MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a dificultade destes impida ou 
non aconselle facelos manualmente. 

 CD 
 CMCC

T 

- MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos 

 CMCC
T 
 

 MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

 CMCC
T 
 

 MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

 CMCC
T 
 

 e 
 g 
 i 

 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización 

de datos.  
– Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración 

 B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, buscando, analizando 
e seleccionando información salientable en 
internet ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

 MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais 
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información salientable, 
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 

 CD 
 

 MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. 

 CCL 
 

 MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a 

 CD 
 CAA 
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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. 

información das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso educativo, e 
establecendo pautas de mellora. 

 

Bloque 2: Números e Álxebra 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E. trans. 

 i 
 

 B2.1. Estudo das matrices 
como ferramenta para 
manexar e operar con datos 
estruturados en táboas. 
Clasificación de matrices. 

 B2.2. Operacións con 
matrices. 

 B2.3. Rango dunha matriz.  
 B2.4. Matriz inversa. 

Ecuacións matriciais. 
 B2.5. Método de Gauss. 
 B2.6. Determinantes ata orde 

3. 
 B2.7. Aplicación das 

operacións das matrices e das 
súas propiedades na 
resolución de problemas en 
contextos reais. 

 B2.1. Organizar información 
procedente de situacións do 
ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, aplicar as 
operacións con matrices como 
instrumento para o tratamento 
da devandita información e 
resolver problemas alxébricos 
mediante matrices e as súas 
operacións. 
 

 MACS2B2.1.1. Dispón en 
forma de matriz diversa 
información para resolver 
problemas. 

 

• Resolve problemas 
dispoñendo a información en 
forma de matriz e interpreta a 
solución dentro do contexto 
do enunciado . 

 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CCL 
 CSIEE 
 

 E 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 

 MACS2B2.1.2. Utiliza a 
linguaxe matricial para 
representar datos facilitados 
mediante táboas e para 
representar sistemas de 
ecuacións lineais. 

 Utiliza a linguaxe matricial 
para representar datos. 

 MACS2B2.1.3. Realiza 
operacións con matrices 
(incluído o cálculo da matriz 
inversa) e aplica as 
propiedades destas 
operacións adecuadamente 
para resolver problemas, 

 Realiza operacións  con 
matrices e aplica as 
propiedades destas 
operacións adecuadamente 
para resolver problemas,  
ecuacións matriciais e 
ecuacións con determinantes. 
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ecuacións matriciais, 
determinantes e ecuacións 
con determinantes. 

 Opera con sistemas de 
ecuacións e resolve os 
exercicios que se lle formulan 
aplicando o método máis 
adecuado. 

 Recoñece a existencia ou non 
da inversa dunha matriz e 
calcúlaa (polo método de 
Gauss e por determinantes) 
no seu caso. 

 Opera con determinantes, 
calcúlaos (ata orde 3), aplica 
as súas propiedades e 
resolve os exercicios que se 
lle formulan. 

 MACS2B2.1.4.Calcula o 
rango dunha matriz 
(numérica e con parámetros) 
e relaciónao coa 
dependencia lineal das súas 
filas e columnas. 

 Sabe calcular o rango dunha 
matriz (numérica e con 
parámetros). 

 h 
 i 
 

 B2.8. Representación matricial 
dun sistema de ecuacións 
lineais: discusión e resolución 
de sistemas de ecuacións 
lineais (ata tres ecuacións con 
tres incógnitas). Método de 
Gauss. 

 B2.9. Resolución de 
problemas das ciencias sociais 
e da economía. 

 B2.10. Inecuacións lineais 
cunha ou dúas incógnitas. 
Sistemas de inecuacións. 

 B2.1. Organizar información 
procedente de situacións do 
ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, aplicar as 
operacións con matrices como 
instrumento para o tratamento 
da devandita información e 
resolver problemas alxébricos 
mediante matrices e as súas 
operacións. 

 MACS2B2.1.3. Realiza 
operacións con matrices  e 
aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente 
de forma manual e co apoio 
de medios tecnolóxicos para 
resolver sistemas de 
ecuacións. 

 Opera con sistemas de 
ecuacións e resolve os 
exercicios que se lle formulan 
aplicando o método máis 
adecuado. 

 Expresa matricialmente un 
sistema de ecuacións lineais 
e, se é posible, resólveo 
calculando a inversa da 
matriz dos coeficientes. 

 Expresa matricialmente un 
sistema de ecuacións lineais 
e, se é posible, resólveo 
aplicando o método de Gauss 

 CMCCT 
  CAA 
 CCL 
 CD 
 CCCEC 
 CSC 
 CSIEE 

 E 
 CL 
 EOE 
 CA 
 ECC 
 VP 
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Resolución gráfica e alxébrica. 
 B2.11. Programación lineal 

bidimensional. Rexión factible. 
Determinación e interpretación 
das solucións óptimas. 

 B2.12. Aplicación da 
programación lineal á 
resolución de problemas 
sociais, económicos e 
demográficos. 

con matrices. 
 Estuda, discute e resolve, se 

é o caso, sistemas de 
ecuacións lineais con 
coeficientes numéricos e 
dependentes dun parámetro. 

 B2.2. Transcribir problemas 
expresados en linguaxe usual á 
linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando técnicas alxébricas 
determinadas (matrices, 
sistemas de ecuacións, 
inecuacións e programación 
lineal bidimensional), 
interpretando criticamente o 
significado das solucións 
obtidas. 

 MACS2B2.2.1. Formula 
alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da 
vida real e o sistema de 
ecuacións lineais formulado 
(como máximo de tres 
ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo nos casos que sexa 
posible e aplícao para 
resolver problemas en 
contextos reais. 

 Resolve problemas con 
ecuacións e sistemas de 
ecuacións aplicando o 
método máis adecuado. 

 MACS2B2.2.2. Aplica as 
técnicas gráficas de 
programación lineal 
bidimensional para resolver 
problemas de optimización 
de funcións lineais que están 
suxeitas a restricións, e 
interpreta os resultados 
obtidos no contexto do 
problema. 

 Resolve inecuacións, 
inecuacións lineais e sistemas 
de inecuacións cunha e con 
dúas incógnitas. 

 A partir dun sistema de 
inecuacións, constrúe o 
recinto de solucións e 
interprétaas como tales. 

 Utiliza a programación lineal 
para resolver problemas 
aplicando o método de 
resolución máis adecuado. 

 Obtén a rexión factible, os 
seus vértices e a solución 
óptima dos problemas de 
programación lineal. 
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Bloque 3: Análise 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C clave E. trans. 

 i  B3.1. Continuidade: 
tipos. Estudo da 
continuidade en 
funcións elementais 
e definidas a 
anacos. 
 

 B3.1. Analizar e 
interpretar fenómenos 
habituais das ciencias 
sociais de xeito 
obxectivo traducindo a 
información á linguaxe 
das funcións, e 
describilo mediante o 
estudo cualitativo e 
cuantitativo das súas 
propiedades máis 
características. 

 MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda 
de funcións problemas formulados 
nas ciencias sociais e descríbeos 
mediante o estudo da continuidade, 
tendencias, ramas infinitas, corte 
cos eixes, etc. 

 Resolve mediante funcións os 
problemas formulados nas ciencias 
sociais. 

 
 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC  

 E 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 ECC 
 VP 

 

 MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas 
de funcións sinxelas racionais, 
exponenciais e logarítmicas. 

 Representa graficamente límites 
descritos analiticamente. 

 Representa analiticamente límites de 
funcións dadas graficamente. 

 Calcula límites no infinito en nun punto 
(límites laterais se é preciso) para o 
cálculo das asíntotas de funcións 
racionais, exponenciais e logarítmicas. 

 Calcula as asíntotas de funcións 
racionais, exponenciais e logarítmicas 
sinxelas. 

 MACS2B3.1.3. Estuda a 
continuidade nun punto dunha 
función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de 
límite. 

 Identifica os límites das funcións no 
infinito, analiza as súas gráficas e 
realiza operacións  con eles. 

 Estuda e calcula os límites das funcións 
e resolve indeterminacións tendo en 
conta a súa continuidade ou 
descontinuidade segundo corresponda. 

 Recoñece se unha función é continua 
nun punto ou, se non o é, a causa da 
descontinuidade. 

 Determina o valor dun parámetro para 
que unha función definida «atrozos» 
sexa continua no «punto de empalme». 
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 i  B3.2. Aplicacións 
das derivadas ao 
estudo de funcións 
polinómicas, 
racionais e 
irracionais sinxelas, 
exponenciais e 
logarítmicas. 

 B3.3. Problemas de 
optimización 
relacionados coas 
ciencias sociais e a 
economía. 

 B3.4. Estudo e 
representación 
gráfica de funcións 
polinómicas, 
racionais, 
irracionais, 
exponenciais e 
logarítmicas 
sinxelas a partir das 
súas propiedades 
locais e globais. 

 B3.2. Utilizar o cálculo 
de derivadas para obter 
conclusións acerca do 
comportamento dunha 
función, para resolver 
problemas de 
optimización extraídos 
de situacións reais de 
carácter económico ou 
social e extraer 
conclusións do 
fenómeno analizado. 

 MACS2B3.2.1. Representa funcións 
e obtén a expresión alxébrica a 
partir de datos relativos ás súas 
propiedades locais ou globais, e 
extrae conclusións en problemas 
derivados de situacións reais. 

 Asocia a gráfica dunha función á da súa 
función derivada. 

 Calcula a derivada dunha función nun 
punto a partir da definición. 

 Identifica derivadas e a súa 
interpretación xeométrica e calcula 
derivadas laterais e sucesivas tendo en 
conta a continuidade e derivabilidade 
das funcións e utilizando as distintas 
técnicas de derivación. 

 Estuda a derivabilidade dunha función 
definida «atrozos», recorrendo ás 
derivadas laterais 

 Calcula a derivada de funcións sinxelas 
e compostas. 

 Calcula a ecuación da recta tanxente 
nun dos seus puntos. 

 Identifica, estima e calcula o dominio, o 
recorrido, os puntos de cortes, o signo, 
a simetría, a periodicidade, a monotonía 
e a curvatura das funcións. 

 Calcula o crecemento e decrecemento, 
os máximos e mínimos, a concavidade 
e convexidade e os puntos de inflexión 
das funcións mediante derivadas 
segundo corresponda. 

 Representa funcións polinómicas, 
racionais, trigonométricas, radicais, 
exponenciais, logarítmicas, definidas a 
trozos. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 

 E 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 ECC 
 VP 

 MACS2B3.2.2. Formula problemas 
de optimización sobre fenómenos 
relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultado 
obtido dentro do contexto. 

 Dada unha función mediante a súa 
expresión analítica ou mediante un 
enunciado, atopa en que casos 
presenta un máximo ou un mínimo. 

 Resolve problemas de optimización de 
funcións con aplicacións das derivadas. 
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Bloque 4: Estatística e probabilidade 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E. trans. 

 i 
 l 
 

 B4.1. Afondamento 
na teoría da 
probabilidade. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilidades a 
sucesos mediante a 
regra de Laplace e a 
partir da súa 
frecuencia relativa.  

 B4.2. Experimentos 
simples e 
compostos. 
Probabilidade 
condicionada. 
Dependencia e 

 B4.1. Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples e 
compostos, utilizando a 
regra de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
reconto persoais, 
diagramas de árbore ou 
táboas de continxencia, 
a axiomática da 
probabilidade e o 
teorema da 
probabilidade total, e 
aplica o teorema de 
Bayes para modificar a 

 MACS2B4.1.1. Calcula a 
probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos 
mediante a regra de Laplace, as 
fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de 
reconto. 

 Expresa mediante operacións con 
sucesos un enunciado. 

 Aplica as propiedades da 
probabilidade para obter a 
probabilidade dun suceso a partir das 
probabilidades doutros. 

 Utiliza a regra de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas 
de reconto tendo en conta as 
propiedades da probabilidade. 

 Aplica os conceptos de probabilidade 
condicionada e independencia de 
sucesos para calcular relacións 
teóricas entre eles. 

 Calcula probabilidades formuladas 
mediante enunciados que poden dar 

 
 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

  

 E 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 ECC 
 VP 

 

 i  B3.5. Concepto de 
primitiva. Integral 
indefinida. Cálculo 
de primitivas: 
propiedades 
básicas. Integrais 
inmediatas. 

 B3.6. Cálculo de 
áreas: integral 
definida. Regra de 
Barrow. 

 B3.3. Aplicar o cálculo 
de integrais na medida 
de áreas de rexións 
planas limitadas por 
rectas e curvas 
sinxelas que sexan 
doadamente 
representables, 
utilizando técnicas de 
integración inmediata. 

 MACS2B3.3.1. Aplica a regra de 
Barrow ao cálculo de integrais 
definidas de funcións elementais 
inmediatas. 

 Identifica a función primitiva dunha 
función e calcula integrais de funcións. 

 Calcula integrais definidas mediante a 
regra de Barrow. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 E 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 ECC 
 VP 

 MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de 
integral definida para calcular a área 
de recintos planos delimitados por 
unha ou dúas curvas. 

 Asocia unha integral definida al área 
dun recinto. 

 Identifica e calcula integrais definidas e 
calcula a área de espazos limitados 
por curvas e por unha curva e o eixe  
X  nun intervalo. 
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Bloque 4: Estatística e probabilidade 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E. trans. 

independencia de 
sucesos. 

 B4.3. Teoremas da 
probabilidade total e 
de Bayes. 
Probabilidades 
iniciais e finais, e 
verosimilitude dun 
suceso. 

probabilidade asignada 
a un suceso 
(probabilidade inicial) a 
partir da información 
obtida mediante a 
experimentación 
(probabilidade final), 
empregando os 
resultados numéricos 
obtidos na toma de 
decisións en contextos 
relacionados coas 
ciencias sociais. 

lugar a unha táboa de continxencia. 

 MACS2B4.1.2. Calcula 
probabilidades de sucesos a partir 
dos sucesos que constitúen unha 
partición do espazo mostral. 

 Calcula probabilidades e opera con 
sucesos tendo en conta os sucesos 
do espazo mostral. 

 Calcula probabilidades totais ou 
«aposteriori» utilizando un diagrama 
en árbore ou as fórmulas 
correspondentes. 

 MACS2B4.1.3. Calcula a 
probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

 Aplica o teorema de Bayes e o 
teorema da probabilidade total para 
calcular probabilidades. 

MACS2B4.1.4. Resolve unha 
situación relacionada coa toma de 
decisións en condicións de 
incerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións. 

 Resolve problemas relacionados coa 
probabilidade e a probabilidade 
condicionada. 

 i 
 l 

 B4.4. Poboación e 
mostra. Métodos de 
selección dunha 
mostra. Tamaño e 
representatividade 
dunha mostra. 

 B4.5. Estatística 
paramétrica. 
Parámetros dunha 
poboación e 
estatísticos obtidos a 
partir dunha mostra. 
Estimación puntual. 

 B4.6. Media e 

 B4.2. Describir 
procedementos 
estatísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
descoñecidos dunha 
poboación cunha 
fiabilidade ou un erro 
prefixados, calculando 
o tamaño mostral 
necesario e 
construíndo o intervalo 
de confianza para a 
media dunha 
poboación normal con 

 MACS2B4.2.1. Valora a 
representatividade dunha mostra a 
partir do seu proceso de selección. 

 Recoñece os elementos da estatística 
e os distintos tipos de mostreo. 

 Identifica cando un colectivo é 
poboación ou é mostra, razoa por qué 
se debe recorrer a unha mostra nunha 
circunstancia concreta, comprende que 
unha mostra ten que ser aleatoria e 
dun tamaño adecuado ás 
circunstancias da experiencia. 

 Describe, calculando os elementos 
básicos, o proceso para realizar un 
mostreo por sorteo, sistemático ou 
estratificado. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 E 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 ECC 
 VP 
 

 MACS2B4.2.2. Calcula estimadores  Identifica as variables aleatorias, as 
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Bloque 4: Estatística e probabilidade 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E. trans. 

desviación típica da 
media mostral e da 
proporción mostral. 
Distribución da 
media mostral nunha 
poboación normal. 
Distribución da 
media mostral e da 
proporción mostral 
no caso de mostras 
grandes. 

 B4.7. Estimación por 
intervalos de 
confianza. Relación 
entre confianza, erro 
e tamaño mostral. 

 B4.8. Intervalo de 
confianza para a 
media poboacional 
dunha distribución 
normal con 
desviación típica 
coñecida. 

 B4.9. Intervalo de 
confianza para a 
media poboacional 
dunha distribución de 
modelo descoñecido 
e para a proporción 
no caso de mostras 
grandes. 

desviación típica 
coñecida e para a 
media e proporción 
poboacional, cando o 
tamaño mostral é 
suficientemente 
grande. 

puntuais para a media, varianza, 
desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemas 
reais. 

distribucións discretas e continuas e 
calcúlaas. 

 MACS2B4.2.3. Calcula 
probabilidades asociadas á 
distribución da media mostral e da 
proporción mostral, aproximándoas 
pola distribución normal de 
parámetros axeitados a cada 
situación, e aplícao a problemas de 
situacións reais. 

 Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución 
binomial ou normal. 

 Obtén o intervalo característico  
correspondente a unha certa 
probabilidade. 

 Calcula o intervalo característico 
correspondente ás medias e as 
proporcións en mostras de certo 
tamaño. 

 Determina distribucións da media e da 
proporción segundo corresponda. 

 Describe a distribución das medias e 
das proporcións mostrais 
correspondentes a unha poboación 
coñecida, e calcula probabilidades 
relativas a elas. 

 MACS2B4.2.4. Constrúe, en 
contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional 
dunha distribución normal con 
desviación típica coñecida. 

 Constrúe intervalos de confianza. 
 Calcula o intervalo de confianza 

correspondente ás medias e as 
proporcións en mostras de certo 
tamaño. 

 MACS2B4.2.5. Constrúe, en 
contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional 
e para a proporción no caso de 
mostras grandes. 

 Constrúe intervalos de confianza para a 
media e para a proporción. 
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Bloque 4: Estatística e probabilidade 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E. trans. 

 MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a 
confianza dun intervalo de confianza 
co tamaño mostral, e calcula cada 
un destes tres elementos, coñecidos 
os outros dous, e aplícao en 
situacións reais. 

 Relaciona o erro e a confianza co 
cálculo dos intervalos de confianza. 

 Calcula o tamaño da mostra ou o nivel 
de confianza cando se coñecen os 
demais elementos do intervalo (na 
estimación da media e da proporción 
mostrais). 

 e 
 i 
 l 
 m 

 B4.10. Identificación 
das fases e das 
tarefas dun estudo 
estatístico. 
Elaboración e 
presentación da 
información 
estatística. Análise e 
descrición de 
traballos 
relacionados coa 
estatística e o azar, 
interpretando a 
información e 
detectando erros e 
manipulacións. 

 B4.3. Presentar de 
forma ordenada 
información estatística 
utilizando vocabulario e 
representacións 
adecuadas, e analizar 
de xeito crítico e 
argumentado informes 
estatísticos presentes 
nos medios de 
comunicación, na 
publicidade e noutros 
ámbitos, prestando 
especial atención á súa 
ficha técnica e 
detectando posibles 
erros e manipulacións 
na súa presentación e 
conclusións. 

 MACS2B4.3.1. Utiliza as 
ferramentas necesarias para estimar 
parámetros descoñecidos dunha 
poboación e presentar as 
inferencias obtidas mediante un 
vocabulario e representacións 
axeitadas. 

 Realiza estimacións de parámetros e 
ten en conta a inferencia estatística. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 

 E 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 ECC 
 VP 

  MACS2B4.3.2. Identifica e analiza 
os elementos dunha ficha técnica 
nun estudo estatístico sinxelo. 

 Recoñece e describe os elementos 
dun estudo estatístico. 

 MACS2B4.3.3. Analiza de xeito 
crítico e argumentado información 
estatística presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

 Recopila, organiza e analiza 
información estatística relevante de 
diversas fontes sobre o tema para 
completar os seus traballos, 
responder cuestións e expor esa 
información oralmente e/ou por 
escrito. 
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8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. 

Ademais das medidas metodolóxicas xerais, a situación extraordinaria provocada por mor da pandemia da 
COVID19, fai necesaria establecer unha serie de actuacións destinadas non só a reforzar aqueles contidos 
imprescindibles que lles permitan afrontar con garantías o curso actual, senón tamén a paliar as dificultades que os 
alumnos poden atopar á hora de traballar de xeito telemático ante un novo posible escenario de confinamento. 
Entre estas actuacións destacamos as seguintes: 
 

 Familiarización co entorno e uso da Aula Virtual e coas novas tecnoloxías, xa que se detectou alumnado 
con dificultades para enviar as súas actividades durante o confinamento, non só debido á ausencia de 
recursos materiais, senón tamén por falta de coñecemento do funcionamento dos mesmos. 

 Repaso e/ou reforzo dos contidos dos cursos anteriores necesarios para continuar co proceso de ensino – 
aprendizaxe. Neste sentido: 

 Haberá sesións de repaso e/ou reforzo dos contidos imprescindibles antes da explicación dos 
novos. Aínda que na materia de Matemáticas, en cada tema,  os primeiros contidos sempre son un 
repaso dos conceptos, o profesor adicará as sesións necesarias para reforzalos. 

 Entregaranse fichas ou proporanse exercicios de repaso para ser realizados por todo o alumnado. 
Estas actividades serán corrixidas en clase para que o alumno adquira as habilidades e o dominio 
dos procedementos na realización das mesmas. Unha vez adquiridas, poderanse propor 
actividades adicionais, preferentemente a través da Aula Virtual, para fomentar o seu uso. 

 Unha vez adquiridos os procedementos e habilidades anteriores, explicaranse os contidos propios 
do curso actual e realizaranse actividades sobre os mesmos. Estas actividades proporanse 
preferentemente a través da Aula Virtual. 

 Prestarase unha especial atención aos contidos correspondentes aos bloques de Números e 
Álxebra xa que proporcionan as ferramentas necesarias para poder enfrontarse a outros novos.  

 O profesor poderá atender individualmente, sempre que o seu horario o permita, a un alumno ou a 
grupos reducidos, fóra da clase durante o tempo de recreo para resolver calquera dúbida que 
puideran plantexar. En calquera caso deberán garantirse as medidas de seguridade e respectar o 
protocolo establecido no centro.  

 Fomentarase a participación do alumno na aula mediante a formulación de cuestións teórico-
práticas que permitan coñecer o grao de consecución dos obxectivos previstos e poder establecer 
estratexias adaptadas a cada situación individual. 

 Fomentarase o traballo en grupo e colaborativo coa finalidade de que o alumnado poida por en 
común diferentes métodos para resolver un mesmo exercicio. Para este obxectivo, aínda que a 
maioría dos alumnos se comunican entre eles a través de aplicacións móbiles, insistirase no uso 
dos foros de discusión da Aula Virtual. 

 Coordinación permanente do profesorado para que as estratexias anteriores non se convertan nun 
procedemento estanco senón en intervencións dinámicas adecuadas a cada momento do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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8.4. Secuenciación: 

A secuenciación dos contidos será a seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS MATEMÁTICAS II – 2º BACHARELATO  

1ª AVALIACIÓN 

1. Matrices.  
2. Determinantes.  
3. Sistemas de ecuacións.  
4. Programación lineal.  
5. Límites e continuidade. 

2ª AVALIACIÓN 

6. Derivadas.  
7. Aplicacións das derivadas.  
8. Representación de funcións.  
9. Integrais. 

3ª AVALIACIÓN 
10. Probabilidade. 
11. Poboación e mostra. 
12. Inferencia estatística. Estimación 

 
 

8.5. Materiais e recursos ordinarios: 
 

MATERIAIS E RECURSOS ORDINARIOS 

 Libro de texto: Matemáticas Aplicadas ás CCSS II . Santillana 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Exercicios  entregados aos alumnos pola profesora. 
 Encerado clásico 
 Proxector 
 Pizarra dixital. 
 Aplicación Geogebra 
 Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica.Só cando 

o indíqueo profesor. 
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8.6. Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de 
preparación dos alumnos para enfrontarse aos obxectivos que se espera que logren. 

 Identificar obxectivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 
 Os instrumentos que se empregarán para a recolección da información poderán ser: 

a) Probas escritas 
b) Probas orais 
c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 
d) Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análise da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias 
,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados. 

 Non debe levar nota 
 

8.7. Procedementos de avaliación continua:  

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta o seguinte: 

 Observación do traballo diario dos alumnos. 

 Diario de clase do profesor. 

 Participación na clase. 

 Caderno de clase do alumno. 

 Probas escritas. 

 Probas orais e individuais na clase. 

 Exercicios e/ ou traballos individuais recollidos polo profesor. 

 
A información anterior recollerase mediante os seguintes procedementos: 

 Exames. 
 Traballo na aula. 
 Traballo na casa. 

 

 Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que 
obter para ser declarado aprobado. 

 Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 
que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

 O alumno que non se presente a un exame e non entregue a xustificación correspondente, terá nese 
exame unha nota de cero. 

 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria 

A realización das probas extraordinarias de recuperación para todos os alumnos que  non superaron a avaliación 
ordinaria farase procedendo do seguinte xeito 

 Farase un exame onde a materia a examinar será toda a impartida durante o curso. 
 O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao 

longo do curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter 
voluntario e non serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

 O exame será cualificado sobre dez puntos. 
 A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5). 
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9. Metodoloxía 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser 
aplicados a situacións novas, e que a linguaxe matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras 
ciencias, establécense, con carácter xeral, as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a 
axuda pedagóxica ás características individuais dos alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen 
sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de 
motivar aos alumnos; despois exporanse unhas ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito 
dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en 
receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e 
como usalos na resolución de problemas. O grao de dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse 
exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as 
novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar 
erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan 
axeitados para iso sempre respectando o protocolo de seguridade fronte ao COVID 19. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 

 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos  

 
En caso de producirse situacións de confinamento, individuais ou colectivas, e sen prexuízo do anterior, procederase 
do seguinte xeito. 
 

 O profesor correspondente facilitará, a través da aula virtual, material axeitado (plan de traballo, explicacións 
teóricas, exercicios propostos do libro, fichas,...) para que o alumnado confinado poida seguir con 
aproveitamento o desenvolvemento das clases nesa situación tan particular.  

 Poderanse establecer conexións virtuais mediante videoconferencia ou outros mecanismos sempre e cando 
as infraestruturas, os recursos do alumno e o profesor e a propia organización dos períodos lectivos o 
permitan 

 O alumnado terá a obriga de entregar, en prazo e forma, todas as actividades que o profesor puidera 
propoñer así como as posibles correccións que lle fosen requiridas. 

 Todas as probas escritas contempladas na programación, desenvolveranse, sempre que a situación o 
permita, de xeito presencial, independentemente de que as datas para a realización das mesmas puideran 
sufrir modificacións para adaptalas á situación dos afectados. 

 No caso de que o alumnado non puidera realizar de xeito presencial algunha proba correspondente a unha 
avaliación, considerarase que non se presentou á mesma, obtendo unha cualificación de cero puntos. Unha 
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vez producida a súa reincorporación ao Centro o alumno realizará todas aquelas probas pendentes 
correspondentes a dita avaliación. A nota asignada a esa avaliación calcularase, en todo caso, polos 
mesmos procedementos recollidos nos criterios de avaliación desta programación. 
 

 Unicamente cando a situación de confinamento afecte ás proba extraordinarias, a un período igual ou 
superior a un mes ou aos últimos días lectivos do curso, se contemplarán probas telemáticas debido a 
imposibilidade de realizalas en prazo de xeito presencial. O procedemento será o seguinte: 

o O profesor subirá as probas á Aula Virtual do Centro así como as instrucións para o 
desenvolvemento das mesmas como por exemplo os referidos aos prazos de entrega ou 
calquera outro aspecto que o profesor considere importante para a realización e entrega da 
proba por parte do alumno. 

o O alumno subirá á Aula Virtual, antes de que remate o prazo indicado polo profesor, o arquivo 
coa resolución de dita proba respectando todas e cada unha das normas establecidas nas 
instrucións ás que se refire o parágrafo anterior. En caso contrario dita proba poderá 
considerarse como non presentada. 

 Tal e como queda recollido no apartado dedicado aos criterios xerais de corrección, o profesor poderá 
esixir a súa realización mediante conexión individual por videoconferencia (se é posible), cando considere 
que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou de utilizar calquera outro 
recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os alumnos implicados deberán 
responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades ademais de ser capaces de 
responder a calquera cuestión relacionada cos conceptos involucrados nas mesmas.. En caso contrario, 
a cualificación obtida nese apartado ou exercicio será de cero puntos. 

 Para o cálculo das cualificacións. finais ou parciais, aplicaranse os criterios recollidos no apartado 
correspondente desta programación. 

 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

Para avaliar o progreso dos alumnos, empregaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática do traballo diario do alumno. Esta información poderá recollerse mediante os seguintes 
procedementos: 

 Sesións de resolución de problemas ou de cuestións teóricas relacionados cos contidos que se 
pretenden avaliar. Este tipo de sesións poderán realizarse sen anuncio previo. 

 A observación diaria da súa evolución. Poderán terse en conta os seguintes aspectos: 
 A súa creatividade e autonomía na aprendizaxe. 

 Calidade da participación na clase, xa sexa espontánea ou estimulada polo profesor. 

 Caderno do alumno. 

 Coidado da aula e do material de traballo común. 
 Actitude xeral positiva ante o aprendizaxe propio e dos compañeiros. 

 Probas escritas ou exames 
 Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación. Ditas probas, que serán anunciadas 

con suficiente antelación, poderán incluír exercicios, problemas e cuestións de carácter teórico 
relacionados cos contidos que se pretenden avaliar.  
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10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación 

Sexa EN  a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames realizados en cada avaliación e ON  a 

cualificación obtida mediante a observación sistemática. A nota, N, outorgada en cada unha das avaliacións será a 

media ponderada de EN  e de ON , tendo en conta as seguintes porcentaxes. 

 
BACHARELATO 

 Media dos exames: 80% 
 Observación sistemática: 20% 

N=0,8·NE + 0,2·NO
  

 

ESO 

 Media dos exames: 70% 
 Observación sistemática: 30% 

N=0,7·NE + 0,3·NO 
 

 

Cada exame valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter as seguintes cualificacións mínimas en cada un 
deles para poder acceder aos criterios de ponderación anteriores: 

CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA EXAME 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E BACHARELATO 2 PUNTOS SOBRE 10 

 

Cando a cualificación en algún dos exames correspondentes a unha avaliación sexa inferior á nota mínimas esixible 

para ese curso, a nota da avaliación ( N ) calcularase do seguinte xeito: 

 4, EN mínimo N sendo EN  a nota media dos exames. 

Considerarase que o alumno superou a avaliación se, unha vez aplicados os criterios anteriores, obtén unha nota de 

avaliación ( N ) igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario, considérase que o alumno non supera a 

avaliación polo que deberá presentarse ás probas de recuperación correspondentes nos termos e condicións que se 
recollen nos  seguintes parágrafos. 

 

10.2. Actividades e probas de recuperación 

Aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas deberán presentarse, 
obrigatoriamente, ás probas de recuperación correspondentes, así como realizar, en tempo e forma, as actividades 
que o profesor puidese propoñer se así o considerase oportuno. Estas probas terán lugar, preferentemente, antes da 
realización do primeiro exame da seguinte avaliación. En calquera caso, facilitaráselle a aqueles alumnos que o 
soliciten, todo o material de apoio necesario para o aproveitamento do proceso de recuperación.  

No caso de que un alumno teña que realizar algunha proba de recuperación, deberá examinarse de todos os 
contidos correspondentes a esa avaliación, independentemente de que superasen algún dos exames 
correspondentes á mesma. 

Cada proba de recuperación valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter unha nota mínima de cinco 
puntos para superala. En caso contrario, a avaliación considérase suspensa. A cualificación obtida nesta proba 
substitúe, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente.  

Aqueles alumnos que, tras realizar as probas de recuperación da primeira e segunda avaliacións, aínda non 
superasen algunha delas, deberán presentarse obrigatoriamente a un exame final que se celebrará preferentemente 
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no mes de maio (para os alumnos de ESO e 1º de Bacharelato) ou no mes de abril (para 2º de Bacharelato) para 
evitar a sobrecarga de exames finais en xuño. Así mesmo, os alumnos que suspendan a terceira avaliación deberán 
presentarse a un exame final da mesma con obxecto de recuperala. As cualificacións obtidas en cada un destes 
exames substitúen, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente. 

Tamén poderán presentarse ás probas de recuperación ou aos exames finais aqueles alumnos de Bacharelato que, 
tendo aprobadas as avaliacións correspondentes, desexen acadar unha maior cualificación nas mesmas. En calquera 
caso, as condicións establecidas para estes alumnos, son as mesmas que se recollen nos parágrafos anteriores. 

 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria 

Sexan 1N , 2N  e 3N  as cualificacións da primeira, segunda e terceira avaliacións respectivamente, actualizadas 

coas notas das recuperacións  e do exame final se fose o caso. A cualificación final FN  calcularase do seguinte 

xeito: 

 Caso 1: Se 1N , 2N  e 3N  son todas maiores ou iguais que cinco, ou unha, e só unha, é inferior a cinco, 

entón:  

 1 2 3, ,FN media N N N  

 Caso 2: Se dúas ou máis notas das 1N , 2N  e 3N  son inferiores a cinco, entón: 

  1 2 34, , ,FN mínimo media N N N
 

Considerarase que o alumno superou a materia se, despois de aplicar os procedementos anteriores, obtén unha 
cualificación final igual ou superior a cinco puntos. Noutro caso, a materia considérase suspensa. 

 

10.4. Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos que non superasen a materia na avaliación ordinaria deberán presentarse obrigatoriamente a unha 
proba de recuperación extraordinaria que se celebrará no mes de setembro para os alumnos de ESO e 1º de 
Bacharelato e no mes de xuño para os alumnos de 2º de Bacharelato. A datas concretas serán fixadas polo Centro.  

O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao longo do 
curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter voluntario e non 
serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

A proba de recuperación extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos durante o curso e valorarase de 
cero a dez puntos, sendo necesaria a obtención dun mínimo de cinco puntos para superala. En caso contrario o 
alumno estará suspenso. 
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10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por 
confinamento 

Tal e como se recolle no apartado correspondente á  metodoloxía desta programación, só se contemplarán probas 
telemáticas se o confinamento afecta aos últimos días de curso, ás probas extraordinarias ou se, previsiblemente, 
pode afectar a un período igual ou superior a un mes. Noutro caso, as probas realizaranse de xeito presencial no 
momento de reincorporación do alumno ao Centro.  

Para o cálculo da cualificación de cada avaliación afectada polo confinamento distinguiremos os seguintes casos: 

Caso 1: Se o alumno puido realizar todas as probas de xeito presencial, aínda que algunha delas fose realizada 
durante o período correspondente ás seguintes avaliacións, a nota calcularase  seguindo o meso procedemento 
recollido no apartado 10.1 desta programación tendo en conta que no relativo á observación sistemática incluirase o 
seguimento das actividades propostas durante o confinamento. 

Caso 2: Se o alumno realizou unha das probas de xeito presencial e outra de xeito telemático, procederase do 
seguinte xeito: 

Sexan PP e SP as nota obtidas na proba presencial e pola observación sistemática no período presencial 
respectivamente e sexan PT e ST  as notas respectivas obtidas na proba telemática e pola observación 
sistemática no período de confinamento. A cualificación final N da avaliación será: 

 1 2,N media N N  sendo 1 0,8 0, 2p pN P S      e  2 0,5 0,5T TN P S     

Caso 3: Se o alumno realizou todas as probas previstas para esa avaliación de xeito telemático, a  cualificación final 
N da avaliación será: 

0,5 0,5TN P S     

Sendo PT a media aritmética das cualificacións das probas telemáticas e S a media aritmética das cualificacións 
obtidas pola observación sistemática nos períodos presencial e non presencial. 

 

En todos os casos anteriores as cualificacións mínimas esixibles en cada proba son as mesmas que as recollidas no 
apartado 10.1 desta programación. Ademais, os alumnos que se atopen no caso 3, deberán presentar, como mínimo, 
o 75% das actividades correctamente resoltas en prazo e forma. En caso de non cumprir estes requisitos, a nota da 
avaliación NA será 

 4,AN mínimo N  

sendo N a cualificación obtida nos casos anteriores. 
 
A avaliación de materias pendentes de cursos anteriores e a avaliación da proba extraordinaria, seguirán estes 
mesmos procedementos sempre e cando o alumnado se atope nalgún dos tres casos citados neste punto. 
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10.6. Criterios xerais de corrección 

Á hora de corrixir as probas escritas ou calquera outra actividade teremos en conta os seguintes criterios xerais: 

 Calquera cuestión, exercicio ou problema no que non figure claramente o procedemento para a obtención do 
resultado será valorado con cero puntos. 

 Os resultados correctos só serán tidos en conta se se obteñen de procedementos e razoamentos correctos. 
En caso contrario terán unha valoración de cero puntos. 

 Se nun problema ou exercicio non se acada un resultado correcto pero todos os razoamentos e 
procedementos son correctos, a puntuación acadada nese apartado será, como mínimo, a metade da 
asignada a ese exercicio ou apartado. 

 Naqueles exercicios nos que sexa necesario aplicar algún teorema, este debe figurar claramente na 
resolución, xustificando razoadamente a súa aplicación. 

 O profesor poderá cualificar calquera proba escrita dun alumno cunha puntuación de cero puntos nos 
seguintes casos: 

 Se detecta que o alumno está copiando por outro compañeiro ou usando algún outro material 
elaborado por el mesmo que facilite a realización da proba e non fose expresamente autorizado polo 
profesor. 

 Se, durante a proba, o alumno facilita información a outro compañeiro sobre algún dos exercicios ou 
problemas que figuran na mesma. 

 Se o alumno mostra un comportamento disruptivo durante a realización dunha proba que afecte 
negativamente ao normal desenvolvemento da mesma. 

 Calquera comportamento do alumno que altere o carácter avaliador e individual da proba. 
 

 En caso de actividades ou probas que deban entregarse telematicamente, o profesor poderá esixir a súa 
realización de xeito presencial (se a situación o permite) ou mediante conexión individual por 
videoconferencia, cando considere que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou 
de utilizar calquera outro recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os 
alumnos implicados deberán responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades. En 
caso contrario, a cualificación das mesmas será de cero puntos. 

 
 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua. 
 

Aqueles alumnos que, en aplicación das normativa do Centro sobre faltas de asistencia a clase, foran sancionados 
coa perda do dereito de avaliación continua, serán avaliados mediante unha proba única que se fará nos últimos días 
lectivos do curso. Na proba entrarán todos os contidos correspondentes ás avaliacións nas que o alumno non teña 
acadado avaliación positiva. Esta proba valorarase de cero a 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco 
puntos para superala. A cualificación final será a media ponderada das avaliacións que xa tivera superadas antes da 
aplicación da sanción e da obtida nesta proba final.  
 
 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. 

O profesorado do Departamento prestará especial atención aos alumnos dos seus grupos que teñan materia 
pendente de cursos anteriores, facilitándolle a aqueles que o soliciten, material de apoio, correspondente a todos os 
bloques, orientado á labor de recuperación. Así mesmo, os alumnos deben entregar regularmente ao seu profesor 
todas as actividades propostas correctamente resoltas, de xeito que se poida facer un seguimento exhaustivo do 
aproveitamento de ditas actividades. 
 
Para a avaliación destes alumnos, establécense os seguintes procedementos: 
 

a) Tendo en conta o carácter progresivo da materia, aqueles alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións do curso máis alto no que están matriculados (aplicando os criterios que figuran na 
programación) e sigan con regularidade e aproveitamento as actividades de recuperación, terán superada a 
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materia pendente. En caso contrario, a materia está suspensa. A cualificación outorgada será a media 
aritmética das cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

 
b) Aqueles alumnos que non se atopen na situación anterior ou desexen acadar unha cualificación maior, 

deberán presentarse a dúas  probas escritas para recuperar a materia pendente cuxas datas serás fixadas 
polo centro. Estas probas, valoradas de cero a dez puntos, estarán baseadas na programación do curso ao 
que corresponde a materia pendente e incluirán contidos de todos os bloques impartidos. Estes contidos 
repartiranse entre as dúas probas seguindo criterios de proporcionalidade e temporalización.  A cualificación 
en cada  unha destas probas calcularase do seguinte xeito: 
 

0,8 0,2P AN N N     

 

sendo PN  a cualificación da proba escrita e AN  a cualificación obtida polo traballo e a realización de 

actividades ao longo do curso, entendido como o máis alto no que o alumno está matriculado. Considerarase 
que o alumno superou a proba se, unha vez aplicada a ponderación anterior, obtense unha nota N igual ou 
superior a cinco puntos. En caso contrario, a proba considérase suspensa. 
Para a obtención da cualificación final procederase como sigue: 

Se 1 2N e N  son as cualificacións obtidas en cada unha das probas respectivamente, entón: 

 1 2,FN media N N  

sempre e cando as 1 2N e N sexan iguais ou superiores aos seguintes valores: 

 
CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA PROBA 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E 
BACHARELATO 

2 PUNTOS SOBRE 10 

 
En caso contrario,  

  1 24, ,FN mínimo media N N  

Se despois de aplicar os criterios anteriores resulta unha nota final FN  igual ou superior a cinco, enténdese 

que o alumno recuperou a materia pendente. En caso contrario, enténdese que o alumno non recuperou a 
materia pendente por este procedemento. 
 

c) Os alumnos de ESO que non recuperasen a materia seguindo algún dous procedementos anteriores poderán 
presentarse a un exame final que se realizará no mes de maio e que poderá incluír cuestións relacionadas 
con todos os contidos da materia. Este exame valorarase de 0 a 10 puntos e será necesario obter un mínimo 
de cinco puntos para superalo. En caso contrario, a materia  considérase non recuperada. 

 
d) Os alumnos de ESO que non superasen a materia seguindo algún dos procedementos anteriores deberán 

facer unha proba extraordinaria no mes de setembro baseada na programación do curso ao que corresponde 
a materia pendente e incluirá contidos de todos os bloques. A proba valorarase de cero a dez puntos e será 
necesario obter un mínimo de cinco puntos para superala. A data para a realización desta proba será fixada 
pola Xefatura de Estudos. 

 
Enténdese que un alumno aprobou  a materia pendente se a recuperou por algún dos procedementos anteriores. 
 
Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato matriculados en Matemáticas II que non cursaran a materia de 
Matemáticas I e os matriculados en Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II que non cursaran a materia de Matemáticas 
Aplicadas ás CC.SS. I serán considerados como alumnos coa materia de primeiro pendente. Por tanto, para a 
avaliación destes alumnos en dita materia non cursada, aplicaranse os mesmos procedementos descritos nos 
parágrafos anteriores deste mesmo punto. 
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13. Atención á diversidade 

 Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de 
maior complexidade para algúns. 

 Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, 
incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa fin de establecer os coñecementos previos e 
detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

 Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos 
practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 

14. Contribución á educación en valores 

Como o resto das materias do curso, o ensino de Matemáticas debe atender tamén ao desenvolvemento de certos 
elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a 
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

Debemos focalizar, por tanto, o traballo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentais para o 
desenvolvemento integral do alumno: 

 Respecto:  
 A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar os erros e 

repoñerse ante as dificultades, honestidade e proxecto de vida. 
 Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo e resolución pacífica de conflitos. 
 Ás culturas: ideas, linguas, costumes e patrimonio cultural. 
 Aos animais: evitar o dano innecesario e evitar a extinción de especies. 
 Á natureza: evitar o deterioro medioambiental e participar activamente na recuperación do mesmo. 

 
 Responsabilidade: 

 Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns e cumprimento de 
compromisos contraídos co grupo. 

 Fronte ás normas sociais: civismo e cidadanía. 
 Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento responsable e 

razoado. 
 Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 
 Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible e ética global a longo prazo. 

 
 Xustiza: 

 Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Dereito á alimentación. 
 Dereito á saúde. 
 Dereito á educación. 
 Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal,familiar e social. 
 Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo 

cultural e político, a paz, a democracia,o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao Estado de dereito 
e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e consideración ás vítimas e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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 Solidariedade 
 Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 
 Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 
 Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

 
 Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 
 Coas vítimas de conflitos armados. 
 Coas vítimas de desastres naturais. 

 
 Creatividade e esperanza 

 Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas suscitados. 
 A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas e o mundo en xeral. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da ESO e do Bacharelato, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

 Coopera no desenvolvemento e a consolidación de 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. 

 Asume responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 Realiza unha eficaz achega para adquirir un bo dominio de destrezas básicas na utilización das fontes de 
información que permitirán, poñendo en valoro seu sentido crítico, que o alumnado adquira novos 
coñecementos.  

 Impulsa o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprendera aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 Favorece o aprecio á creación artística e a comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

Desta forma, podemos afirmar que as matemáticas desenvolven un labor fundamental para a consolidación dunha 
personalidade formada e equilibrada que integra o estímulo de capacidades de diversa tipoloxía. 

 Capacidades cognitivas, ao mellorar o pensamento reflexivo, incorporando as formas de expresión e 
razoamento matemático á linguaxe e aos modos de argumentación,e recoñecendo, suscitando e resolvendo, 
por medio de diferentes estratexias, situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos. 

 Capacidades persoais e interpersonais, ao estimular ao alumno para que consolide e manifeste unha actitude 
positiva ante a resolución de problemas,mostrando confianza na súa capacidade para enfrontarse a eles con 
éxito;valorando as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, desde un punto de vista histórico e 
desde o seu papel na sociedade actual; e aplicando as competencias matemáticas adquiridas para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medioambente, a saúde, o consumo, a 
igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

Os valores débense fomentar desde as dimensións individual e colectiva. Desde a dimensión individual 
desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a 
dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia 
e o respecto. 
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15. Contribución ao plan de convivencia 

Na práctica docente diaria, tratarase de fomentar nas aulas un clima de tolerancia e respecto ás ideas dos demais 
para crear un ambiente de traballo axeitado e, ó mesmo tempo, educar para a convivencia. 
Intentarase resolver os conflitos que puideran xurdir de forma dialogada e razoada. Só cando non se consiga 
resolvelos por estas vías, recorrerase á aplicación das medidas previstas no Regulamento de Réxime Interno do 
Centro. 
 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) 

No Departamento de Matemáticas estámonos adaptando a un cambio na metodoloxía para facer das TIC algo que 
sexa proveitoso e útil tanto para os alumnos como para os profesores 

O Departamento xa ven utilizando dende hai tempo medios TIC como as calculadoras e ordenadores para traballar 
con determinados contidos do currículo como se especifica nos apartados correspondentes da Programación. Sen 
embargo, estanse a adquirir pouco a pouco novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica 
docente adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso do libros de texto dixital de 
cada curso, procesadores de texto, follas de cálculo páxinas web nas que se traballan os contidos do currículo da 
disciplina e outras aplicacións informáticas como o Geogebra , Wiris, etc. 

Os obxectivos marcados polo Departamento son os seguintes: 

1. Usar as calculadoras de xeito que o alumno adquira un dominio razoable da mesma sen que isto vaia en 
detrimento da súa capacidade de cálculo manual e mental. 

2. Usar o encerado dixital e o vídeo proxector como ferramenta do profesor e o alumno para o intercambio de 
información nas explicacións de aula e na resolución dos exercicios propostos. 

3. Usar o ordenador como medio para afianzar e traballar os contidos matemáticos de cada curso. 
4. Traballar con  Internet e as páxinas Web para consultar e traballar os contidos relacionados coa disciplina. 
5. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación do Departamento cos  alumnos. 
6. Dotar ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación 
7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións,actividades... 
8. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
9. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nos diferentes puntos do 

currículo. 
10. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación. 
11. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 
12. Recomendar o alumnado ir a Biblioteca do centro onde poderán facer uso dos ordenadores con conexión a 

Internet. 
 
 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita  

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que se presenta no mesmo, 
identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e diferenciando aqueles que son básicos e 
fundamentais dos accesorios e mesmo dos que puideran ser meramente decorativos. Moitas veces os alumnos/as 
fracasan na resolución de problemas pola súa incapacidade para comprender os enunciados e, ante un texto 
medianamente largo, abandonan por considerarse incapaces de comprendelo axeitadamente. Para conseguir 
mellorar esta capacidade e, ó mesmo tempo, participar no proxecto lector do centro, lévanse a cabo as seguintes 
accións: 

 Ao comezo dun tema, ben o profesor ou algún alumno procede á lectura da historia relacionada coa aparición 
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ou a necesidade do contido que se vai a traballar .Tamén se repasan todos aqueles contidos xa vistos noutros 
cursos necesarios para a comprensión do novo coa lectura e resolución de  problemas sinxelos. 

 Cando se define o contido novo, lémolo e subliñamos no libro de texto. 

 Unha vez introducido o contido comezamos co traballo mecánico de resolver múltiples exercicios ,para que o 
alumno adquira a soltura de cálculo suficiente que nos permita pasar a darlle unha utilidade relacionada coa 
vida cotiá mediante a lectura de enunciados que os alumnos deben ler, comprender, traducir ó linguaxe 
matemático , resolver e por último comprobar se o resultado ó que chegaron é válido ou non . 

 

As lecturas que se fan na aula proceden fundamentalmente do libro de texto. Dentro da nosa disciplina é moi 
importante á lectura comprensiva de gráficos así que de novo os alumnos deben ler , entender, interpretar e sacar 
conclusións deles.  

 

17.1. Itinerarios lectores 

O Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios pero si recomenda a seguinte lectura optativa: 

ESO 

 
 El país de las mates para novatos  
 El país de las mates para expertos 
 Cuento enmarañado  
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Cuentos con cuentas  
 Matecuentos cuenta mates ... 
 Matecuentos 2: cuentos con problemas  
 Matecuentos 3: cuentos con problemas  
 Las aventuras del joven Einstein  
 El misterio de los tres encantadores  
 Historia de las matemáticas para novatos. 
 Cuentos del cero  
 Las pasiones de Emile  

 

 Una mente maravillosa 
 Albert y la habitación invisible  
 Numeriverso 
 Numeriverso: el dragón que no sabía leer  
 Quien mato a regio montano  
 101 juegos de lógica para novatos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 La maldición del zodíaco  
 Teatromático 
 Multiplicaciones a toda máquina  
 Hª de las matemáticas (en comic) 
 El diablo de los números  
 Si hay una X hay Matemáticas 
 El asesinato del profesor de Matemáticas 
 Descifrando Enigma 

 

BACHARELATO 

 El país de las mates para expertos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 El diablo de los números 
 Un matemático lee el periódico 
 El diablo de los números 

 Una mente maravillosa 
 Descifrando Enigma 
 El hombre anumérico 
 Un triángulo especial :Prado, Reina Sofía y Thyssen 

Bornemisa 
 7 paseos por la Alhambra 

 

Sen prexuízo do anterior, o Departamento participará, na medida do posible, en todas aquelas iniciativas e 
actividades desenvolvidas no Centro que teñan por obxecto promover e favorecera iniciación ou consolidación dos 
hábitos de lectura dos alumnos. Este curso, o Dpto. participará no programa de fomento da lectura cuxas 
características foron aprobadas en reunión da CCP. 
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18. Actividades extraescolares 

Ademais da eventual colaboración na realización de actividades extraescolares e complementarias que organice a 
Dirección o Centro ou outros Departamentos, en función das aptitudes dos grupos de alumnos da ESO e do 
alumnado de Bacharelato, fomentarase a preparación para participar en torneos e concursos matemáticos como 
poden ser: 

 Rally científico e matemático sen fronteiras. 
 Participacións nas probas de ESTALMAT. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para 2º de ESO. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para alumnos de primeiro e segundo de Bacharelato. 
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19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente 

 

 INDICADORES 

Escala 

 INDICADORES 

Escala  

1 2 3 4 1 2 3 4 

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

    

S
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  1.  Realiza a avaliación inicial 
ao principio do curso para 
axustar a programación 
ao nivel dos estudantes. 

    

  2.  Cando introduce 
conceptos novos, 
relaciónaos, se é 
posible, cos xa 
coñecidos; intercala 
preguntas 
aclaratorias; pon 
exemplos... 

      2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

    

  3.  Ten predisposición 
para aclarar dúbidas 
e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das 
clases.   

      3.  Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na 
aula e fóra dela.   

    

  4.  Optimiza o tempo 
dispoñible para o 
desenvolvemento de 
cada unidade 
didáctica.  

      4.  Proporciona a información 
necesaria sobre a 
resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

    

  5.  Utiliza axuda 
audiovisual ou doutro 
tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e 
das alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

    

  6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén 
unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

      6.  Utiliza suficientes criterios 
de avaliación que atendan 
de xeito equilibrado a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 
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  7.  Desenvolve os 
contidos dunha forma 
ordenada e 
comprensible para os 
alumnos e as 
alumnas. 

      7.  Favorece os procesos de 
autoavaliación e 
coavaliación. 

    

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

      8.  Propón novas actividades 
que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes 
non foron alcanzados 
suficientemente. 

    

  9.  Presenta actividades 
de grupo e individuais. 

    

 

  9.  Propón novas actividades 
de maior nivel cando os 
obxectivos foron 
alcanzados con 
suficiencia. 

    

      10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función 
dos contidos, do nivel dos 
estudantes, etc. 

    

      11.  Emprega diferentes 
medios para informar dos 
resultados aos estudantes 
e aos pais. 
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20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 

 

 
 

INDICADORES A AVALIAR 
Escala 

1 2 3 4 

    Temporalización das unidades didácticas     

Desenrolo da Programación en canto a 
secuenciación e temporalización das unidades 
didácticas 

    

Adecuación do grao mínimo de logro     

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos materiais didácticos seleccionados      

Adecuación das estratexias metodolóxicas 
empregadas 

    

Adecuación dos criterios de avaliación  
establecidos  

    

Claridade nos criterios de avaliación     

Uso de diversas ferramentas de avaliación      

Adecuación dos criterios establecidos para  
avaliación de materias pendentes      

Adecuación das medidas de atención á diversidade     

Adecuación do seguimento e revisión da 
Programación ao longo do curso 
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1. Introdución: 

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

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

 

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

 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É 
necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como 
nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", que evoluciona dende a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do 
segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros 
bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas 
interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe 
das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 
resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento 
converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 
incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, 
algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en 
que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, 
servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 
social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 
aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; 
e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou 
artísticos con base matemática. 
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No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros 
cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 
numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; 
debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 
e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira 
especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Nas seguintes páxinas preséntase a programación didáctica da área de Matemáticas para os cursos e modalidades que 
se indican a continuación: 

CURSO MATERIA 

1º ESO Matemáticas 

2º ESO Matemáticas 

3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

1º BACHARELATO Matemáticas I 

1º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 

2º BACHARELATO Matemáticas II 

2º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 
 

Para cada unha delas, inclúese a metodoloxía didáctica, os procedementos para a avaliación inicial, os procedementos 
para a avaliación continua e os procedementos para a avaliación extraordinaria. Detállanse, ademais, os procedementos 
para o seguimento e avaliación das materias pendentes de cursos anteriores. 

Un dos obxectivos do Dpto. será a coordinación cos Departamentos doutras disciplinas que empreguen conceptos 
matemáticos para facilitar aos alumnos unha mellor comprensión dos contidos de ditas áreas. 
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2. Contextualización: 

 
O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante e
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico:
 
 

  
 
Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a 

 
 
A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante este curso, unha matrícula de 340
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico: 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a 
 
 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo. 
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3. O Departamento: 

O Departamento de Matemáticas do IES Celso Emilio Ferreiro está constituído polos seguintes membros: 

PROFESOR/A SITUACIÓN ADTVA.  

Marcos Martínez Guntín 
(Xefe de Departamento) 

Definitivo 

Sara Pena Vázquez Definitivo 

José Alberto Vázquez Rodríguez Definitivo 

Álvaro Lence Burgos Provisional 

 

O Departamento ten asignadas 59 horas semanais (56 de docencia e 3 correspondentes á xefatura de Departamento) 
distribuídas do seguinte xeito: 

 
Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 2 5 10 

3º ESO – E. Académicas 3 4 12 

4º ESO -  E. Académicas 2 4 8 

1º BACH - Ciencias 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH – CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 

   59 

 

A distribución horaria por profesor e grupo é a seguinte: 

 Marcos Martínez Guntín 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

4º ESO – E. Académicas 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH - CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 
   19 
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 Sara Pena Vázquez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 1 5 5 
   15 

 

 

 

 

 José Alberto Vázquez Rodríguez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

3º ESO 3 4 12 

1º BACH. CIENCIAS. 1 4 4 
   16 

 

 Álvaro Lence Burgos 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

2º ESO 1 5 5 

4º ESO 1 4 4 
   9 
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4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato 

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 Núm. 120 do Luns, 29 de xuño de 2015) establece as 
competencias clave e os elementos transversais do currículo da ESO e do Bacharelato do seguinte xeito: 
 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO E NO BACHARELATO 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

Competencia dixital CD 

Competencia para aprender a aprender CAA 

Competencias sociais e cívicas CSC 

Competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Competencia para a conciencia e expresións culturais CCEC 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral e escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Tecnoloxías da información e comunicación TIC 

Emprendemento E 

Educación cívica e constitucional ECC 

Valores persoais VP 

Educación vial EV 
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5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

As matemáticas utilizan unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, 
e utilizalo nos momentos axeitados con rigor e propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades 
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

En todo o desenvolvemento do curso, o alumnado aplicará estratexias para definir modelos, planear problemas, 
resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Isto contribúe directamente á 
adquisición da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

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

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e procesos 
mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, mediante o traballo 
matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos 
matemáticos na creación das súas propias obras. 
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6. Obxectivos xerais da ESO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. 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. 

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

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

l. 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. 

m. 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 
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

7. Obxectivos xerais do 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 responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

d. 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. 

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

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

g. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

h. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

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

k. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.  

l. 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. 

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

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

q. 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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8. Obxectivos e contidos para 1º de Bacharelato- Matemáticas I 
 

8.1. Obxectivos xerais do curso: 

A área de Matemáticas I de 1º de Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que 
lles permitan: 
 
 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.  

 Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, 
comprendendo e manexando representacións matemáticas. 
 

8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación 

Os contidos da materia de Matemáticas I de 1º de Bacharelato estrutúranse en cinco bloques: 

Bloque 1 Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas 

Bloque 2 Números e álxebra 

Bloque 3 Análise 

Bloque 4 Xeometría 

Bloque 5 Estatística e probabilidade 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso 
simultaneamente ao resto de bloques de contido 

A continuación móstranse a vinculación obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
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Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e 
 i 

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

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

 MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, 
de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

 CCL 
 CMCCT 

 i 
 l 

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

 B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con 
outros problemas coñecidos; 
modificación de variables; 
suposición do problema resolto. 

 B1.3. Solucións e/ou resultados 
obtidos: coherencia das solucións 
coa situación, revisión sistemática 
do proceso, outras formas de 
resolución, problemas parecidos, 
xeneralizacións e 
particularizacións interesantes. 

 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

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

 MA1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado para resolver ou 
demostrar (datos, relacións entre 
os datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

 CMCCT 

 MA1B1.2.2. Valora a información 
dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do 
problema. 

 CMCCT 

 MA1B1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa 
utilidade e a súa eficacia. 

 CMCCT 

 MA1B1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de 
problemas. 

 CMCCT 
 CAA 

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

 CMCCT  
 CAA 
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 d 
 i 
 l 

 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo, método de 
indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 
e outras formas de 
representación de argumentos. 

 B1.3. Realizar demostracións 
sinxelas de propiedades ou 
teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

 MA1B1.3.1. Utiliza diferentes 
métodos de demostración en 
función do contexto matemático e 
reflexiona sobre o proceso de 
demostración (estrutura, método, 
linguaxe e símbolos, pasos clave, 
etc.). 

 CMCCT 

 g 
 i 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 
e outras formas de 
representación de argumentos. 

 B1.8. Elaboración e presentación 
oral e/ou escrita, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas 

 B1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
as ideas matemáticas xurdidas 
na resolución dun problema ou 
nunha demostración, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

 MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao 
contexto e á situación. 

 CMCCT 

 MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e 
coherentes. 

 CMCCT 
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axeitadas, de informes científicos 
sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na 
demostración dun resultado 
matemático. 

 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

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

 MA1B1.4.3. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou 
propiedade ou teorema para 
demostrar, tanto na procura de 
resultados como para a mellora 
da eficacia na comunicación das 
ideas matemáticas. 

 CMCCT 
 CD 

 i 
 l 
 m 

 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.5. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo 
en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

 MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do 
proceso de elaboración dunha 
investigación matemática 
(problema de investigación, 
estado da cuestión, obxectivos, 
hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.). 

 CMCCT 
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 MA1B1.5.2. Planifica 
axeitadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e 
o problema de investigación 
formulado. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MA1B1.5.3. Afonda na resolución 
dalgúns problemas, formulando 
novas preguntas, xeneralizando a 
situación ou os resultados, etc. 

 CMCCT 

 b 
 d 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo, método de 
indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 
e outras formas de 
representación de argumentos. 

 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.6. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da 
resolución dun problema e o 
afondamento posterior, a 
xeneralización de propiedades e 
leis matemáticas, e o 
afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, 
concretando todo iso en 
contextos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

 MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

 CMCCT 

 MA1B1.6.2. Procura conexións 
entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a 
historia da humanidade e a 
historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e 
matemáticas, ciencias 
experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, etc.) e 
entre contextos matemáticos 
(numéricos e xeométricos, 
xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, 
discretos e continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

 CMCCT 
 CSC 
 CCEC 

 e 
 g 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 
e outras formas de 
representación de argumentos. 

 B1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa 

 MA1B1.7.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao 
problema de investigación. 

 CMCCT 
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 i  B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.11. Elaboración e presentación 
dun informe científico sobre o 
proceso, os resultados e as 
conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido, 
utilizando as ferramentas e os 
medios tecnolóxicos axeitados. 

precisión e o rigor adecuados.  MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de 
investigación. 

 CMCCT 

 MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e 
coherentes. 

 CCL 
 CMCCT 

 MA1B1.7.4. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema 
de investigación. 

 CMCCT 
 CD 

 MA1B1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema 
de investigación. 

 CCL 

 MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel 
de resolución do problema de 
investigación e de consecución 
de obxectivos, e, así mesmo, 
formula posibles continuacións da 
investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai 
explícitas as súas impresións 
persoais sobre a experiencia. 

 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e 

 B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, 

 MA1B1.8.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas 
de interese. 

 CMCCT 
 CSC 



Programación Didáctica          Curso  2021-2022 
 

19 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                                       Departamento de Matemáticas 

en equipo. estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de 
problemas en situacións da 
realidade. 

 MA1B1.8.2. Establece conexións 
entre o problema do mundo real e 
o matemático, identificando o 
problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, 
así como os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

 CMCCT 

 MA1B1.8.3. Usa, elabora ou 
constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a 
resolución do problema ou 
problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

 CMCCT 

 MA1B1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no 
contexto da realidade. 

 CMCCT 

 MA1B1.8.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e 
propón melloras que aumenten a 
súa eficacia. 

 CMCCT 

 i  B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.9. Valorar a modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a 
eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou 
construídos. 

 MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o 
proceso e obtén conclusións 
sobre os logros conseguidos, 
resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, 
etc., valorando outras opinións 

 CMCCT 
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 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.10. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

 MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a 
aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, 
autoanálise continua, autocrítica 
constante, etc.). 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 MA1B1.10.2. Formúlase a 
resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

 CMCCT 

 MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes 
de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formularse 
preguntas e buscar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica 
os resultados atopados, etc 

 CMCCT 
 CAA 

 MA1B1.10.4. Desenvolve 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

 CSC 
 CSIEE 

 b 
 i 
 l 
 m 

 B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

 B1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución 
de situacións descoñecidas. 

 MA1B1.11.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de 
matematización ou de 
modelización, valorando as 
consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza 
e utilidade. 

 CMCCT 
 CSIEE 
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 b 
 i 
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 B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

 B1.12. Reflexionar sobre as 
decisións tomadas, valorando a 
súa eficacia e aprendendo delas 
para situacións similares futuras. 

 MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, 
a sinxeleza e a beleza das ideas 
e dos métodos utilizados, e 
aprendendo diso para situacións 
futuras. 

 CMCCT 
 CAA 

 g 
 i 

 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

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

 B1.13. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, facendo 
representacións gráficas, 
recreando situacións 
matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

 MA1B1.13.1. Selecciona 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

 CMCCT 
 CD 

 MA1B1.13.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de 
funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

 MA1B1.13.3. Deseña 
representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante 
a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar 
e comprender propiedades 
xeométricas. 

 CMCCT 
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 MA1B1.13.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar 
conclusións. 

 CMCCT 

 e 
 g 
 i 

 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

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

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
de maneira habitual no proceso 
de aprendizaxe, procurando, 
analizando e seleccionando 
información salientable en 
internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e 
argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a 
interacción. 

 MA1B1.14.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso 
de procura, análise e selección 
de información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, 
e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

 CD 

 MA1B1.14.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na 
aula. 

 CCL 

 MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das 
actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso 
educativo, e establecendo pautas 
de mellora. 

 CD 
 CAA 

 MA1B1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas 
e tarefas. 

 CD 
 CSC 
 CSIEE 
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Bloque 2. Números e álxebra  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 g 
 i 

B2.1. Distintos tipos de 
números 
 Os números enteiros, 
racionais e irracionais. 
- O papel dos números 
irracionais no proceso de 
ampliación da recta 
numérica. 
Recta real 
- Correspondencia de 
cada número real cun 
punto da recta, e 
viceversa. 
- Representación sobre a 
recta de 
números racionais, algúns 
radicais, 
aproximadamente, de 
calquera número dado 
pola súa expresión 
decimal. 
- Intervalos e semirrectas. 
Representación. 
Radicais 
- Forma exponencial dun 
radical. 
- Propiedades dos 
radicais. 
Logaritmos 
- Definición e 
propiedades. 
- Utilización das 
propiedades dos 
logaritmos para realizar 
cálculos e para simplificar 
expresións. 
Notación científica 
- Manexo destro da 
notación científica. 
Factoriais e números 
combinatorios 

 B2.1. Utilizar os números 
reais (potencias, 
radicais, logaritmos e 
números 
combinatorios), as súas 
operacións e as súas 
propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información, 
estimando, valorando e 
representando os 
resultados en contextos 
de resolución de 
problemas.  

 MA1B2.1.1. Recoñece os 
tipos números reais e 
complexos e utilízaos 
para representar e 
interpretar axeitadamente 
información cuantitativa. 

 

 Recoñece e utiliza os 
números  reais para resolver os 
problemas que se lle plantexen. 
 Recoñece e utiliza os 
números combinatorios para 
resolver os problemas que se lle 
plantexen 
 Recoñece ,compara e 
representa na recta real os 
distintos tipos de números reais. 
 Recoñece e utiliza os 
números  complexos para 
resolver os problemas que se lle 
plantexen 
 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 
 

 MA1B2.1.2. Realiza 
operacións numéricas con 
eficacia con n´úmeros 
reais (racionais, 
irracionais, combinatorios) 
empregando cálculo 
mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora 
ou ferramentas 
informáticas. 

 Resolve operacións 
numéricas, axustadas ao 
contexto, utilizando os algoritmos 
correspondentes  
 Emplea diversas 
ferramentas para resolver 
operacións numéricas. 
 Resolve operacións onde 
aparecen o binomio de Newton 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 MA1B2.1.3. Utiliza a 
notación numérica máis 
adecuada a cada 
contexto e xustifica a súa 
idoneidade. 

 Utiliza a notación más 
axeitada; expresa os resultados 
con precisión 

 CMCCT 

 MA1B2.1.4. Obtén cotas de 
erro e estimacións nos 
cálculos aproximados que 
realiza, valorando e 

 Obtén cotas de erro 
estimacións nos seus cálculos.  

 CMCCT 
 CCL 
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- Definición e 
propiedades. 
- Utilización das 
propiedades dos 
números combinatorios 
para realizar recontos. 
- Binomio de Newton. 
Calculadora 
- Utilización da 
calculadora para diversos 
tipos de tarefas 
aritméticas, 
xuntando a destreza do 
seu manexo coa 
comprensión das 
propiedades que se 
utilizan 
  

xustificando a necesidade 
de estratexias axeitadas 
para minimizalas. 

 MA1B2.1.5. Coñece e 
aplica o concepto de valor 
absoluto para calcular 
distancias e manexar 
desigualdades. 

 Calcula distancias e manexa 
desigualdades aplicando o 
concepto de valor absoluto 

 CMCCT 
 CAA 

 MA1B2.1.6. Resolve 
problemas nos que 
interveñen números reais, 
a súa representación e a 
interpretación na recta 
real, e as súas 
operacións. 

 Resolve problemas que se 
lle plantexen nos que interveñen 
números reais 

 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 
 

 i  B2.2. Números 
complexos. Forma 
binómica e polar. 
Representacións 
gráficas. 
Operacións 
elementais. 
Fórmula de Moivre. 

 B2.2. Coñecer os 
números complexos 
como extensión dos 
números reais, e 
utilizalos para obter 
solucións dalgunhas 
ecuacións alxébricas. 

 MA1B2.2.1. Valora os 
números complexos como 
ampliación do concepto 
de números reais e 
utilízaos para obter a 
solución de ecuacións de 
segundo grao con 
coeficientes reais sen 
solución real. 

 Valora que o conxunto dos 
números complexos como unha 
ampliación dos números reais 
 Coñece ,opera e 
representa os números complexos  
 Resolve ecuacións no campo 
dos números complexos.   
 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 
  

 MA1B2.2.2. Opera con 
números complexos e 
represéntaos 
graficamente, e utiliza a 
fórmula de Moivre no 
caso das potencias, 
utilizando a notación máis 
adecuada a cada 
contexto, xustificando a 
súa idoneidade. 

 Realiza operacións combinadas 
de números complexos postos en 
forma binómica 
 Pasa números complexos de 
forma binómica a polar e 
viceversa. 
 Representa números complexos  
 Realiza sumas , restas ,produtos, 
divisións , radicacións e 
potenciacións de números 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 
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complexos empregando a notación 
máis axeitada 
 Interpreta e representa 
graficamente igualdades ente 
números complexos 

 i  B2.3. Sucesións 
numéricas: termo 
xeral, monotonía e 
acotación. Límites 
de sucesións. 
Número "e". 

 B2.4. Logaritmos 
decimais e 
neperianos. 
Propiedades. 
Ecuacións 
logarítmicas e 
exponenciais. 

 B2.5. Resolución de 
ecuacións non 
alxébricas sinxelas 

 B2.3. Valorar as 
aplicacións do límite 
dunha sucesión, do 
número "e" e dos 
logaritmos utilizando as 
súas propiedades na 
resolución de 
problemas extraídos de 
contextos reais.  

 MA1B2.3.1. Aplica 
correctamente as 
propiedades para calcular 
o límite dunha sucesión 
así como é capaz de 
utilizar a definición para 
demostrar a existencia do 
límite 

 Calcula limites de sucesións 
 Utiliza a definición para 

demostrar que un número real 
é o límite dunha sucesión 
 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 MA1B2.3.2. Resolve 
problemas asociados a 
fenómenos físicos, 
biolóxicos ou económicos, 
mediante o uso de 
logaritmos e as súas 
propiedades. 

  Resolve problemas asociados a 
fenómenos físicos, biolóxicos 
ou económicos. 

 Resolve ecuacións logarítmicas e 
exponenciais. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CCL 
 

 i  B2.6. Formulación e 
resolución de 
problemas da vida 
cotiá mediante 
ecuacións e 
inecuacións. 
Interpretación 
gráfica. 

 B2.7. Método de 
Gauss para a 
resolución e a 
interpretación de 
sistemas de 
ecuacións lineais. 
Formulación e 
resolución de 
problemas da vida 

 B2.4. Analizar, 
representar e resolver 
problemas formulados 
en contextos reais, 
utilizando recursos 
alxébricos (ecuacións, 
inecuacións e 
sistemas) e 
interpretando 
criticamente os 
resultados. 

 MA1B2.4.1. Formula 
alxebricamente as 
restricións indicadas 
nunha situación da vida 
real, estuda e clasifica un 
sistema de ecuacións 
lineais formulado (como 
máximo de tres ecuacións 
e tres incógnitas), 
resólveo mediante o 
método de Gauss, nos 
casos que sexa posible, e 
aplícao para resolver 
problemas. 

 Interpreta correctamente a 
linguaxe alxébrica ou gráfica  

 Emprega técnicas matemáticas 
apropiadas para resolver 
ecuacións (de primeiro e 
segundo grado,bicadradas, de 
grado superior a dous, 
racionais ,radicais) e 
inecuacións (de primeiro,de 
segundo grao e racionais)  
expoñendo con claridade os 
resultados 

 Resolve sistemas de ecuacións 
lineais (como máximo de tres 
ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo mediante o método 
de Gauss. 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
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cotiá utilizando o 
método de Gauss. 

 Resolve problemas nos que se 
precise o plantexamento e 
resolución de ecuacións, 
inecuacións e de sistemas de 
ecuacións 

 Interpreta os resultados da 
solución no contexto do 
problema. 

 MA1B2.4.2. Resolve 
problemas nos que se 
precise a formulación e a 
resolución de ecuacións 
(alxébricas e non 
alxébricas) e inecuacións 
(primeiro e segundo 
grao), e interpreta os 
resultados no contexto do 
problema. 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 

 

 

Bloque 3 . Análise  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 g 
 i 

 B3.1. Funcións reais de 
variable real. 
Características das 
funcións. 

 B3.2. Funcións básicas: 
polinómicas, racionais 
sinxelas, valor absoluto, 
raíz, trigonométricas e as 
súas inversas, 
exponenciais, 
logarítmicas e funcións 
definidas a anacos. 

 B3.3. Operacións e 
composición de funcións. 
Función inversa. Funcións 
de oferta e demanda. 

 B3.1. Identificar funcións 
elementais dadas a 
través de enunciados, 
táboas ou expresións 
alxébricas, que 
describan unha 
situación real, e 
analizar cualitativa e 
cuantitativamente as 
súas propiedades, 
para representalas 
graficamente e extraer 
información práctica 
que axude a 
interpretar o fenómeno 
do que se derivan. 

 MA1B3.1.1. Recoñece 
analiticamente e 
graficamente as 
funcións reais de 
variable real elementais 
e realiza analiticamente 
as operacións básicas 
con funcións. 

 Obtén o dominio de 
definición dunha función 
dada pola súa expresión 
analítica.  

 Recoñece e expresa con 
corrección o dominio e 
rango dunha función 
dada graficamente 

 Determina o dominio dunha 
función tendo en conta o 
contexto real do 
enunciado. 

 Asocia a gráfica dunha 
función lineal , 
cuadrática, radical , de 
proporcionalidade 
inversa, exponencial ou 
logarítmica á súa 

 
 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 
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expresión analítica 
 Obtén a expresión analítica 

dunha función lineal , 
cuadrática ou 
exponencial a partir da 
súa gráfica ou dalgúns 
elementos. 

 Representa as funcións:  
lineal, cuadrática, 
racional,  exponencial , 
logarítmica 
,trigonométricas e as 
súas inversas dadas pola 
súa expresión analítica.  

 Representa funcións 
definidas «aanacos», 
valor absoluto, parte 
enteira. 

 Obtén a expresión analítica 
dunha función dada por 
un enunciado (lineais, 
cuadráticas e 
exponenciais). 

 MA1B3.1.2. Selecciona 
adecuadamente e de 
maneira razoada eixes, 
unidades, dominio e 
escalas, e recoñece e 
identifica os erros de 
interpretación derivados 
dunha mala elección. 

 Selecciona 
adecuadamente e de 
maneira razoada eixes, 
unidades, dominio e 
escalas, e recoñece e 
identifica os erros de 
interpretación derivados 
dunha mala elección 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 

 MA1B3.1.3. Interpreta as 
propiedades globais e 
locais das funcións, 
comprobando os 
resultados coa axuda de 
medios tecnolóxicos en 

 Analiza graficamente as 
características globais e 
locais ( crecemento, 
decrecemento , máximos , 
mínimos , curvatura , puntos 
de inflexión , periodicidade , 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
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actividades abstractas e 
problemas 
contextualizados. 

tendencias ) dunha función   CSIEE 

 MA1B3.1.4. Extrae e 
identifica informacións 
derivadas do estudo e a 
análise de funcións en 
contextos reais. 

 Estuda e analiza os 
resultados en problemas e 
exercicios da vida cotiá 
 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 i  B3.4. Concepto de límite 
dunha función nun punto 
e no infinito. Cálculo de 
límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

 B3.5. Continuidade dunha 
función. Estudo de 
descontinuidades. 

 B3.2. Utilizar os 
conceptos de límite e 
continuidade dunha 
función aplicándoos no 
cálculo de límites e o 
estudo da 
continuidade dunha 
función nun punto ou 
un intervalo. 

 MA1B3.2.1. Comprende o 
concepto de límite, 
realiza as operacións 
elementais do seu 
cálculo, aplica os 
procesos para resolver 
indeterminacións e 
determina a tendencia 
dunha función a partir do 
cálculo de límites. 

 Dada a gráfica dunha 
función recoñece o valor 
dos límites cando 
x, x–, 
xa–, xa+ , 
xa.  

 Interpreta graficamente 
expresións con límites 

 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 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
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x ou 
x – de funcións 
racionais. 

 Calcula o límite de 
funcións definidas 
«aanacos», nun punto 
calquera ou cando x 
ou  x – 

 Realiza as operacións 
correspondentes para 
calcular límites finitos e 
infinitos dunha función 
nun punto ou no infinito e 
expresa os resultados con 
precisión. 

 Interpreta , calcula e 
representa a tendencia 
dunha función. 

 MA1B3.2.2. Determina a 
continuidade da función 
nun punto a partir do 
estudo do seu límite e 
do valor da función, para 
extraer conclusións en 
situacións reais. 

 Dada a gráfica dunha 
función recoñece se en 
certo punto é continua ou 
descontinua e neste 
último caso identifica a 
causa da 
descontinuidade.. 

 Estuda a continuidade 
dunha función dada 
«aanacos». 

 Estuda a continuidade de 
funcións racionais dadas 
pola súa expresión 
analítica. 

 Estuda, coñece e 
determina a continuidade 
das funcións, extraendo 
conclusións e 
expresando as con 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
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claridade e precisión 

 MA1B3.2.3. Coñece as 
propiedades das 
funcións continuas e 
representa a función nun 
ámbito dos puntos de 
descontinuidade. 

 Representa a función nun 
ámbito dos puntos de 
descontinuidade. 

 CMCCT 

 i 
 

 B3.4. Concepto de límite 
dunha función nun punto 
e no infinito. Cálculo de 
límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

 B3.5. Continuidade dunha 
función. Estudo de 
descontinuidades. 

 B3.6. Derivada dunha 
función nun punto. 
Interpretación xeométrica 
da derivada da función 
nun punto. Medida da 
variación instantánea 
dunha magnitude con 
respecto a outra. Recta 
tanxente e normal. 

 B3.7. Función derivada. 
Cálculo de derivadas. 
Regra da cadea. 

 B3.3. Aplicar o concepto 
de derivada dunha 
función nun punto, a 
súa interpretación 
xeométrica e o cálculo 
de derivadas ao 
estudo de fenómenos 
naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 

 MA1B3.3.1. Calcula a 
derivada dunha función 
usando os métodos 
axeitados e emprégaa 
para estudar situacións 
reais e resolver 
problemas. 

 Acha a taxa de variación 
media dunha función nun 
intervalo e interprétaa.  

 Calcula a derivada dunha 
función nun punto a partir 
da definición.  

 Acha a derivada dunha 
función sinxela.  

 Acha a derivada dunha 
función na que 
interveñen potencias non 
enteiras, produtos e 
cociente 

  Aplicando a definición de 
derivada acha a función 
derivada doutra. 
 Calcula a función derivada 
dunha función aplicando 
correctamente as regras de 
derivación 
 Obtén a recta tanxente e 
normal a unha función nun 
punto dado 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 

 MA1B3.3.2. Deriva 
funcións que son 
composición de varias 
funcións elementais 
mediante a regra da 
cadea. 

 Calcula a función derivada 
doutra  aplicando a regra da 
cadea 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
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 MA1B3.3.3. Determina o 
valor de parámetros 
para que se verifiquen 
as condicións de 
continuidade e 
derivabilidade dunha 
función nun punto. 

 Estuda a continuidade e 
derivabilidade dunha función 
nun punto   

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 

 g 
 i 

 B3.1. Funcións reais de 
variable real. 
Características das 
funcións. 

 B3.4. Concepto de límite 
dunha función nun punto 
e no infinito. Cálculo de 
límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

 B3.7. Función derivada. 
Cálculo de derivadas. 
Regra da cadea. 

 B3.8. Utilización das 
ferramentas básicas da 
análise para o estudo das 
características dunha 
función. Representación 
gráfica de funcións. 

 B3.4. Estudar e 
representar 
graficamente funcións 
obtendo información a 
partir das súas 
propiedades e 
extraendo información 
sobre o seu 
comportamento local 
ou global. 

 MA1B3.4.1. Representa 
graficamente funcións, 
despois dun estudo 
completo das súas 
características mediante 
as ferramentas básicas 
da análise. 

 Describe con corrección 
todos os datos relevantes 
dunha función dada 
graficamente 
 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). 

 Representa funcións  
despois dun estudo completo 
das súas características 
mediante as ferramentas 
básicas da análise  

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 

 

 MA1B3.4.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos axeitados 
para representar e 
analizar o 
comportamento local e 
global das funcións. 

 Coñece e utiliza o 
programa  Geogebra para o 
estudo e representación 
dunha función 

 CMCCT 
 CD 
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Bloque 4. Xeometría  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E.trans 

 i  B4.1. Medida dun ángulo en 
radiáns. 

 B4.2. Razóns 
trigonométricas dun 
ángulo calquera. 
Circunferencia 
goniométrica. Razóns 
trigonométricas dos 
ángulos suma, diferenza 
doutros dous, dobre e 
metade. Fórmulas de 
transformacións 
trigonométricas. 

 B4.1. Recoñecer e traballar 
cos ángulos en radiáns, 
manexando con soltura as 
razóns trigonométricas 
dun ángulo, do seu dobre 
e a metade, así como as 
transformacións 
trigonométricas usuais. 

 MA1B4.1.1. Coñece e 
utiliza as razóns 
trigonométricas dun 
ángulo, o seu dobre e 
a metade, así como as 
do ángulo suma e 
diferenza doutros dous. 

 Transforma en radiáns un 
ángulo dado en graos, 
e viceversa.  

 Definición de seno, 
coseno e tanxente e 
das súas inversas dun 
ángulo agudo nun 
triángulo rectángulo. 

 Relación entre as razóns 
trigonométricas 

 Calcula unha razón 
trigonométrica a partir 
doutra. 

 Cicunferencia 
goniométrica : 
definición das razóns 
trigonométricas de 
calquera ángulo. 

 Obtén as razóns 
trigonométricas dun 
ángulo calquera 
relacionándoo cun do 
primeiro cuadrante. 

 Utiliza as fórmulas 
trigonométricas (suma, 
resta, ángulo dobre, 
metade...) para obter 
as razóns 
trigonométricas 
dalgúns ángulos a 
partir doutros. 

  1.2.  Simplifica expresións 
con fórmulas 
trigonométricas. 

  1.3.  Demostra 

 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CCL, 
 CEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 
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identidades 
trigonométricas. 

 i  B4.2. Razóns 
trigonométricas dun 
ángulo calquera. 
Circunferencia 
goniométrica. Razóns 
trigonométricas dos 
ángulos suma, diferenza 
doutros dous, dobre e 
metade. Fórmulas de 
transformacións 
trigonométricas. 

 B4.3. Teoremas. Resolución 
de ecuacións 
trigonométricas sinxelas. 

 B4.4. Resolución de 
triángulos. Resolución de 
problemas xeométricos 
diversos. 

 B4.2. Utilizar os teoremas 
do seno, coseno e 
tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais 
para resolver ecuacións 
trigonométricas e 
aplicalas na resolución de 
triángulos directamente ou 
como consecuencia da 
resolución de problemas 
xeométricos do mundo 
natural, xeométrico ou 
tecnolóxico. 

 MA1B4.2.1. Resolve 
problemas xeométricos 
do mundo natural, 
xeométrico ou 
tecnolóxico, utilizando 
os teoremas do seo, 
coseno e tanxente, e 
as fórmulas 
trigonométricas usuais, 
e aplica a trigonometría 
a outras áreas de 
coñecemento, 
resolvendo problemas 
contextualizados. 

 Coñece os teoremas do 
seno  e coseno. 
 Resolve ecuacións 
trigonométricas 
empregando as fórmulas 
trigonométricas máis 
usuais. 
 Resolve triángulos 

rectángulos 
 Válese de dous triángulos 

rectángulos para 
resolver un 
oblicuángulo (estratexia 
da altura). 

 A partir dun enunciado, 
debuxa o triángulo que 
describe a situación e 
resólveo. 

   Ao resolver un triángulo, 
recoñece se non existe 
solución, se a solución 
é única, ou se pode 
haber dúas solucións 

 Recoñece as funcións 
trigonométricas dadas 
mediante as súas 
gráficas. 

  Representa calquera das 
funcións trigonométricas 
(seno, coseno ou tanxente) 
sobre uns eixes 
coordenados, en cuxo eixe 
de abscisas se sinalaron as 
medidas, en radiáns, dos 
ángulos máis relevantes.    
 Resolve problemas 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 
 CSIEE 
 CCEC, 
 CSC 
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xeométricos do mundo 
natural ,xeométrico ou 
tecnolóxico e aplica a 
trigonometría a outras 
áreas do coñecemento 
resolvendo problemas 
contextualizados  

 i  B4.5. Vectores libres no 
plano. Operacións 
xeométricas. 
 B4.6. Produto escalar. 

Módulo dun vector. 
Ángulo de dous vectores. 

 B4.7. Bases ortogonais e 
ortonormal. 

 B4.3. Manexar a operación 
do produto escalar e as 
súas consecuencias; 
entender os conceptos de 
base ortogonal e 
ortonormal; e distinguir e 
manexarse con precisión 
no plano euclídeo e no 
plano métrico, utilizando 
en ambos os casos as 
súas ferramentas e 
propiedades. 

 MA1B4.3.1. Define e 
manexa as operacións 
básicas con vectores 
no plano, utiliza a 
interpretación 
xeométrica das 
operacións para 
resolver problemas 
xeométricos e emprega 
con asiduidade as 
consecuencias da 
definición de produto 
escalar para normalizar 
vectores, calcular o 
coseno dun ángulo, 
estudar a 
ortogonalidade de dous 
vectores ou a 
proxección dun vector 
sobre outro. 

 Efectúa combinacións 
lineais de vectores 
graficamente e 
mediante as súas 
coordenadas. 

  Expresa un vector como 
combinación lineal 
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 
nunha base ortonormal. 

 Calcula módulos e 
ángulos de vectores 
dadas as súas 
coordenadas nunha 
base ortonormal e 
aplícao en situacións 
diversas. 

 Aplica o produto escalar 
para normalizar 
,identificar vectores 
perpendiculares, 
calcular a proxección 
dun vector sobre o 
outro  dadas as súas 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 

 MA1B4.3.2. Calcula a 
expresión analítica do 
produto escalar, do 
módulo e do coseno do 
ángulo. 
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coordenadas nunha 
base ortonormal. 

 i  B4.5. Vectores libres no 
plano. Operacións 
xeométricas. 

 B4.6. Produto escalar. 
Módulo dun vector. 
Ángulo de dous vectores. 

 B4.8. Xeometría métrica 
plana. Ecuacións da 
recta. Posicións relativas 
de rectas. Distancias e 
ángulos. Resolución de 
problemas. 

 B4.4. Interpretar 
analiticamente distintas 
situacións da xeometría 
plana elemental, obtendo 
as ecuacións de rectas, e 
utilizalas para resolver 
problemas de incidencia e 
cálculo de distancias. 

 MA1B4.4.1. Calcula 
distancias entre puntos 
e dun punto a unha 
recta, así como 
ángulos de dúas 
rectas. 

 Acha o punto medio dun 
segmento e o simétrico 
dun punto respecto 
doutro. 

  Utiliza os vectores e as 
súas relacións para 
obter un punto a partir 
doutros (baricentro dun 
triángulo, cuarto vértice 
dun paralelogramo, 
punto que divide un 
segmento nunha 
proporción dada...). 

 Obtén distintos tipos de 
ecuacións dunha recta 
a partir dalgúns dos 
seus elementos (dous 
puntos, punto e 
pendente, punto e 
vector dirección...) ou 
doutras ecuacións. 

 Estuda a posición relativa 
de dúas rectas e, de 
ser o caso, acha o seu 
punto de corte (dadas 
con diferentes tipos de 
ecuacións). 

 Dadas dúas rectas 
(expresadas con 
diferentes tipos de 
ecuacións) establece 
relacións de 
paralelismo ou 
perpendicularidade e 
calcula o ángulo que 
forman. 

  Calcula o ángulo entre 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 

 MA1B4.4.2. Obtén a 
ecuación dunha recta 
nas súas diversas 
formas, identificando 
en cada caso os seus 
elementos 
característicos. 

 MA1B4.4.3. Recoñece e 
diferenza 
analiticamente as 
posicións relativas das 
rectas. 
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dúas rectas (dadas con 
diferentes tipos de 
ecuacións). 

 Calcula a distancia entre 
dous puntos ou dun 
punto a unha recta. 

  Resolve exercicios 
relacionados cun feixe 
de rectas. 

 Resolve problemas 
xeométricos utilizando 
ferramentas analíticas. 

 i  B4.9. Lugares xeométricos 
do plano. 

 B4.10. Cónicas. 
Circunferencia, elipse, 
hipérbole e parábola. 
Ecuación e elementos. 

 B4.5. Manexar o concepto 
de lugar xeométrico no 
plano e identificar as 
formas correspondentes a 
algúns lugares 
xeométricos usuais, 
estudando as súas 
ecuacións reducidas e 
analizando as súas 
propiedades métricas. 

 MA1B4.5.1. Coñece o 
significado de lugar 
xeométrico e identifica 
os lugares máis usuais 
en xeometría plana, así 
como as súas 
características. 

 Obtén a expresión 
analítica dun lugar 
xeométrico plano 
definido por algunha 
propiedade, e identifica 
a figura de que se trata. 

 Escribe a ecuación dunha 
cónica determinada por 
algúns dos seus 
elementos ou obtén os 
elementos dada pola 
súa ecuación 

 Acha a posición relativa 
dunha recta e cónica. 

 Representa unha cónica 
a partir da súa 
ecuación reducida 
(eixes paralelos aos 
eixes coordenados) e 
obtén novos elementos 
dela. 

 Describe unha cónica a 
partir da súa ecuación 
non reducida e 
represéntaa. 

 Escribe a ecuación dunha 
cónica dada mediante 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 

 MA1B4.5.2. Realiza 
investigacións 
utilizando programas 
informáticos 
específicos naquelas 
hai que seleccionar, 
que estudar posicións 
relativas e realizar 
interseccións entre 
rectas e as distintas 
cónicas estudadas. 
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a súa representación 
gráfica e obtén algúns 
dos seus elementos 
característicos 

 Escribe a ecuación dunha 
cónica dados algúns 
dos seus elementos. 

 

 

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C clave E. trans 

 d 
 g 
 i 
 l 

 B5.1. Estatística 
descritiva 
bidimensional. 

 B5.2. Táboas de 
continxencia. 

 B5.3. Distribución 
conxunta e 
distribucións 
marxinais. 

 B5.4. Medias e 
desviacións típicas 
marxinais. 

 B5.5. Distribucións 
condicionadas. 

 B5.6. Independencia 
de variables 
estatísticas. 

 B5.1. Describir e comparar 
conxuntos de datos de 
distribucións 
bidimensionais, con 
variables discretas ou 
continuas, procedentes 
de contextos 
relacionados co mundo 
científico, e obter os 
parámetros estatísticos 
máis usuais, mediante os 
medios máis adecuados 
(lapis e papel, 
calculadora ou  folla de 
cálculo), valorando a 
dependencia entre as 
variables. 

 MA1B5.1.1. Elabora táboas 
bidimensionais de 
frecuencias a partir dos 
datos dun estudo 
estatístico, con variables 
numéricas (discretas e 
continuas) e categóricas. 

 Identifica os datos dun 
estudio estatístico e 
utiliza os  para elaborar e 
interpretar táboas 

 
 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 

 MA1B5.1.2. Calcula e 
interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en 
variables bidimensionais. 

 Calcula e interpreta os 
parámetros estatísticos 
máis usuais en variables 
bidimensionais 

 MA1B5.1.3. Calcula as 
distribucións marxinais e 
distribucións condicionadas 
a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os 
seus parámetros (media, 
varianza e desviación 
típica). 

 Calcula as diferentes 
distribucións (marxinais , 
condicionadas )a partir 
dunha táboa así como os 
seus parámetros 

 MA1B5.1.4. Decide se dúas 
variables estatísticas son ou 
non dependentes a partir 

 Identifica e xustifica si 
dúas variables 
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das súas distribucións 
condicionadas e marxinais. 

estatísticas son ou 
non estatisticamente 
dependentes a partir 
das súas 
distribucións. 

 MA1B5.1.5. Avalía as 
representacións gráficas 
para unha distribución de 
datos sen agrupar e 
agrupados, usando 
adecuadamente medios 
tecnolóxicos para organizar 
e analizar datos desde o 
punto de vista estatístico, 
calcular parámetros e xerar 
gráficos estatísticos. 

 Analiza datos desde o 
punto de vista estatístico, 
usando axeitadamente 
medios tecnolóxicos. 

 i 
 l 

 B5.6. Independencia 
de variables 
estatísticas. 

 B5.7. Estudo da 
dependencia de 
dúas variables 
estatísticas. 
Representación 
gráfica: nube de 
puntos. 

 B5.8. Dependencia 
lineal de dúas 
variables 
estatísticas. 
Covarianza e 
correlación: cálculo e 
interpretación do 
coeficiente de 
correlación lineal. 

 B5.9. Regresión lineal. 
Estimación. 
Predicións 

 B5.2. Interpretar a posible 
relación entre dúas 
variables e cuantificar a 
relación lineal entre elas 
mediante o coeficiente de 
correlación, valorando a 
pertinencia de axustar 
unha recta de regresión 
e, de ser o caso, a 
conveniencia de realizar 
predicións, avaliando a 
fiabilidade destas nun 
contexto de resolución de 
problemas relacionados 
con fenómenos 
científicos. 

 MA1B5.2.1. Distingue a 
dependencia funcional da 
dependencia estatística e 
estima se dúas variables 
son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a 
representación da nube de 
puntos. 

 Mediante a 
representación da nube 
de puntos en contextos 
cotiás, fai estimacións 
sobre si dúas variables 
son ou non 
estatisticamente 
dependentes 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 COE 
 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 EV 
 ECC 
 VP 

 
 MA1B5.2.2. Cuantifica o grao 

e o sentido da dependencia 
lineal entre dúas variables 
mediante o cálculo e a 
interpretación do coeficiente 
de correlación lineal. 

 Cuantifica a relación 
lineal entre variables 
mediante o coeficiente 
de correlación 

 MA1B5.2.3. Calcula e 
representa as rectas de 
regresión de dúas variables, 
e obtén predicións a partir 
delas. 

 Calcula e valora a 
pertinencia de axustar 
unha recta de regresión 
e realiza predicións a 
partir dela, avaliando a 
fiabilidade destas nun 

 MA1B5.2.4. Avalía a 
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estatísticas e 
fiabilidade destas. 

fiabilidade das predicións 
obtidas a partir da recta de 
regresión, mediante o 
coeficiente de 
determinación lineal. 

contexto de resolución 
de problemas 
relacionados con 
fenómenos económicos 
e sociais 

 b 
 d 
 e 
 i 
 l 
 m 

 B5.10. Identificación 
das fases e das 
tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e 
descrición de 
traballos 
relacionados coa 
estatística, 
interpretando a 
información e 
detectando erros e 
manipulacións. 

 B5.3. Utilizar o vocabulario 
axeitado para a 
descrición de situacións 
relacionadas coa 
estatística, analizando un 
conxunto de datos ou 
interpretando de forma 
crítica informacións 
estatísticas presentes 
nos medios de 
comunicación, a 
publicidade e outros 
ámbitos, detectando 
posibles erros e 
manipulacións na 
presentación tanto dos 
datos como das 
conclusións. 

 MA1B5.3.1. Describe 
situacións relacionadas coa 
estatística utilizando un 
vocabulario adecuado e 
elabora análises críticas 
sobre traballos relacionados 
coa estatística aparecidos 
en medios de comunicación 
e noutros ámbitos da vida 
cotiá. 

 Utiliza un vocabulario 
adecuado , razoa , 
argumenta e interpreta 
informacións estatísticas 
ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 
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8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. 

Ademais das medidas metodolóxicas xerais, a situación extraordinaria provocada por mor da pandemia da 
COVID19, fai necesaria establecer unha serie de actuacións destinadas non só a reforzar aqueles contidos 
imprescindibles que lles permitan afrontar con garantías o curso actual, senón tamén a paliar as dificultades que os 
alumnos poden atopar á hora de traballar de xeito telemático ante un novo posible escenario de confinamento. 
Entre estas actuacións destacamos as seguintes: 
 

 Familiarización co entorno e uso da Aula Virtual e coas novas tecnoloxías, xa que se detectou alumnado 
con dificultades para enviar as súas actividades durante o confinamento, non só debido á ausencia de 
recursos materiais, senón tamén por falta de coñecemento do funcionamento dos mesmos. 

 Repaso e/ou reforzo dos contidos dos cursos anteriores necesarios para continuar co proceso de ensino – 
aprendizaxe. Neste sentido: 

 Haberá sesións de repaso e/ou reforzo dos contidos imprescindibles antes da explicación dos 
novos. Aínda que na materia de Matemáticas, en cada tema,  os primeiros contidos sempre son un 
repaso dos conceptos, o profesor adicará as sesións necesarias para reforzalos. 

 Entregaranse fichas ou proporanse exercicios de repaso para ser realizados por todo o alumnado. 
Estas actividades serán corrixidas en clase para que o alumno adquira as habilidades e o dominio 
dos procedementos na realización das mesmas. Unha vez adquiridas, poderanse propor 
actividades adicionais, preferentemente a través da Aula Virtual, para fomentar o seu uso. 

 Unha vez adquiridos os procedementos e habilidades anteriores, explicaranse os contidos propios 
do curso actual e realizaranse actividades sobre os mesmos. Estas actividades proporanse 
preferentemente a través da Aula Virtual. 

 Prestarase unha especial atención aos contidos correspondentes aos bloques de Números e 
Álxebra xa que proporcionan as ferramentas necesarias para poder enfrontarse a outros novos.  

 O profesor poderá atender individualmente, sempre que o seu horario o permita, a un alumno ou a 
grupos reducidos, fóra da clase durante o tempo de recreo para resolver calquera dúbida que 
puideran plantexar. En calquera caso deberán garantirse as medidas de seguridade e respectar o 
protocolo establecido no centro.  

 Fomentarase a participación do alumno na aula mediante a formulación de cuestións teórico-
práticas que permitan coñecer o grao de consecución dos obxectivos previstos e poder establecer 
estratexias adaptadas a cada situación individual. 

 Fomentarase o traballo en grupo e colaborativo coa finalidade de que o alumnado poida por en 
común diferentes métodos para resolver un mesmo exercicio. Para este obxectivo, aínda que a 
maioría dos alumnos se comunican entre eles a través de aplicacións móbiles, insistirase no uso 
dos foros de discusión da Aula Virtual. 

 Coordinación permanente do profesorado para que as estratexias anteriores non se convertan nun 
procedemento estanco senón en intervencións dinámicas adecuadas a cada momento do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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8.4. Secuenciación: 

A secuenciación dos contidos será a seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS MATEMÁTICAS I – 1º BACHARELATO  

1ª AVALIACIÓN 

Números reais  
Sucesións 
Polinomios. 
Ecuacións e inecuacións 
Sistemas de ecuacións 

2ª AVALIACIÓN 

Trigonometría 
Números complexos 
Vectores e xeometría analítica 
Lugares xeométricos. Cónicas 
Funcións elementais e transformacións 

3ª AVALIACIÓN 

Límite de funcións. 
Derivada dunha función. 
Aplicación das derivadas. 
Estatística bidimensional. 

 
 

8.5. Materiais e recursos ordinarios: 
 

MATERIAIS E RECURSOS ORDINARIOS 

 Libro de texto: Matemáticas I . Santillana 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Exercicios  entregados aos alumnos polo profesor. 
 Encerado clásico 
 Proxector 
 Pizarra dixital. 
 Aplicación Geogebra 
 Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica.Só cando 

o indique o profesor. 
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8.6. Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de 
preparación dos alumnos para enfrontarse aos obxectivos que se espera que logren. 

 Identificar obxectivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 
 Os instrumentos que se empregarán para a recolección da información poderán ser: 

a) Probas escritas 
b) Probas orais 
c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 
d) Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análise da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias 
,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados. 

 Non debe levar nota 
 

8.7. Procedementos de avaliación continua:  

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta o seguinte: 

 Observación do traballo diario dos alumnos. 

 Diario de clase do profesor. 

 Participación na clase. 

 Caderno de clase do alumno. 

 Probas escritas. 

 Probas orais e individuais na clase. 

 Exercicios e/ ou traballos individuais recollidos polo profesor. 

 
A información anterior recollerase mediante os seguintes procedementos: 

 Exames. 
 Traballo na aula. 
 Traballo na casa. 

 

 Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que 
obter para ser declarado aprobado. 

 Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 
que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

 O alumno que non se presente a un exame e non entregue a xustificación correspondente, terá nese 
exame unha nota de cero. 

 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria 

A realización das probas extraordinarias de recuperación para todos os alumnos que  non superaron a avaliación 
ordinaria farase procedendo do seguinte xeito 

 Farase un exame onde a materia a examinar será toda a impartida durante o curso. 
 O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao 

longo do curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter 
voluntario e non serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

 O exame será cualificado sobre dez puntos. 
 A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5). 
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9. Metodoloxía 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser 
aplicados a situacións novas, e que a linguaxe matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras 
ciencias, establécense, con carácter xeral, as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a 
axuda pedagóxica ás características individuais dos alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen 
sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de 
motivar aos alumnos; despois exporanse unhas ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito 
dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en 
receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e 
como usalos na resolución de problemas. O grao de dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse 
exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as 
novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar 
erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan 
axeitados para iso sempre respectando o protocolo de seguridade fronte ao COVID 19. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 

 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos  

 
En caso de producirse situacións de confinamento, individuais ou colectivas, e sen prexuízo do anterior, procederase 
do seguinte xeito. 
 

 O profesor correspondente facilitará, a través da aula virtual, material axeitado (plan de traballo, explicacións 
teóricas, exercicios propostos do libro, fichas,...) para que o alumnado confinado poida seguir con 
aproveitamento o desenvolvemento das clases nesa situación tan particular.  

 Poderanse establecer conexións virtuais mediante videoconferencia ou outros mecanismos sempre e cando 
as infraestructuras, os recursos do alumno e o profesor e a propia organización dos períodos lectivos o 
permitan 

 O alumnado terá a obriga de entregar, en prazo e forma, todas as actividades que o profesor puidera 
propoñer así como as posibles correccións que lle fosen requiridas. 

 Todas as probas escritas contempladas na programación, desenvolveranse, sempre que a situación o 
permita, de xeito presencial, independentemente de que as datas para a realización das mesmas puideran 
sufrir modificacións para adaptalas á situación dos afectados. 

 No caso de que o alumnado non puidera realizar de xeito presencial algunha proba correspondente a unha 
avaliación, considerarase que non se presentou á mesma, obtendo unha cualificación de cero puntos. Unha 
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vez producida a súa reincorporación ao Centro o alumno realizará todas aquelas probas pendentes 
correspondentes a dita avaliación. A nota asignada a esa avaliación calcularase, en todo caso, polos 
mesmos procedementos recollidos nos criterios de avaliación desta programación. 
 

 Unicamente cando a situación de confinamento afecte ás proba extraordinarias, a un período igual ou 
superior a un mes ou aos últimos días lectivos do curso, se contemplarán probas telemáticas debido a 
imposibilidade de realizalas en prazo de xeito presencial. O procedemento será o seguinte: 

o O profesor subirá as probas á Aula Virtual do Centro así como as instrucións para o 
desenvolvemento das mesmas como por exemplo os referidos aos prazos de entrega ou 
calquera outro aspecto que o profesor considere importante para a realización e entrega da 
proba por parte do alumno. 

o O alumno subirá á Aula Virtual, antes de que remate o prazo indicado polo profesor, o arquivo 
coa resolución de dita proba respectando todas e cada unha das normas establecidas nas 
instrucións ás que se refire o parágrafo anterior. En caso contrario dita proba poderá 
considerarse como non presentada. 

 Tal e como queda recollido no apartado dedicado aos criterios xerais de corrección, o profesor poderá 
esixir a súa realización mediante conexión individual por videoconferencia (se é posible), cando considere 
que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou de utilizar calquera outro 
recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os alumnos implicados deberán 
responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades ademais de ser capaces de 
responder a calquera cuestión relacionada cos conceptos involucrados nas mesmas.. En caso contrario, 
a cualificación obtida nese apartado ou exercicio será de cero puntos. 

 Para o cálculo das cualificacións. finais ou parciais, aplicaranse os criterios recollidos no apartado 
correspondente desta programación. 

 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

Para avaliar o progreso dos alumnos, empregaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática do traballo diario do alumno. Esta información poderá recollerse mediante os seguintes 
procedementos: 

 Sesións de resolución de problemas ou de cuestións teóricas relacionados cos contidos que se 
pretenden avaliar. Este tipo de sesións poderán realizarse sen anuncio previo. 

 A observación diaria da súa evolución. Poderán terse en conta os seguintes aspectos: 
 A súa creatividade e autonomía na aprendizaxe. 

 Calidade da participación na clase, xa sexa espontánea ou estimulada polo profesor. 

 Caderno do alumno. 

 Coidado da aula e do material de traballo común. 
 Actitude xeral positiva ante o aprendizaxe propio e dos compañeiros. 

 Probas escritas ou exames 
 Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación. Ditas probas, que serán anunciadas 

con suficiente antelación, poderán incluír exercicios, problemas e cuestións de carácter teórico 
relacionados cos contidos que se pretenden avaliar.  
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10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación 

Sexa EN  a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames realizados en cada avaliación e ON  a 

cualificación obtida mediante a observación sistemática. A nota, N, outorgada en cada unha das avaliacións será a 

media ponderada de EN  e de ON , tendo en conta as seguintes porcentaxes. 

 
BACHARELATO 

 Media dos exames: 80% 
 Observación sistemática: 20% 

N=0,8·NE + 0,2·NO
  

 

ESO 

 Media dos exames: 70% 
 Observación sistemática: 30% 

N=0,7·NE + 0,3·NO 
 

 

Cada exame valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter as seguintes cualificacións mínimas en cada un 
deles para poder acceder aos criterios de ponderación anteriores: 

CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA EXAME 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E BACHARELATO 2 PUNTOS SOBRE 10 

 

Cando a cualificación en algún dos exames correspondentes a unha avaliación sexa inferior á nota mínimas esixible 

para ese curso, a nota da avaliación ( N ) calcularase do seguinte xeito: 

 4, EN mínimo N sendo EN  a nota media dos exames. 

Considerarase que o alumno superou a avaliación se, unha vez aplicados os criterios anteriores, obtén unha nota de 

avaliación ( N ) igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario, considérase que o alumno non supera a 

avaliación polo que deberá presentarse ás probas de recuperación correspondentes nos termos e condicións que se 
recollen nos  seguintes parágrafos. 

 

10.2. Actividades e probas de recuperación 

Aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas deberán presentarse, 
obrigatoriamente, ás probas de recuperación correspondentes, así como realizar, en tempo e forma, as actividades 
que o profesor puidese propoñer se así o considerase oportuno. Estas probas terán lugar, preferentemente, antes da 
realización do primeiro exame da seguinte avaliación. En calquera caso, facilitaráselle a aqueles alumnos que o 
soliciten, todo o material de apoio necesario para o aproveitamento do proceso de recuperación.  

No caso de que un alumno teña que realizar algunha proba de recuperación, deberá examinarse de todos os 
contidos correspondentes a esa avaliación, independentemente de que superasen algún dos exames 
correspondentes á mesma. 

Cada proba de recuperación valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter unha nota mínima de cinco 
puntos para superala. En caso contrario, a avaliación considérase suspensa. A cualificación obtida nesta proba 
substitúe, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente.  

Aqueles alumnos que, tras realizar as probas de recuperación da primeira e segunda avaliacións, aínda non 
superasen algunha delas, deberán presentarse obrigatoriamente a un exame final que se celebrará preferentemente 
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no mes de maio (para os alumnos de ESO e 1º de Bacharelato) ou no mes de abril (para 2º de Bacharelato) para 
evitar a sobrecarga de exames finais en xuño. Así mesmo, os alumnos que suspendan a terceira avaliación deberán 
presentarse a un exame final da mesma con obxecto de recuperala. As cualificacións obtidas en cada un destes 
exames substitúen, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente. 

Tamén poderán presentarse ás probas de recuperación ou aos exames finais aqueles alumnos de Bacharelato que, 
tendo aprobadas as avaliacións correspondentes, desexen acadar unha maior cualificación nas mesmas. En calquera 
caso, as condicións establecidas para estes alumnos, son as mesmas que se recollen nos parágrafos anteriores. 

 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria 

Sexan 1N , 2N  e 3N  as cualificacións da primeira, segunda e terceira avaliacións respectivamente, actualizadas 

coas notas das recuperacións  e do exame final se fose o caso. A cualificación final FN  calcularase do seguinte 

xeito: 

 Caso 1: Se 1N , 2N  e 3N  son todas maiores ou iguais que cinco, ou unha, e só unha, é inferior a cinco, 

entón:  

 1 2 3, ,FN media N N N  

 Caso 2: Se dúas ou máis notas das 1N , 2N  e 3N  son inferiores a cinco, entón: 

  1 2 34, , ,FN mínimo media N N N
 

Considerarase que o alumno superou a materia se, despois de aplicar os procedementos anteriores, obtén unha 
cualificación final igual ou superior a cinco puntos. Noutro caso, a materia considérase suspensa. 

 

10.4. Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos que non superasen a materia na avaliación ordinaria deberán presentarse obrigatoriamente a unha 
proba de recuperación extraordinaria que se celebrará no mes de setembro para os alumnos de ESO e 1º de 
Bacharelato e no mes de xuño para os alumnos de 2º de Bacharelato. A datas concretas serán fixadas polo Centro.  

O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao longo do 
curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter voluntario e non 
serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

A proba de recuperación extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos durante o curso e valorarase de 
cero a dez puntos, sendo necesaria a obtención dun mínimo de cinco puntos para superala. En caso contrario o 
alumno estará suspenso. 
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10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por 
confinamento 

Tal e como se recolle no apartado correspondente á  metodoloxía desta programación, só se contemplarán probas 
telemáticas se o confinamento afecta aos últimos días de curso, ás probas extraordinarias ou se, previsiblemente, 
pode afectar a un período igual ou superior a un mes. Noutro caso, as probas realizaranse de xeito presencial no 
momento de reincorporación do alumno ao Centro.  

Para o cálculo da cualificación de cada avaliación afectada polo confinamento distinguiremos os seguintes casos: 

Caso 1: Se o alumno puido realizar todas as probas de xeito presencial, aínda que algunha delas fose realizada 
durante o período correspondente ás seguintes avaliacións, a nota calcularase  seguindo o meso procedemento 
recollido no apartado 10.1 desta programación tendo en conta que no relativo á observación sistemática incluirase o 
seguimento das actividades propostas durante o confinamento. 

Caso 2: Se o alumno realizou unha das probas de xeito presencial e outra de xeito telemático, procederase do 
seguinte xeito: 

Sexan PP e SP as nota obtidas na proba presencial e pola observación sistemática no período presencial 
respectivamente e sexan PT e ST  as notas respectivas obtidas na proba telemática e pola observación 
sistemática no período de confinamento. A cualificación final N da avaliación será: 

 1 2,N media N N  sendo 1 0,8 0,2p pN P S      e  2 0,5 0,5T TN P S     

Caso 3: Se o alumno realizou todas as probas previstas para esa avaliación de xeito telemático, a  cualificación final 
N da avaliación será: 

0,5 0,5TN P S     

Sendo PT a media aritmética das cualificacións das probas telemáticas e S a media aritmética das cualificacións 
obtidas pola observación sistemática nos períodos presencial e non presencial. 

 

En todos os casos anteriores as cualificacións mínimas esixibles en cada proba son as mesmas que as recollidas no 
apartado 10.1 desta programación. Ademais, os alumnos que se atopen no caso 3, deberán presentar, como mínimo, 
o 75% das actividades correctamente resoltas en prazo e forma. En caso de non cumprir estes requisitos, a nota da 
avaliación NA será 

 4,AN mínimo N  

sendo N a cualificación obtida nos casos anteriores. 
 
A avaliación de materias pendentes de cursos anteriores e a avaliación da proba extraordinaria, seguirán estes 
mesmos procedementos sempre e cando o alumnado se atope nalgún dos tres casos citados neste punto. 
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10.6. Criterios xerais de corrección 

Á hora de corrixir as probas escritas ou calquera outra actividade teremos en conta os seguintes criterios xerais: 

 Calquera cuestión, exercicio ou problema no que non figure claramente o procedemento para a obtención do 
resultado será valorado con cero puntos. 

 Os resultados correctos só serán tidos en conta se se obteñen de procedementos e razoamentos correctos. 
En caso contrario terán unha valoración de cero puntos. 

 Se nun problema ou exercicio non se acada un resultado correcto pero todos os razoamentos e 
procedementos son correctos, a puntuación acadada nese apartado será, como mínimo, a metade da 
asignada a ese exercicio ou apartado. 

 Naqueles exercicios nos que sexa necesario aplicar algún teorema, este debe figurar claramente na 
resolución, xustificando razoadamente a súa aplicación. 

 O profesor poderá cualificar calquera proba escrita dun alumno cunha puntuación de cero puntos nos 
seguintes casos: 

 Se detecta que o alumno está copiando por outro compañeiro ou usando algún outro material 
elaborado por el mesmo que facilite a realización da proba e non fose expresamente autorizado polo 
profesor. 

 Se, durante a proba, o alumno facilita información a outro compañeiro sobre algún dos exercicios ou 
problemas que figuran na mesma. 

 Se o alumno mostra un comportamento disruptivo durante a realización dunha proba que afecte 
negativamente ao normal desenvolvemento da mesma. 

 Calquera comportamento do alumno que altere o carácter avaliador e individual da proba. 
 

 En caso de actividades ou probas que deban entregarse telematicamente, o profesor poderá esixir a súa 
realización de xeito presencial (se a situación o permite) ou mediante conexión individual por 
videoconferencia, cando considere que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou 
de utilizar calquera outro recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os 
alumnos implicados deberán responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades. En 
caso contrario, a cualificación das mesmas será de cero puntos. 

 
 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua. 
 

Aqueles alumnos que, en aplicación das normativa do Centro sobre faltas de asistencia a clase, foran sancionados 
coa perda do dereito de avaliación continua, serán avaliados mediante unha proba única que se fará nos últimos días 
lectivos do curso. Na proba entrarán todos os contidos correspondentes ás avaliacións nas que o alumno non teña 
acadado avaliación positiva. Esta proba valorarase de cero a 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco 
puntos para superala. A cualificación final será a media ponderada das avaliacións que xa tivera superadas antes da 
aplicación da sanción e da obtida nesta proba final.  
 
 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. 

O profesorado do Departamento prestará especial atención aos alumnos dos seus grupos que teñan materia 
pendente de cursos anteriores, facilitándolle a aqueles que o soliciten, material de apoio, correspondente a todos os 
bloques, orientado á labor de recuperación. Así mesmo, os alumnos deben entregar regularmente ao seu profesor 
todas as actividades propostas correctamente resoltas, de xeito que se poida facer un seguimento exhaustivo do 
aproveitamento de ditas actividades. 
 
Para a avaliación destes alumnos, establécense os seguintes procedementos: 
 

a) Tendo en conta o carácter progresivo da materia, aqueles alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións do curso máis alto no que están matriculados (aplicando os criterios que figuran na 
programación) e sigan con regularidade e aproveitamento as actividades de recuperación, terán superada a 
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materia pendente. En caso contrario, a materia está suspensa. A cualificación outorgada será a media 
aritmética das cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

 
b) Aqueles alumnos que non se atopen na situación anterior ou desexen acadar unha cualificación maior, 

deberán presentarse a dúas  probas escritas para recuperar a materia pendente cuxas datas serás fixadas 
polo centro. Estas probas, valoradas de cero a dez puntos, estarán baseadas na programación do curso ao 
que corresponde a materia pendente e incluirán contidos de todos os bloques impartidos. Estes contidos 
repartiranse entre as dúas probas seguindo criterios de proporcionalidade e temporalización.  A cualificación 
en cada  unha destas probas calcularase do seguinte xeito: 
 

0,8 0,2P AN N N     

 

sendo PN  a cualificación da proba escrita e AN  a cualificación obtida polo traballo e a realización de 

actividades ao longo do curso, entendido como o máis alto no que o alumno está matriculado. Considerarase 
que o alumno superou a proba se, unha vez aplicada a ponderación anterior, obtense unha nota N igual ou 
superior a cinco puntos. En caso contrario, a proba considérase suspensa. 
Para a obtención da cualificación final procederase como sigue: 

Se 1 2N e N  son as cualificacións obtidas en cada unha das probas respectivamente, entón: 

 1 2,FN media N N  

sempre e cando as 1 2N e N sexan iguais ou superiores aos seguintes valores: 

 
CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA PROBA 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E 
BACHARELATO 

2 PUNTOS SOBRE 10 

 
En caso contrario,  

  1 24, ,FN mínimo media N N  

Se despois de aplicar os criterios anteriores resulta unha nota final FN  igual ou superior a cinco, enténdese 

que o alumno recuperou a materia pendente. En caso contrario, enténdese que o alumno non recuperou a 
materia pendente por este procedemento. 
 

c) Os alumnos de ESO que non recuperasen a materia seguindo algún dous procedementos anteriores poderán 
presentarse a un exame final que se realizará no mes de maio e que poderá incluír cuestións relacionadas 
con todos os contidos da materia. Este exame valorarase de 0 a 10 puntos e será necesario obter un mínimo 
de cinco puntos para superalo. En caso contrario, a materia  considérase non recuperada. 

 
d) Os alumnos de ESO que non superasen a materia seguindo algún dos procedementos anteriores deberán 

facer unha proba extraordinaria no mes de setembro baseada na programación do curso ao que corresponde 
a materia pendente e incluirá contidos de todos os bloques. A proba valorarase de cero a dez puntos e será 
necesario obter un mínimo de cinco puntos para superala. A data para a realización desta proba será fixada 
pola Xefatura de Estudos. 

 
Enténdese que un alumno aprobou  a materia pendente se a recuperou por algún dos procedementos anteriores. 
 
Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato matriculados en Matemáticas II que non cursaran a materia de 
Matemáticas I e os matriculados en Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II que non cursaran a materia de Matemáticas 
Aplicadas ás CC.SS. I serán considerados como alumnos coa materia de primeiro pendente. Por tanto, para a 
avaliación destes alumnos en dita materia non cursada, aplicaranse os mesmos procedementos descritos nos 
parágrafos anteriores deste mesmo punto. 
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13. Atención á diversidade 

 Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de 
maior complexidade para algúns. 

 Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, 
incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa fin de establecer os coñecementos previos e 
detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

 Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos 
practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 

14. Contribución á educación en valores 

Como o resto das materias do curso, o ensino de Matemáticas debe atender tamén ao desenvolvemento de certos 
elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a 
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

Debemos focalizar, por tanto, o traballo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentais para o 
desenvolvemento integral do alumno: 

 Respecto:  
 A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar os erros e 

repoñerse ante as dificultades, honestidade e proxecto de vida. 
 Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo e resolución pacífica de conflitos. 
 Ás culturas: ideas, linguas, costumes e patrimonio cultural. 
 Aos animais: evitar o dano innecesario e evitar a extinción de especies. 
 Á natureza: evitar o deterioro medioambiental e participar activamente na recuperación do mesmo. 

 
 Responsabilidade: 

 Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns e cumprimento de 
compromisos contraídos co grupo. 

 Fronte ás normas sociais: civismo e cidadanía. 
 Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento responsable e 

razoado. 
 Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 
 Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible e ética global a longo prazo. 

 
 Xustiza: 

 Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Dereito á alimentación. 
 Dereito á saúde. 
 Dereito á educación. 
 Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal,familiar e social. 
 Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo 

cultural e político, a paz, a democracia,o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao Estado de dereito 
e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e consideración ás vítimas e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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 Solidariedade 
 Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 
 Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 
 Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

 
 Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 
 Coas vítimas de conflitos armados. 
 Coas vítimas de desastres naturais. 

 
 Creatividade e esperanza 

 Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas suscitados. 
 A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas e o mundo en xeral. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da ESO e do Bacharelato, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

 Coopera no desenvolvemento e a consolidación de 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. 

 Asume responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 Realiza unha eficaz achega para adquirir un bo dominio de destrezas básicas na utilización das fontes de 
información que permitirán, poñendo en valoro seu sentido crítico, que o alumnado adquira novos 
coñecementos.  

 Impulsa o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprendera aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 Favorece o aprecio á creación artística e a comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

Desta forma, podemos afirmar que as matemáticas desenvolven un labor fundamental para a consolidación dunha 
personalidade formada e equilibrada que integra o estímulo de capacidades de diversa tipoloxía. 

 Capacidades cognitivas, ao mellorar o pensamento reflexivo, incorporando as formas de expresión e 
razoamento matemático á linguaxe e aos modos de argumentación,e recoñecendo, suscitando e resolvendo, 
por medio de diferentes estratexias, situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos. 

 Capacidades persoais e interpersonais, ao estimular ao alumno para que consolide e manifeste unha actitude 
positiva ante a resolución de problemas,mostrando confianza na súa capacidade para enfrontarse a eles con 
éxito;valorando as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, desde un punto de vista histórico e 
desde o seu papel na sociedade actual; e aplicando as competencias matemáticas adquiridas para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medioambente, a saúde, o consumo, a 
igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

Os valores débense fomentar desde as dimensións individual e colectiva. Desde a dimensión individual 
desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a 
dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia 
e o respecto. 
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15. Contribución ao plan de convivencia 

Na práctica docente diaria, tratarase de fomentar nas aulas un clima de tolerancia e respecto ás ideas dos demais 
para crear un ambiente de traballo axeitado e, ó mesmo tempo, educar para a convivencia. 
Intentarase resolver os conflitos que puideran xurdir de forma dialogada e razoada. Só cando non se consiga 
resolvelos por estas vías, recorrerase á aplicación das medidas previstas no Regulamento de Réxime Interno do 
Centro. 
 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) 

No Departamento de Matemáticas estámonos adaptando a un cambio na metodoloxía para facer das TIC algo que 
sexa proveitoso e útil tanto para os alumnos como para os profesores 

O Departamento xa ven utilizando dende hai tempo medios TIC como as calculadoras e ordenadores para traballar 
con determinados contidos do currículo como se especifica nos apartados correspondentes da Programación. Sen 
embargo, estanse a adquirir pouco a pouco novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica 
docente adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso do libros de texto dixital de 
cada curso, procesadores de texto, follas de cálculo páxinas web nas que se traballan os contidos do currículo da 
disciplina e outras aplicacións informáticas como o Geogebra , Wiris, etc. 

Os obxectivos marcados polo Departamento son os seguintes: 

1. Usar as calculadoras de xeito que o alumno adquira un dominio razoable da mesma sen que isto vaia en 
detrimento da súa capacidade de cálculo manual e mental. 

2. Usar o encerado dixital e o vídeo proxector como ferramenta do profesor e o alumno para o intercambio de 
información nas explicacións de aula e na resolución dos exercicios propostos. 

3. Usar o ordenador como medio para afianzar e traballar os contidos matemáticos de cada curso. 
4. Traballar con  Internet e as páxinas Web para consultar e traballar os contidos relacionados coa disciplina. 
5. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación do Departamento cos  alumnos. 
6. Dotar ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación 
7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións,actividades... 
8. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
9. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nos diferentes puntos do 

currículo. 
10. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación. 
11. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 
12. Recomendar o alumnado ir a Biblioteca do centro onde poderán facer uso dos ordenadores con conexión a 

Internet. 
 
 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita  

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que se presenta no mesmo, 
identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e diferenciando aqueles que son básicos e 
fundamentais dos accesorios e mesmo dos que puideran ser meramente decorativos. Moitas veces os alumnos/as 
fracasan na resolución de problemas pola súa incapacidade para comprender os enunciados e, ante un texto 
medianamente largo, abandonan por considerarse incapaces de comprendelo axeitadamente. Para conseguir 
mellorar esta capacidade e, ó mesmo tempo, participar no proxecto lector do centro, lévanse a cabo as seguintes 
accións: 

 Ao comezo dun tema, ben o profesor ou algún alumno procede á lectura da historia relacionada coa aparición 
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ou a necesidade do contido que se vai a traballar .Tamén se repasan todos aqueles contidos xa vistos noutros 
cursos necesarios para a comprensión do novo coa lectura e resolución de  problemas sinxelos. 

 Cando se define o contido novo, lémolo e subliñamos no libro de texto. 

 Unha vez introducido o contido comezamos co traballo mecánico de resolver múltiples exercicios ,para que o 
alumno adquira a soltura de cálculo suficiente que nos permita pasar a darlle unha utilidade relacionada coa 
vida cotiá mediante a lectura de enunciados que os alumnos deben ler, comprender, traducir ó linguaxe 
matemático , resolver e por último comprobar se o resultado ó que chegaron é válido ou non . 

 

As lecturas que se fan na aula proceden fundamentalmente do libro de texto. Dentro da nosa disciplina é moi 
importante á lectura comprensiva de gráficos así que de novo os alumnos deben ler , entender, interpretar e sacar 
conclusións deles.  

 

17.1. Itinerarios lectores 

O Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios pero si recomenda a seguinte lectura optativa: 

ESO 

 
 El país de las mates para novatos  
 El país de las mates para expertos 
 Cuento enmarañado  
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Cuentos con cuentas  
 Matecuentos cuenta mates ... 
 Matecuentos 2: cuentos con problemas  
 Matecuentos 3: cuentos con problemas  
 Las aventuras del joven Einstein  
 El misterio de los tres encantadores  
 Historia de las matemáticas para novatos. 
 Cuentos del cero  
 Las pasiones de Emile  

 

 Una mente maravillosa 
 Albert y la habitación invisible  
 Numeriverso 
 Numeriverso: el dragón que no sabía leer  
 Quien mato a regio montano  
 101 juegos de lógica para novatos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 La maldición del zodíaco  
 Teatromático 
 Multiplicaciones a toda máquina  
 Hª de las matemáticas (en comic) 
 El diablo de los números  
 Si hay una X hay Matemáticas 
 El asesinato del profesor de Matemáticas 
 Descifrando Enigma 

 

BACHARELATO 

 El país de las mates para expertos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 El diablo de los números 
 Un matemático lee el periódico 
 El diablo de los números 

 Una mente maravillosa 
 Descifrando Enigma 
 El hombre anumérico 
 Un triángulo especial :Prado, Reina Sofía y Thyssen 

Bornemisa 
 7 paseos por la Alhambra 

 

Sen prexuízo do anterior, o Departamento participará, na medida do posible, en todas aquelas iniciativas e 
actividades desenvolvidas no Centro que teñan por obxecto promover e favorecera iniciación ou consolidación dos 
hábitos de lectura dos alumnos. Este curso, o Dpto. participará no programa de fomento da lectura cuxas 
características foron aprobadas en reunión da CCP. 
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18. Actividades extraescolares 

Ademais da eventual colaboración na realización de actividades extraescolares e complementarias que organice a 
Dirección o Centro ou outros Departamentos, en función das aptitudes dos grupos de alumnos da ESO e do 
alumnado de Bacharelato, fomentarase a preparación para participar en torneos e concursos matemáticos como 
poden ser: 

 Rally científico e matemático sen fronteiras. 
 Participacións nas probas de ESTALMAT. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para 2º de ESO. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para alumnos de primeiro e segundo de Bacharelato. 

 
 
  



Programación Didáctica                 Curso 2021-2022 
 

55 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                    Departamento de Matemáticas 

19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente 

 

 INDICADORES 

Escala 

 INDICADORES 

Escala  

1 2 3 4 1 2 3 4 
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  1.  Resume as ideas 
fundamentais 
discutidas antes de 
pasar a unha nova 
unidade ou tema con 
mapas conceptuais, 
esquemas... 
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  1.  Realiza a avaliación inicial 
ao principio do curso para 
axustar a programación 
ao nivel dos estudantes. 

    

  2.  Cando introduce 
conceptos novos, 
relaciónaos, se é 
posible, cos xa 
coñecidos; intercala 
preguntas 
aclaratorias; pon 
exemplos... 

      2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

    

  3.  Ten predisposición 
para aclarar dúbidas 
e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das 
clases.   

      3.  Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na 
aula e fóra dela.   

    

  4.  Optimiza o tempo 
dispoñible para o 
desenvolvemento de 
cada unidade 
didáctica.  

      4.  Proporciona a información 
necesaria sobre a 
resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

    

  5.  Utiliza axuda 
audiovisual ou doutro 
tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e 
das alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

    

  6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén 
unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

      6.  Utiliza suficientes criterios 
de avaliación que atendan 
de xeito equilibrado a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 
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  7.  Desenvolve os 
contidos dunha forma 
ordenada e 
comprensible para os 
alumnos e as 
alumnas. 

      7.  Favorece os procesos de 
autoavaliación e 
coavaliación. 

    

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

      8.  Propón novas actividades 
que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes 
non foron alcanzados 
suficientemente. 

    

  9.  Presenta actividades 
de grupo e individuais. 

    

 

  9.  Propón novas actividades 
de maior nivel cando os 
obxectivos foron 
alcanzados con 
suficiencia. 

    

      10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función 
dos contidos, do nivel dos 
estudantes, etc. 

    

      11.  Emprega diferentes 
medios para informar dos 
resultados aos estudantes 
e aos pais. 
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20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 

 

 
 

INDICADORES A AVALIAR 
Escala 

1 2 3 4 

    Temporalización das unidades didácticas     

Desenrolo da Programación en canto a 
secuenciación e temporalización das unidades 
didácticas 

    

Adecuación do grao mínimo de logro     

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos materiais didácticos seleccionados      

Adecuación das estratexias metodolóxicas 
empregadas 

    

Adecuación dos criterios de avaliación  
establecidos  

    

Claridade nos criterios de avaliación     

Uso de diversas ferramentas de avaliación      

Adecuación dos criterios establecidos para  
avaliación de materias pendentes      

Adecuación das medidas de atención á diversidade     

Adecuación do seguimento e revisión da 
Programación ao longo do curso 
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1. Introdución: 

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

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

 

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

 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É 
necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como 
nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas", que evoluciona dende a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do 
segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros 
bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas 
interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe 
das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e 
resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento 
converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 
incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, 
algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando 
solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en 
que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, 
servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 
social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 
aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; 
e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou 
artísticos con base matemática. 
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No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos 
para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e vaia 
adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. Durante os primeiros 
cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido 
numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; 
debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 
e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os 
razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira 
especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Nas seguintes páxinas preséntase a programación didáctica da área de Matemáticas para os cursos e modalidades que 
se indican a continuación: 

CURSO MATERIA 

1º ESO Matemáticas 

2º ESO Matemáticas 

3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

1º BACHARELATO Matemáticas I 

1º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 

2º BACHARELATO Matemáticas II 

2º BACHARELATO Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 
 

Para cada unha delas, inclúese a metodoloxía didáctica, os procedementos para a avaliación inicial, os procedementos 
para a avaliación continua e os procedementos para a avaliación extraordinaria. Detállanse, ademais, os procedementos 
para o seguimento e avaliación das materias pendentes de cursos anteriores. 

Un dos obxectivos do Dpto. será a coordinación cos Departamentos doutras disciplinas que empreguen conceptos 
matemáticos para facilitar aos alumnos unha mellor comprensión dos contidos de ditas áreas. 
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2. Contextualización: 

 
O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante e
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico:
 
 

  
 
Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do 

 
 
A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.
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                  Departamento de Matemáticas

O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ten, durante este curso, unha matrícula de 340
distribuídas como se amosa no seguinte gráfico: 

Nos cursos de Bacharelato, onde as Matemáticas son optativas, a maioría do alumnado cursa a materia.
 
 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo.

3º ESO 4º ESO 1ª BACH 2º BACH 1º FPB 2º FPB

Curso

  Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas 

ste curso, unha matrícula de 340 alumnos e alumnas 

 

alumnado cursa a materia. 

 

A maioría do alumnado pertence ao concello de Celanova aínda que tamén acoden ao centro alumnos procedentes 
de concellos limítrofes. O número de alumnos/as de orixe estranxeira é pouco significativo. 

2º FPB
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3. O Departamento: 

O Departamento de Matemáticas do IES Celso Emilio Ferreiro está constituído polos seguintes membros: 

PROFESOR/A SITUACIÓN ADTVA.  

Marcos Martínez Guntín 
(Xefe de Departamento) 

Definitivo 

Sara Pena Vázquez Definitivo 

José Alberto Vázquez Rodríguez Definitivo 

Álvaro Lence Burgos Provisional 

 

O Departamento ten asignadas 59 horas semanais (56 de docencia e 3 correspondentes á xefatura de Departamento) 
distribuídas do seguinte xeito: 

 
Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 2 5 10 

3º ESO – E. Académicas 3 4 12 

4º ESO -  E. Académicas 2 4 8 

1º BACH - Ciencias 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH – CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 

   59 

 

A distribución horaria por profesor e grupo é a seguinte: 

 Marcos Martínez Guntín 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

4º ESO – E. Académicas 1 4 4 

1º BACH – CC.SS. 1 4 4 

2º BACH - Ciencias 1 4 4 

2º BACH - CC.SS. 1 4 4 

Xefatura de Departamento   3 
   19 

 



Programación Didáctica   Curso 2021-2022 
 

8 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                   Departamento de Matemáticas 

 

 Sara Pena Vázquez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

1º ESO 2 5 10 

2º ESO 1 5 5 
   15 

 

 

 

 

 José Alberto Vázquez Rodríguez 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

3º ESO 3 4 12 

1º BACH. CIENCIAS. 1 4 4 
   16 

 

 Álvaro Lence Burgos 

 Nº de grupos Horas / grupo Total horas 

2º ESO 1 5 5 

4º ESO 1 4 4 
   9 
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4. Competencias clave e elementos transversais na ESO e no Bacharelato 

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 Núm. 120 do Luns, 29 de xuño de 2015) establece as 
competencias clave e os elementos transversais do currículo da ESO e do Bacharelato do seguinte xeito: 
 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO E NO BACHARELATO 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

Competencia dixital CD 

Competencia para aprender a aprender CAA 

Competencias sociais e cívicas CSC 

Competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

Competencia para a conciencia e expresións culturais CCEC 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora CL 

Expresión oral e escrita EOE 

Comunicación audiovisual CA 

Tecnoloxías da información e comunicación TIC 

Emprendemento E 

Educación cívica e constitucional ECC 

Valores persoais VP 

Educación vial EV 
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5. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

As matemáticas utilizan unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, 
e utilizalo nos momentos axeitados con rigor e propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades 
e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

En todo o desenvolvemento do curso, o alumnado aplicará estratexias para definir modelos, planear problemas, 
resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Isto contribúe directamente á 
adquisición da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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

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

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

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e procesos 
mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, mediante o traballo 
matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos 
matemáticos na creación das súas propias obras. 
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6. Obxectivos xerais da ESO 

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

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

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

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller. 

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos. 

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con 
sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e 
a comunicación. 

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e 
aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

j. 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. 

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar 
os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer 
o desenvolvemento persoal e social.Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

k. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios 
de expresión e representación. 

l. 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. 

m. 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 
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

7. Obxectivos xerais do 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 responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

d. 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. 

e. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

f. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

g. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

h. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

i. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 
principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 

j. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias 
da modalidade elixida.  

k. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.  

l. 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. 

o. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas 
e hábitos saudables. 

p. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

q. 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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8. Obxectivos e contidos para 2º de Bacharelato- Matemáticas II 
 

8.1. Obxectivos xerais do curso: 

A área de Matemáticas II de 2.º de Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades 
que lles permitan: 

 
 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.  

 Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, 
comprendendo e manexando representacións matemáticas. 

 

8.2. Organización dos contidos e relación cos demais elementos da programación 

Os contidos da materia de Matemáticas II de 2º de Bacharelato estrutúranse en cinco bloques: 

Bloque 1 Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas 

Bloque 2 Números e álxebra 

Bloque 3 Análise 

Bloque 4 Xeometría 

Bloque 5 Estatística e probabilidade 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso 
simultaneamente ao resto de bloques de contido 

A continuación móstranse a vinculación obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 e 
 i 

 B1.1. Planificación e expresión verbal 
do proceso de resolución de 
problemas. 

 B1.1.Expresar verbalmente, de forma razoada 
o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

 MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

 CCL 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.1. Planificación e expresión verbal 
do proceso de resolución de 
problemas. 

 B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con 
outros problemas coñecidos; 
modificación de variables e 
suposición do problema resolto. 

 B1.3. Solucións e/ou resultados 
obtidos: coherencia das solucións 
coa situación, revisión sistemática 
do proceso, outras formas de 
resolución, problemas parecidos, 
xeneralizacións e particularizacións 
interesantes. 

 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

 MA2B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cómpre resolver ou 
demostrar (datos, relacións entre os 
datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

 CMCCT 

 MA2B1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

 CMCCT 

 MA2B1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cómpre 
a resolver, e valora a súa utilidade e a 
súa eficacia. 

 CMCCT 

 MA2B1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CAA 

 MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso 
de resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CAA 

 d 
 i 

 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a 
contidos alxébricos, xeométricos, 

 MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función do contexto 
matemático. 

 CMCCT 
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 l  B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo; método de 
indución; contraexemplos; 
razoamentos encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación 
de argumentos. 

funcionais, estatísticos e probabilísticos.  MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso 
de demostración (estrutura, método, 
linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 

 CMCCT 

 g 
 i 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 
 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación 
de argumentos. 

 B1.8. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de informes científicos 
sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na 
demostración dun resultado 
matemático. 

 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 

 B1.4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun 
problema ou nunha demostración, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

 MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e 
os símbolos matemáticos adecuados 
ao contexto e á situación. 

 CMCCT 

 MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

 CMCCT 

 MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema 
que haxa que demostrar, tanto na 
procura de resultados como para a 
mellora da eficacia na comunicación 
das ideas matemáticas. 

 CMCCT 
 CD 
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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. 

 i 
 l 
 m 

 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

 MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do 
proceso de elaboración dunha 
investigación matemática: problema de 
investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc. 

 CMCCT 

 MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve 
e o problema de investigación 
formulado. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MA2B1.5.3. Afonda na resolución 
dalgúns problemas, formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación 
ou os resultados, etc. 

 CMCCT 

 b 
 d 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo; método de 
indución; contraexemplos; 
razoamentos encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación 
de argumentos. 

 B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir da 
resolución dun problema e o afondamento 
posterior, da xeneralización de propiedades 
e leis matemáticas, e do afondamento 
nalgún momento da historia das 
matemáticas, concretando todo iso en 
contextos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

 MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos matemáticos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

 CMCCT 

 MA2B1.6.2. Busca conexións entre 
contextos da realidade e do mundo 
das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; 
tecnoloxías e matemáticas, ciencias 
experimentais e matemáticas, 

 CMCCT 
 CSC 
 CCEC 



Programación Didáctica          Curso  2021-2022 
 

17 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                                       Departamento de Matemáticas 

 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos 
e continuos, finitos e infinitos, etc.). 

 e 
 g 
 i 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación 
de argumentos. 

 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.11. Elaboración e presentación 
dun informe científico sobre o 
proceso, os resultados e as 
conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido, 
utilizando as ferramentas e os 
medios tecnolóxicos axeitados. 

 B1.7. Elaborar un informe científico escrito 
que recolla o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

 MA2B1.7.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema 
de investigación. 

 CMCCT 

 MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e 
os símbolos matemáticos adecuados 
ao contexto do problema de 
investigación. 

 CMCCT 

 MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

 CCL 
 CMCCT 

 MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación. 

 CMCCT 
 CD 

 MA2B1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

 CCL 

 MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso 
de investigación e elabora conclusións 
sobre o nivel de resolución do 
problema de investigación e de 
consecución de obxectivos e, sí 
mesmo, formula posibles 
continuacións da investigación; analiza 
os puntos fortes e débiles do proceso e 
fai explícitas as súas impresións 
persoais sobre a experiencia 

 CMCCT 

 i  B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 

 B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 

 MA2B1.8.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade 

 CMCCT 
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 l contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e 
en equipo. 

cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, e 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións da 
realidade. 

susceptibles de conter problemas de 
interese. 

 CSC 

 MA2B1.8.2. Establece conexións entre o 
problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema 
ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos 
necesarios. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto 
da realidade. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

 CMCCT 

 i  B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.9. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas 
da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

 MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso 
e obtén conclusións sobre logros 
conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 

 CMCCT 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 

 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e 
en equipo. 

 B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 

 B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

 MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade para a aceptación da 
crítica razoada, convivencia coa 
incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continuo, autocrítica 
constante, etc.). 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 
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 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 
 ñ 
 o 
 p 

contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e 
en equipo. 

 MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, o 
esmero e o interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

 CMCCT 

 MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular e formularse 
preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados achados; etc. 

 CMCCT 
 CAA 

 MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

 CSC 
 CSIEE 

 b 
 i 
 l 
 m 

 B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

 B1.11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

 MA2B1.11.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de problemas, 
de investigación e de matematización 
ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 i 
 l 

 B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

 B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións similares 
futuras. 

 MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas; 
valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos 
utilizados; aprendendo diso para 
situacións futuras; etc. 

 CMCCT 
 CAA 

 g 
 i 

 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 

 B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que 
axuden á comprensión de conceptos 

 MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para 
a realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

 CMCCT 
 CD 

 MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos  CMCCT 
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numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e os resultados e 
as conclusións que se obteñen. 

– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

matemáticos ou á resolución de problemas. para facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 MA2B1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

 CMCCT 

 MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

 CMCCT 

 e 
 g 
 i 

 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación de xeito habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, 
analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

 MA2B1.14.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información 
salientable, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

 CD 

 MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados 
para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

 CCL 

 MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información 
das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso 
educativo, e establecendo pautas de 

 CD 
 CAA 
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Bloque 2. Números e álxebra 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C clave E trans 

 g 
 i 

 

 B2.1. Estudo das matrices 
como ferramenta para 
manexar e operar con datos 
estruturados en táboas e 
grafos. Clasificación de 
matrices. Operacións. 

 B2.2. Aplicación das 
operacións das matrices e 
das súas propiedades na 
resolución de problemas 
extraídos de contextos reais. 

 B2.1. Utilizar a linguaxe 
matricial e as operacións 
con matrices para describir 
e interpretar datos e 
relacións na resolución de 
problemas diversos. 

 MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe 
matricial para representar 
datos facilitados mediante 
táboas ou grafos e para 
representar sistemas de 
ecuacións lineais, tanto de 
xeito manual como co apoio 
de medios tecnolóxicos 
axeitados. 

 Utiliza a linguaxe matricial 
para representar datos 
 Utiliza a linguaxe matricial 
para representar sistemas de 
ecuacións lineais 
 Representa matrices tanto 
de xeito manual como co 
apoio de medios tecnolóxicos 
axeitados. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 
 VP 

 MA2B2.1.2. Realiza operacións 
con matrices e aplica as 
propiedades destas 
operacións adecuadamente, 
de xeito manual ou co apoio 
de medios tecnolóxicos. 

 Recoñece e nomea os 
distintos tipos de matrices . 
 Realiza as operacións con 
matrices : suma , resta , 
produto por un escalar , 
produto de matrices . 
 Realiza operacións 
combinadas con matrices. 
 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 e 
 i 

 B2.1. Estudo das matrices 
como ferramenta para 
manexar e operar con datos 

 B2.2. Transcribir problemas 
expresados en linguaxe 
usual á linguaxe alxébrica e 

 MA2B2.2.1. Determina o rango 
dunha matriz, ata orde 4, 
aplicando o método de Gauss 

 Determina o rango dunha 
matriz, ata orde 4, aplicando 
o método de Gauss 

 CMCCT 
 CAA 
 CD. 

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. 

mellora. 

 MA2B1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

 CD 
 CSC 
 CSIEE 
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estruturados en táboas e 
grafos. Clasificación de 
matrices. Operacións. 

 B2.2. Aplicación das 
operacións das matrices e 
das súas propiedades na 
resolución de problemas 
extraídos de contextos reais. 

 B2.3. Determinantes. 
Propiedades elementais. 

 B2.4. Rango dunha matriz. 
 B2.5. Matriz inversa. 
 B2.6. Representación matricial 

dun sistema: discusión e 
resolución de sistemas de 
ecuacións lineais. Método de 
Gauss. Regra de Cramer. 
Aplicación á resolución de 
problemas. 

resolvelos utilizando 
técnicas alxébricas 
determinadas (matrices, 
determinantes e sistemas 
de ecuacións), e interpretar 
criticamente o significado 
das solucións. 

ou determinantes.  Calcula o valor numérico 
dun determinante  

 Obtén a expresión dun 
determinante 33 con 
algunha letra. 

 Obtén o 
desenvolvemento (ou o 
valor) dun determinante 
no que interveñen letras, 
facendo uso razoado das 
propiedades dos 
determinantes. 

 Recoñece as propiedades 
que se utilizan nas 
igualdades entre 
determinantes. 

 Acha o rango dunha 
matriz numérica mediante 
determinantes ata 
dimensión 4 

 Discute o valor do rango 
dunha matriz na que 
intervén un parámetro ata 
dimensión 3 

 CSIEE 

 MA2B2.2.2. Determina as 
condicións para que unha 
matriz teña inversa e calcúlaa 
empregando o método máis 
axeitado. 

 Recoñece a existencia ou 
non da inversa dunha matriz 
ata dimensión 3 e calcúlaa no 
seu caso 
 Calcula a matriz inversa 
dunha dada empregando o 
método de Gauss-Jordan 
 Calcula a matriz inversa 
dunha dada empregando 
determinantes 
 Resolve ecuacións 
matriciais e sistemas 
matriciais 

 CMCCT 
 CAA 
 CD. 
 CSIEE 
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 MA2B2.2.3. Resolve problemas 
susceptibles de seren 
representados matricialmente 
e interpreta os resultados 
obtidos 

 Expresa un enunciado 
mediante unha relación 
matricial, resólveo e interpreta 
a solución dentro do contexto 
do enunciado. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD. 
 CSIEE 

 MA2B2.2.4. Formula 
alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da 
vida real, estuda e clasifica o 
sistema de ecuacións lineais 
formulado, resólveo nos 
casos en que sexa posible 
(empregando o método máis 
axeitado), e aplícao para 
resolver problemas. 

 Coñece o que significa 
que un sistema sexa 
incompatible ou 
compatible, determinado 
ou indeterminado, e 
aplica este coñecemento 
para formar un sistema 
de certo tipo ou para 
recoñecelo 

 Interpreta 
xeometricamente 
sistemas lineais de 2, 3 
ou 4 ecuacións con 2 ou 
3 incógnitas. 

 Resolve sistemas de 
ecuacións lineais 3x3 
polo método de Gauss. 

 Aplica a regra de Cramer 
para resolver un sistema 
de ecuacións lineais, 
2 2 ou 3 3, con 
solución única. 

 Cataloga como é 
(teorema de Rouché) e 
resolve, se é o caso, un 
sistema de ecuacións 
lineais con coeficientes 
numéricos. 

 Discute e resolve un 
sistema de ecuacións 
dependente dun 
parámetro. 

 Expresa matricialmente 

 CMCCT 
 CAA 
 CD. 
 CMCCT
, 
 CSIEE 
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un sistema de ecuacións 
e, se é posible, resólveo 
achando a inversa da 
matriz dos coeficientes.  

 Expresa alxebricamente 
un enunciado mediante 
un sistema de ecuacións, 
resólveo e interpreta a 
solución dentro do 
contexto do enunciado. 
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Bloque 3. Análise 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E trans 

 i  B3.1. Límite dunha función 
nun punto e no infinito. 
Continuidade dunha 
función. Tipos de 
descontinuidade. 
Teorema de Bolzano. 

 B3.2. Función derivada. 
Teoremas de Rolle e do 
valor medio. A regra de 
L'Hôpital. Aplicación ao 
cálculo de límites. 

 B3.3. Aplicacións da 
derivada: problemas de 
optimización. 

 B3.1. Estudar a continuidade 
dunha función nun punto ou 
nun intervalo, aplicando os 
resultados que se derivan 
diso. 

 MA2B3.1.1. Coñece as 
propiedades das funcións 
continuas e representa a 
función nun ámbito dos 
puntos de 
descontinuidade. 

 Dada  gráfica dunha función 
estuda e analiza  as súas  
propiedades e viceversa , dadas  
algunhas propiedades e 
características dunha función 
represéntaa 

 CMCCT 
 CCL 
 CAA 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 
 VP 
 

 MA2B3.1.2. Aplica os 
conceptos de límite e de 
derivada á resolución de 
problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

 Calcula todo tipo de  límites de 
funcións e resolve as 
indeterminacións que se lle 
presenten 
 Sabe aplicar os conceptos de 
límite dunha función nun punto e 
de límites 

laterais para estudar a 
continuidade dunha función. Se 
é descontinua, clasificar a 
descontinuidade..  

 Continuidade nun intervalo.  

 Determina o valor dun 
parámetro (ou dous parámetros) 
para que unha función definida “a 
anacos” sexa continua no “punto 
(ou puntos) de empalme”. 
 Coñece e aplica o teorema de 
Bolzano. 

 CMCCT 
 CCL 
 CAA 

 i  B3.2. Función derivada. 
Teoremas de Rolle e do 
valor medio. Regra de 
L'Hôpital. Aplicación ao 
cálculo de límites. 

 B3.3. Aplicacións da 
derivada: problemas de 
optimización. 

 B3.2. Aplicar o concepto de 
derivada dunha función nun 
punto, a súa interpretación 
xeométrica e o cálculo de 
derivadas ao estudo de 
fenómenos naturais, sociais 
ou tecnolóxicos, e á 
resolución de problemas 
xeométricos, de cálculo de 

 MA2B3.2.1. Aplica a regra 
de L'Hôpital para resolver 
indeterminacións no 
cálculo de límites. 

 Domina os conceptos asociados 
á derivada dunha función: 
derivada nun punto, derivadas 
laterais, función derivada, 
derivadas sucesivas... 
 Coñece  as regras de derivación 
e utilízaas para achar a función 
derivada doutra.(Todo xa 
traballado en MatI) 

 CMCCT 
 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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límites e de optimización.  Coñece a relación entre 
continuidade e derivabilidade 
dunha función nun punto.  

 Sabe estudar a continuidade e 
a derivabilidade dunha función 
definida a trozos. 

 Determina o valor dun parámetro 
(ou dous parámetros) para que 
unha función definida “a anacos” 
sexa derivable  no “punto (ou 
puntos) de empalme”. 
 Coñece e calcula límites 
aplicando a regra de L'Hôpital 

 MA2B3.2.2. Formula 
problemas de 
optimización relacionados 
coa xeometría ou coas 
ciencias experimentais e 
sociais, resólveos e 
interpreta o resultado 
obtido dentro do contexto. 

 Dada unha función, acha a 
ecuación da recta tanxente e 
normal  nun dos seus puntos. 

 Dada unha función, sabe decidir 
se é crecente ou decrecente, 
cóncava ou convexa, obtén os 
seus máximos e mínimos 
relativos , os seus puntos de 
inflexión. 

 Dada unha función, mediante a 
súa expresión analítica ou 
mediante un enunciado, 
encontra en que caso presenta 
un máximo ou un mínimo. 

 Identifica, estima e calcula o 
dominio, o recorrido, os puntos 
de cortes, o signo, a simetría, 
a periodicidade, as asíntotas, 
as ramas, a monotonía e a 
curvatura das funciones. 

 Representa funciones 
polinómicas, racionais, 
radicais, exponenciais, 
logarítmicas, definidas a 
trocos,… 

 Coñece e emprega Geogebra 

 CMCCT 
 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 



Programación Didáctica          Curso  2021-2022 
 

27 
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                                       Departamento de Matemáticas 

para representar funcións 
 Coñece e aplica os teoremas de 

Rolle e Valor Medio ou de 
Lagrange a funcións 
concretas, probando se 
cumpre ou non as hipóteses e 
descubrindo, se é o caso, 
onde se cumpre a tese. 

 Aplica os conceptos de límite e 
de derivada á resolución de 
problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

 ·Resolve problemas de 
optimización 

 i  B3.4. Primitiva dunha 
función. Integral 
indefinida. Propiedades. 
Técnicas elementais para 
o cálculo de primitivas 
(integrais inmediatas e 
case inmediatas, 
racionais, por partes e 
por cambios de variable 
sinxelos). 

 B3.3. Calcular integrais de 
funcións sinxelas aplicando 
as técnicas básicas para o 
cálculo de primitivas. 

 MA2B3.3.1. Aplica os 
métodos básicos para o 
cálculo de primitivas de 
funcións. 

 Sabe a relación que existe entre 
dúas primitivas dunha función. 

 Dada unha función, calcula a 
primitiva que pasa por un 
punto. 

 Acha a primitiva dunha función 
elemental ou dunha función 
que, mediante simplificacións 
adecuadas, se transforma en 
elemental desde a óptica da 
integración. 

 Acha a primitiva dunha función 
utilizando o método de 
substitución. 

 Acha a primitiva dunha función 
mediante a integración “por 
partes”(máximo dúas veces) 

 Acha a primitiva dunha función 
racional cuxo denominador 
teña raíces reais ,simples e 
múltiples. 

 Acha a primitiva dunha función 
utilizando  cambios de variable 
sinxelos . 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
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 Coñece e emprega WIRIS para 
o cálculo de primitivas 

 g 
 i 

 B3.5. Integral definida. 
Teoremas do valor medio 
e fundamental do cálculo 
integral. Regra de 
Barrow. Aplicación ao 
cálculo de áreas de 
rexións planas. 

 B3.4. Aplicar o cálculo de 
integrais definidas na 
medida de áreas de rexións 
planas limitadas por rectas 
e curvas sinxelas que 
sexan doadamente 
representables e, en xeral, 
á resolución de problemas. 

 MA2B3.4.1. Calcula a área 
de recintos limitados por 
rectas e curvas sinxelas 
ou por dúas curvas. 

 Coñece o concepto, a 
terminoloxía, as propiedades e 
a interpretación xeométrica da 
integral definida. 

 Coñece ,interpreta e emprega o 
teorema do Valor medio do 
Cálculo Integral 

 Comprende o teorema  
Fundamental do Cálculo 
Integral e a súa importancia 
para relacionar a área baixo 
unha curva cunha primitiva da 
función correspondente. 

 Responde a problemas teóricos 
relacionados co teorema 
fundamental do cálculo. 

 Coñece e aplica a regra de 
Barrow para o cálculo de 
áreas . 

 Debuxa rexións planas limitadas 
por rectas e curvas sinxelas ou 
por dúas curvas sinxelas e 
calcular a súa área. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
 CCEC 

 MA2B3.4.2. Utiliza os 
medios tecnolóxicos 
axeitados para 
representar e resolver 
problemas de áreas de 
recintos limitados por 
funcións coñecidas. 

 Coñece e emprega os medios 
tecnolóxicos mais axeitados 
(Geogebra , Wiris …) para 
representar e resolver problemas 
de áreas de recintos planos. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
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Bloque 4. Xeometría 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C.  clave E. trans 

 i  B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. 
Operacións. Base, 
dependencia e 
independencia lineal. 
Produto escalar, 
vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 

 B4.1. Resolver problemas 
xeométricos espaciais, 
utilizando vectores. 

 MA2B4.1.1. Realiza operacións 
elementais con vectores, 
manexando correctamente os 
conceptos de base e de 
dependencia e independencia 
lineal, e define e manexa as 
operacións básicas con 
vectores no espazo, utilizando 
a interpretación xeométrica das 
operacións con vectores para 
resolver problemas 
xeométricos. 

 Representa puntos de 
coordenadas sinxelas nun 
sistema de referencia 
ortonormal. 

 Coñece os elementos dun 
vector: módulo, dirección e 
sentido  

 Realiza operacións 
elementais (suma, resta  e 
produto por un número) con 
vectores, dados mediante as 
súas coordenadas, 

 Comprende e manexa 
correctamente os conceptos 
de dependencia e 
independencia lineal, así 
como o de base no espazo 
vectorial tridimensional. 

 Utiliza os vectores para 
resolver algúns problemas 
xeométricos: puntos de 
división dun segmento en 
partes iguais, comprobación 
de puntos aliñados, simétrico 
dun punto respecto a outro... 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 
 VP 
 

 i  B4.2. Ecuacións da recta 
e o plano no espazo. 
Identificación dos 
elementos 
característicos. 

 B4.3. Posicións relativas 
(incidencia, paralelismo 
e perpendicularidade 
entre rectas e planos). 

 B4.2. Resolver problemas 
de incidencia, paralelismo 
e perpendicularidade 
entre rectas e planos 
utilizando as ecuacións da 
recta e do plano no 
espazo. 

 MA2B4.2.1. Expresa a ecuación 
da recta das súas distintas 
formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en 
cada caso os seus elementos 
característicos, e resolvendo 
os problemas afíns entre 
rectas. 

 Domina as distintas formas 
das ecuacións de rectas e 
pasa dunhas a outras 
correctamente. 

 Identifica en cada tipo de 
ecuación da recta os seus 
elementos característicos . 

 Resolve problemas afíns 
entre rectas (pertenza de 
puntos, paralelismo,…) 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
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utilizando calquera das 
expresións (paramétricas, 
implícita, continua...). 

 MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do 
plano nas súas distintas 
formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en 
cada caso os seus elementos 
característicos. 

 Domina as distintas formas 
das ecuacións de planos , 
pasando dunhas a outras 
correctamente. 

 Identifica en cada tipo de 
ecuación do plano  os seus 
elementos característicos 

 Resolve problemas afíns 
entre planos (pertenza de 
puntos, paralelismo , ...) 
utilizando calquera das súas 
expresións (implícita ou 
paramétricas). 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 MA2B4.2.3. Analiza a posición 
relativa de planos e rectas no 
espazo, aplicando métodos 
matriciais e alxébricos. 

 Resolve problemas afíns entre 
rectas e planos 
 Determinar a posición relativa 
de dúas rectas, dous planos, 
unha recta e un plano e tres 
planos. 
 Resolver problemas de 
incidencia e paralelismo entre 
rectas e/ou planos. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións 
de rectas e planos en 
diferentes situacións. 

 Calcula as ecuacións de rectas 
e planos en diferentes contextos 
e situacións como : 

 punto simétrico doutro con 
respecto a unha recta 

  punto simétrico doutro con 
respecto a un plano 

 recta que pasa por dous 
puntos 

  plano que contén dúas 
rectas coplanarias 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
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 recta que pasa por un punto 
e corta a dúas dadas 

 recta que corta 
perpendicularmente a dúas 
dadas 
  

 i  B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. 
Operacións. Base, 
dependencia e 
independencia lineal. 
Produto escalar, 
vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 

 B4.2. Ecuacións da recta 
e o plano no espazo. 
Identificación dos 
elementos 
característicos. 

 B4.4. Propiedades 
métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, 
áreas e volumes). 

 B4.3. Utilizar os produtos 
entre vectores para 
calcular ángulos, 
distancias, áreas e 
volumes, calculando o 
seu valor e tendo en 
conta o seu significado 
xeométrico. 

 MA2B4.3.1. Manexa o produto 
escalar e vectorial de dous 
vectores, o significado 
xeométrico, a expresión 
analítica e as propiedades. 

 Domina o concepto e o 
cálculo do   produto escalar 
de dous vectores, o seu 
significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas 
propiedades. 

 Sabe aplicar o produto 
escalar  á resolución de 
problemas xeométricos 
(módulo dun vector, ángulo 
de dous vectores, vector 
proxección dun vector sobre 
outro e perpendicularidade 
de vectores). 

 Domina o concepto e o 
cálculo  produto vectorial de 
dous vectores, o seu 
significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas 
propiedades. 

 Aplica o produto vectorial de 
vectores  á resolución de 
problemas xeométricos 
(vector perpendicular a 
outros dous, área do 
paralelogramo determinado 
por dous vectores , distancia 
dun punto a unha recta). 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 MA2B4.3.2. Coñece o produto 
mixto de tres vectores, o seu 
significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as 

 Domina o concepto e o cálculo 
do produto mixto de tres 
vectores, o seu significado 
xeométrico, a súa expresión 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
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propiedades. analítica e as súas propiedades 
 Aplica o produto mixto de 
vectores  á resolución de 
problemas xeométricos (volume 
do paralelepípedo determinado 
por tres vectores, decisión de se 
tres vectores son linealmente 
independentes , distancia entre 
dúas rectas que se cruzan ).  

 MA2B4.3.3. Determina ángulos, 
distancias, áreas e volumes 
utilizando os produtos escalar, 
vectorial e mixto, aplicándoos 
en cada caso á resolución de 
problemas xeométricos. 

 Calcula os ángulos entre 
rectas, planos  e entre rectas 
e planos.  

 Acha a distancia entre dous 
puntos ou dun punto a un 
plano. 

 Acha a distancia dun punto a 
unha recta  

 Acha a distancia entre dúas 
rectas  

 Acha a distancia entre dous 
planos  

 Acha a distancia entre una 
recta e un plano 

 Acha a área dun 
paralelogramo ou dun 
triángulo. 

 Acha o volume dun 
paralelepípedo ou dun 
tetraedro. 

 Acha o simétrico dun punto 
respecto dunha recta ou dun 
plano. 

 Resolve problemas 
xeométricos nos que 
interveñan 
perpendicularidades, 
distancias, ángulos, 
incidencia, paralelismo... 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 
 CCL 
 CCEC 
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 Determina un punto, unha 
recta ou un plano a partir das 
propiedades que os definan . 

 MA2B4.3.4. Realiza 
investigacións utilizando 
programas informáticos 
específicos para seleccionar e 
estudar situacións novas da 
xeometría relativas a obxectos 
como a esfera. 

  CMCCT 
 CAA 
 CD 

 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro C. clave E trans 

 i  B5.1. Sucesos. 
Operacións con 
sucesos. Asignación de 
probabilidades a 
sucesos mediante a 
regra de Laplace e a 
partir da súa frecuencia 
relativa. Axiomática de 
Kolmogorov. 

 B5.2. Aplicación da 
combinatoria ao cálculo 
de probabilidades. 

 B5.3. Experimentos 
simples e compostos. 
Probabilidade 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia de 

 B5.1. Asignar 
probabilidades a sucesos 
aleatorios en 
experimentos simples e 
compostos (utilizando a 
regra de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
reconto e a axiomática da 
probabilidade), así como 
a sucesos aleatorios 
condicionados (teorema 
de Bayes), en contextos 
relacionados co mundo 
real.  

 MA2B5.1.1. Calcula a 
probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e 
compostos, condicionada ou 
non, mediante a regra de 
Laplace, as fórmulas derivadas 
da axiomática de Kolmogorov 
e diferentes técnicas de 
reconto. 

 Sabe calcular o espaciomostral 
dun esperimento aleatorio  

 Coñece os distintos tipos de 
sucesos . 

 Manexa as operacións con 
sucesos. Leis de Morgan. 

 Coñece a Axiomática de 
Kolmogorov e o manexo das 
propiedades 

 Coñece e utiliza as distintas 
técnicas de reconto: diagramas 
en árbore, táboas de 
continxencia e outros que non 
precisen combinatoria 

 Expresa mediante operacións 
con sucesos un enunciado. 

 Coñece e utiliza a Regra de 
Laplace para o cálculo de 

 CMCCT 
 CL 
 CAA 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 E 
 ECC 
 VP 
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sucesos. 
 B5.4. Teoremas da 

probabilidade total e de 
Bayes. Probabilidades 
iniciais e finais e 
verosimilitude dun 
suceso. 

probalidades dun suceso  
 Aplica as leis da probabilidade 

para obter a probabilidade dun 
suceso a partir das 
probabilidades doutros. 

 MA2B5.1.2. Calcula 
probabilidades a partir dos 
sucesos que constitúen unha 
partición do espazo mostral. 

 Aplica a regra de Laplace para o 
cálculo de probabilidades en 
sucesos equiprobables e utiliza 
diagramas de árbore, táboas de 
continxencia ou o método 
axeitado, segundo corresponda. 

 Resolve problemas sinxelos 
asociados á probabilidade 
condicionada. 

 CMCCT 
 CL 
 CAA 
  

 MA2B5.1.3. Calcula a 
probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

 Coñece os conceptos de 
probabilidade condicionada, 
dependencia e independencia 
de sucesos, probabilidade total e 
probabilidade “a posteriori” ou 
Teorema de Bayes, e utilizalos 
para calcular probabilidades. 

 Aplica os conceptos de 
probabilidade condicionada e 
independencia de sucesos para 
achar relacións teóricas entre 
eles. 

 Calcula probabilidades 
formuladas mediante 
enunciados que poden dar lugar 
a unha táboa de continxencia. 

 Calcula probabilidades totais ou 
“a posteriori” utilizando un 
diagrama en árbore ou as 
fórmulas correspondentes 

 CMCCT 
 CL 
 CAA 

 g  B5.5. Variables aleatorias  B5.2. Identificar os  MA2B5.2.1. Identifica fenómenos  Recoñece se certa experiencia  CMCCT 
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 i discretas (distribución de 
probabilidade, media, 
varianza e desviación 
típica) e continuas 
(función de densidade e 
función de distribución). 

 B5.6. Distribución 
binomial. 
Caracterización e 
identificación do modelo. 
Cálculo de 
probabilidades. 

 B5.7. Distribución normal. 
Tipificación da 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades nunha 
distribución normal. 

 B5.8. Cálculo de 
probabilidades mediante 
a aproximación da 
distribución binomial 
pola normal. 

fenómenos que poden 
modelizarse mediante as 
distribucións de 
probabilidade binomial e 
normal, calculando os 
seus parámetros e 
determinando a 
probabilidade de 
diferentes sucesos 
asociados. 

que poden modelizarse 
mediante a distribución 
binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa 
media e desviación típica. 

aleatoria pode ser descrita ou non 
mediante unha distribución 
binomial e identifica  nela  n e p. 

 Calcula os parámetros dunha 
distibución binomial. 

 CL 
 CAA 
 CSSIE 

 MA2B5.2.2. Calcula 
probabilidades asociadas a 
unha distribución binomial a 
partir da súa función de 
probabilidade, da táboa da 
distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou 
outra ferramenta tecnolóxica. 

 Calcula probabilidades nunha 
distribución binomial e acha os 
seus parámetros a partir da 
función de probabilidade, da 
táboa da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou 
outra ferramenta tecnolóxica 

 CMCCT 
 CL 
 CAA 
 CSSIE 

 MA2B5.2.3. Coñece as 
características e os parámetros 
da distribución normal e valora 
a súa importancia no mundo 
científico. 

 Manexa con destreza a táboa da 
N(0, 1) e utilízaa para calcular 
probabilidades. 

 CMCCT 
 CL 
 CAA 
 CSSIE 

 MA2B5.2.4. Calcula 
probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que 
poden modelizarse mediante a 
distribución normal a partir da 
táboa da distribución ou 
mediante calculadora, folla de 
cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 

 Coñece a relación que existe 
entre as distintas curvas normais 
e utiliza a tipificación da variable 
para calcular probabilidades 
nunha distribución N(). 

 

 CMCCT 
 CL 
 CAA 
 CSSIE 

 MA2B5.2.5. Calcula 
probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que 
poden modelizarse mediante a 
distribución binomial a partir da 
súa aproximación pola normal, 
valorando se se dan as 
condicións necesarias para 
que sexa válida. 

 Dada unha distribución binomial 
recoñece a posibilidade de 
aproximala por unha normal, 
empregando correctamente os 
criterios que fan posible dita 
aproximación ,obtén os seus 
parámetros e calcula 
probabilidades a partir dela. 

 CMCCT 
 CL 
 CAA 
 CSSIE 
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 b 
 e 
 i 
 l 

 B5.9. Identificación das 
fases e tarefas dun 
estudo estatístico. 
Análise e descrición de 
traballos relacionados 
coa estatística e o azar, 
interpretando a 
información e 
detectando erros e 
manipulacións. 

 B5.3. Utilizar o vocabulario 
axeitado para a descrición 
de situacións 
relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un 
conxunto de datos ou 
interpretando de forma 
crítica informacións 
estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, 
en especial os 
relacionados coas 
ciencias e outros ámbitos, 
detectando posibles erros 
e manipulacións tanto na 
presentación dos datos 
como na das conclusións. 

 MA2B5.3.1. Utiliza un 
vocabulario axeitado para 
describir situacións 
relacionadas co azar e elabora 
análises críticas sobre traballos 
relacionados coa probabilidade 
e/ou a estatística aparecidos 
en medios de comunicación e 
noutros ámbitos da vida cotiá. 

 Utiliza un vocabulario axeitado para 
describir situacións relacionadas co 
azar. 
 Elabora análises críticas sobre 
traballos relacionados coa 
probabilidade e/ou a estatística 
aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

 CMCCT 
 CL 
 CAA 
 CSSIE 
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8.3. Plan de reforzo e metodoloxía. 

Ademais das medidas metodolóxicas xerais, a situación extraordinaria provocada por mor da pandemia da 
COVID19, fai necesaria establecer unha serie de actuacións destinadas non só a reforzar aqueles contidos 
imprescindibles que lles permitan afrontar con garantías o curso actual, senón tamén a paliar as dificultades que os 
alumnos poden atopar á hora de traballar de xeito telemático ante un novo posible escenario de confinamento. 
Entre estas actuacións destacamos as seguintes: 
 

 Familiarización co entorno e uso da Aula Virtual e coas novas tecnoloxías, xa que se detectou alumnado 
con dificultades para enviar as súas actividades durante o confinamento, non só debido á ausencia de 
recursos materiais, senón tamén por falta de coñecemento do funcionamento dos mesmos. 

 Repaso e/ou reforzo dos contidos dos cursos anteriores necesarios para continuar co proceso de ensino – 
aprendizaxe. Neste sentido: 

 Haberá sesións de repaso e/ou reforzo dos contidos imprescindibles antes da explicación dos 
novos. Aínda que na materia de Matemáticas, en cada tema,  os primeiros contidos sempre son un 
repaso dos conceptos, o profesor adicará as sesións necesarias para reforzalos. 

 Entregaranse fichas ou proporanse exercicios de repaso para ser realizados por todo o alumnado. 
Estas actividades serán corrixidas en clase para que o alumno adquira as habilidades e o dominio 
dos procedementos na realización das mesmas. Unha vez adquiridas, poderanse propor 
actividades adicionais, preferentemente a través da Aula Virtual, para fomentar o seu uso. 

 Unha vez adquiridos os procedementos e habilidades anteriores, explicaranse os contidos propios 
do curso actual e realizaranse actividades sobre os mesmos. Estas actividades proporanse 
preferentemente a través da Aula Virtual. 

 Prestarase unha especial atención aos contidos correspondentes aos bloques de Números e 
Álxebra xa que proporcionan as ferramentas necesarias para poder enfrontarse a outros novos.  

 O profesor poderá atender individualmente, sempre que o seu horario o permita, a un alumno ou a 
grupos reducidos, fóra da clase durante o tempo de recreo para resolver calquera dúbida que 
puideran plantexar. En calquera caso deberán garantirse as medidas de seguridade e respectar o 
protocolo establecido no centro.  

 Fomentarase a participación do alumno na aula mediante a formulación de cuestións teórico-
práticas que permitan coñecer o grao de consecución dos obxectivos previstos e poder establecer 
estratexias adaptadas a cada situación individual. 

 Fomentarase o traballo en grupo e colaborativo coa finalidade de que o alumnado poida por en 
común diferentes métodos para resolver un mesmo exercicio. Para este obxectivo, aínda que a 
maioría dos alumnos se comunican entre eles a través de aplicacións móbiles, insistirase no uso 
dos foros de discusión da Aula Virtual. 

 Coordinación permanente do profesorado para que as estratexias anteriores non se convertan nun 
procedemento estanco senón en intervencións dinámicas adecuadas a cada momento do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
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8.4. Secuenciación: 

A secuenciación dos contidos será a seguinte: 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS MATEMÁTICAS II – 2º BACHARELATO  

1ª AVALIACIÓN 

1. Límites e continuidade  
2. Derivadas 
3. Aplicacións das derivadas 
4. Representacións de funcións 

2ª AVALIACIÓN 

5. Integrais indefinidas 
6. Integrais Definidas 
7. Matrices 
8. Determinantes 
9. Sistemas de ecuacións 

3ª AVALIACIÓN 

10. Vectores no espazo 
11. Rectas e planos no espazo 
12. Ángulos e distancias 
13. Probabilidade 
14. Distribucións binomial e normal 

 
 

8.5. Materiais e recursos ordinarios: 
 

MATERIAIS E RECURSOS ORDINARIOS 

 Libro de texto: Matemáticas II . Santillana 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Exercicios  entregados aos alumnos pola profesora. 
 Encerado clásico 
 Proxector 
 Pizarra dixital. 
 Aplicación Geogebra 
 Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica.Só cando 

o indique  a profesora. 
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8.6. Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de 
preparación dos alumnos para enfrontarse aos obxectivos que se espera que logren. 

 Identificar obxectivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 
 Os instrumentos que se empregarán para a recolección da información poderán ser: 

a) Probas escritas 
b) Probas orais 
c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 
d) Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análise da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias 
,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados. 

 Non debe levar nota 
 

8.7. Procedementos de avaliación continua:  

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta o seguinte: 

 Observación do traballo diario dos alumnos. 

 Diario de clase do profesor. 

 Participación na clase. 

 Caderno de clase do alumno. 

 Probas escritas. 

 Probas orais e individuais na clase. 

 Exercicios e/ ou traballos individuais recollidos polo profesor. 

 
A información anterior recollerase mediante os seguintes procedementos: 

 Exames. 
 Traballo na aula. 
 Traballo na casa. 

 

 Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que 
obter para ser declarado aprobado. 

 Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 
que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

 O alumno que non se presente a un exame e non entregue a xustificación correspondente, terá nese 
exame unha nota de cero. 

 

8.8. Procedementos de avaliación extraordinaria 

A realización das probas extraordinarias de recuperación para todos os alumnos que  non superaron a avaliación 
ordinaria farase procedendo do seguinte xeito 

 Farase un exame onde a materia a examinar será toda a impartida durante o curso. 
 O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao 

longo do curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter 
voluntario e non serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

 O exame será cualificado sobre dez puntos. 
 A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5). 
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9. Metodoloxía 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser 
aplicados a situacións novas, e que a linguaxe matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras 
ciencias, establécense, con carácter xeral, as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a 
axuda pedagóxica ás características individuais dos alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen 
sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de 
motivar aos alumnos; despois exporanse unhas ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito 
dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en 
receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e 
como usalos na resolución de problemas. O grao de dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse 
exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as 
novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar 
erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan 
axeitados para iso sempre respectando o protocolo de seguridade fronte ao COVID 19. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 

 

9.1. Metodoloxía en caso de confinamentos individuais ou colectivos  

 
En caso de producirse situacións de confinamento, individuais ou colectivas, e sen prexuízo do anterior, procederase 
do seguinte xeito. 
 

 O profesor correspondente facilitará, a través da aula virtual, material axeitado (plan de traballo, explicacións 
teóricas, exercicios propostos do libro, fichas,...) para que o alumnado confinado poida seguir con 
aproveitamento o desenvolvemento das clases nesa situación tan particular.  

 Poderanse establecer conexións virtuais mediante videoconferencia ou outros mecanismos sempre e cando 
as infraestructuras, os recursos do alumno e o profesor e a propia organización dos períodos lectivos o 
permitan 

 O alumnado terá a obriga de entregar, en prazo e forma, todas as actividades que o profesor puidera 
propoñer así como as posibles correccións que lle fosen requiridas. 

 Todas as probas escritas contempladas na programación, desenvolveranse, sempre que a situación o 
permita, de xeito presencial, independentemente de que as datas para a realización das mesmas puideran 
sufrir modificacións para adaptalas á situación dos afectados. 

 No caso de que o alumnado non puidera realizar de xeito presencial algunha proba correspondente a unha 
avaliación, considerarase que non se presentou á mesma, obtendo unha cualificación de cero puntos. Unha 
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vez producida a súa reincorporación ao Centro o alumno realizará todas aquelas probas pendentes 
correspondentes a dita avaliación. A nota asignada a esa avaliación calcularase, en todo caso, polos 
mesmos procedementos recollidos nos criterios de avaliación desta programación. 
 

 Unicamente cando a situación de confinamento afecte ás proba extraordinarias, a un período igual ou 
superior a un mes ou aos últimos días lectivos do curso, se contemplarán probas telemáticas debido a 
imposibilidade de realizalas en prazo de xeito presencial. O procedemento será o seguinte: 

o O profesor subirá as probas á Aula Virtual do Centro así como as instrucións para o 
desenvolvemento das mesmas como por exemplo os referidos aos prazos de entrega ou 
calquera outro aspecto que o profesor considere importante para a realización e entrega da 
proba por parte do alumno. 

o O alumno subirá á Aula Virtual, antes de que remate o prazo indicado polo profesor, o arquivo 
coa resolución de dita proba respectando todas e cada unha das normas establecidas nas 
instrucións ás que se refire o parágrafo anterior. En caso contrario dita proba poderá 
considerarse como non presentada. 

 Tal e como queda recollido no apartado dedicado aos criterios xerais de corrección, o profesor poderá 
esixir a súa realización mediante conexión individual por videoconferencia (se é posible), cando considere 
que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou de utilizar calquera outro 
recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os alumnos implicados deberán 
responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades ademais de ser capaces de 
responder a calquera cuestión relacionada cos conceptos involucrados nas mesmas.. En caso contrario, 
a cualificación obtida nese apartado ou exercicio será de cero puntos. 

 Para o cálculo das cualificacións. finais ou parciais, aplicaranse os criterios recollidos no apartado 
correspondente desta programación. 

 

10. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

Para avaliar o progreso dos alumnos, empregaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación sistemática do traballo diario do alumno. Esta información poderá recollerse mediante os seguintes 
procedementos: 

 Sesións de resolución de problemas ou de cuestións teóricas relacionados cos contidos que se 
pretenden avaliar. Este tipo de sesións poderán realizarse sen anuncio previo. 

 A observación diaria da súa evolución. Poderán terse en conta os seguintes aspectos: 
 A súa creatividade e autonomía na aprendizaxe. 

 Calidade da participación na clase, xa sexa espontánea ou estimulada polo profesor. 

 Caderno do alumno. 

 Coidado da aula e do material de traballo común. 
 Actitude xeral positiva ante o aprendizaxe propio e dos compañeiros. 

 Probas escritas ou exames 
 Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación. Ditas probas, que serán anunciadas 

con suficiente antelación, poderán incluír exercicios, problemas e cuestións de carácter teórico 
relacionados cos contidos que se pretenden avaliar.  
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10.1. Obtención da cualificación de cada avaliación 

Sexa EN  a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames realizados en cada avaliación e ON  a 

cualificación obtida mediante a observación sistemática. A nota, N, outorgada en cada unha das avaliacións será a 

media ponderada de EN  e de ON , tendo en conta as seguintes porcentaxes. 

 
BACHARELATO 

 Media dos exames: 80% 
 Observación sistemática: 20% 

N=0,8·NE + 0,2·NO
  

 

ESO 

 Media dos exames: 70% 
 Observación sistemática: 30% 

N=0,7·NE + 0,3·NO 
 

 

Cada exame valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter as seguintes cualificacións mínimas en cada un 
deles para poder acceder aos criterios de ponderación anteriores: 

CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA EXAME 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E BACHARELATO 2 PUNTOS SOBRE 10 

 

Cando a cualificación en algún dos exames correspondentes a unha avaliación sexa inferior á nota mínimas esixible 

para ese curso, a nota da avaliación ( N ) calcularase do seguinte xeito: 

 4, EN mínimo N sendo EN  a nota media dos exames. 

Considerarase que o alumno superou a avaliación se, unha vez aplicados os criterios anteriores, obtén unha nota de 

avaliación ( N ) igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario, considérase que o alumno non supera a 

avaliación polo que deberá presentarse ás probas de recuperación correspondentes nos termos e condicións que se 
recollen nos  seguintes parágrafos. 

 

10.2. Actividades e probas de recuperación 

Aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas deberán presentarse, 
obrigatoriamente, ás probas de recuperación correspondentes, así como realizar, en tempo e forma, as actividades 
que o profesor puidese propoñer se así o considerase oportuno. Estas probas terán lugar, preferentemente, antes da 
realización do primeiro exame da seguinte avaliación. En calquera caso, facilitaráselle a aqueles alumnos que o 
soliciten, todo o material de apoio necesario para o aproveitamento do proceso de recuperación.  

No caso de que un alumno teña que realizar algunha proba de recuperación, deberá examinarse de todos os 
contidos correspondentes a esa avaliación, independentemente de que superasen algún dos exames 
correspondentes á mesma. 

Cada proba de recuperación valorarase de cero a dez puntos e será necesario obter unha nota mínima de cinco 
puntos para superala. En caso contrario, a avaliación considérase suspensa. A cualificación obtida nesta proba 
substitúe, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente.  

Aqueles alumnos que, tras realizar as probas de recuperación da primeira e segunda avaliacións, aínda non 
superasen algunha delas, deberán presentarse obrigatoriamente a un exame final que se celebrará preferentemente 
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no mes de maio (para os alumnos de ESO e 1º de Bacharelato) ou no mes de abril (para 2º de Bacharelato) para 
evitar a sobrecarga de exames finais en xuño. Así mesmo, os alumnos que suspendan a terceira avaliación deberán 
presentarse a un exame final da mesma con obxecto de recuperala. As cualificacións obtidas en cada un destes 
exames substitúen, en todos os casos, á que tivese o alumno con anterioridade na avaliación correspondente. 

Tamén poderán presentarse ás probas de recuperación ou aos exames finais aqueles alumnos de Bacharelato que, 
tendo aprobadas as avaliacións correspondentes, desexen acadar unha maior cualificación nas mesmas. En calquera 
caso, as condicións establecidas para estes alumnos, son as mesmas que se recollen nos parágrafos anteriores. 

 

10.3. Obtención da cualificación final da avaliación ordinaria 

Sexan 1N , 2N  e 3N  as cualificacións da primeira, segunda e terceira avaliacións respectivamente, actualizadas 

coas notas das recuperacións  e do exame final se fose o caso. A cualificación final FN  calcularase do seguinte 

xeito: 

 Caso 1: Se 1N , 2N  e 3N  son todas maiores ou iguais que cinco, ou unha, e só unha, é inferior a cinco, 

entón:  

 1 2 3, ,FN media N N N  

 Caso 2: Se dúas ou máis notas das 1N , 2N  e 3N  son inferiores a cinco, entón: 

  1 2 34, , ,FN mínimo media N N N
 

Considerarase que o alumno superou a materia se, despois de aplicar os procedementos anteriores, obtén unha 
cualificación final igual ou superior a cinco puntos. Noutro caso, a materia considérase suspensa. 

 

10.4. Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos que non superasen a materia na avaliación ordinaria deberán presentarse obrigatoriamente a unha 
proba de recuperación extraordinaria que se celebrará no mes de setembro para os alumnos de ESO e 1º de 
Bacharelato e no mes de xuño para os alumnos de 2º de Bacharelato. A datas concretas serán fixadas polo Centro.  

O profesor poderá entregar, se o considera oportuno, actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos ao longo do 
curso co fin de facilitar a preparación de dita proba. Estas actividades serán sempre de carácter voluntario e non 
serán avaliables polo que a súa realización non afectará á cualificación final. 

A proba de recuperación extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos durante o curso e valorarase de 
cero a dez puntos, sendo necesaria a obtención dun mínimo de cinco puntos para superala. En caso contrario o 
alumno estará suspenso. 
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10.5. Obtención da cualificación de cada avaliación do alumnado afectado por 
confinamento 

Tal e como se recolle no apartado correspondente á  metodoloxía desta programación, só se contemplarán probas 
telemáticas se o confinamento afecta aos últimos días de curso, ás probas extraordinarias ou se, previsiblemente, 
pode afectar a un período igual ou superior a un mes. Noutro caso, as probas realizaranse de xeito presencial no 
momento de reincorporación do alumno ao Centro.  

Para o cálculo da cualificación de cada avaliación afectada polo confinamento distinguiremos os seguintes casos: 

Caso 1: Se o alumno puido realizar todas as probas de xeito presencial, aínda que algunha delas fose realizada 
durante o período correspondente ás seguintes avaliacións, a nota calcularase  seguindo o meso procedemento 
recollido no apartado 10.1 desta programación tendo en conta que no relativo á observación sistemática incluirase o 
seguimento das actividades propostas durante o confinamento. 

Caso 2: Se o alumno realizou unha das probas de xeito presencial e outra de xeito telemático, procederase do 
seguinte xeito: 

Sexan PP e SP as nota obtidas na proba presencial e pola observación sistemática no período presencial 
respectivamente e sexan PT e ST  as notas respectivas obtidas na proba telemática e pola observación 
sistemática no período de confinamento. A cualificación final N da avaliación será: 

 1 2,N media N N  sendo 1 0,8 0, 2p pN P S      e  2 0,5 0,5T TN P S     

Caso 3: Se o alumno realizou todas as probas previstas para esa avaliación de xeito telemático, a  cualificación final 
N da avaliación será: 

0,5 0,5TN P S     

Sendo PT a media aritmética das cualificacións das probas telemáticas e S a media aritmética das cualificacións 
obtidas pola observación sistemática nos períodos presencial e non presencial. 

 

En todos os casos anteriores as cualificacións mínimas esixibles en cada proba son as mesmas que as recollidas no 
apartado 10.1 desta programación. Ademais, os alumnos que se atopen no caso 3, deberán presentar, como mínimo, 
o 75% das actividades correctamente resoltas en prazo e forma. En caso de non cumprir estes requisitos, a nota da 
avaliación NA será 

 4,AN mínimo N  

sendo N a cualificación obtida nos casos anteriores. 
 
A avaliación de materias pendentes de cursos anteriores e a avaliación da proba extraordinaria, seguirán estes 
mesmos procedementos sempre e cando o alumnado se atope nalgún dos tres casos citados neste punto. 
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10.6. Criterios xerais de corrección 

Á hora de corrixir as probas escritas ou calquera outra actividade teremos en conta os seguintes criterios xerais: 

 Calquera cuestión, exercicio ou problema no que non figure claramente o procedemento para a obtención do 
resultado será valorado con cero puntos. 

 Os resultados correctos só serán tidos en conta se se obteñen de procedementos e razoamentos correctos. 
En caso contrario terán unha valoración de cero puntos. 

 Se nun problema ou exercicio non se acada un resultado correcto pero todos os razoamentos e 
procedementos son correctos, a puntuación acadada nese apartado será, como mínimo, a metade da 
asignada a ese exercicio ou apartado. 

 Naqueles exercicios nos que sexa necesario aplicar algún teorema, este debe figurar claramente na 
resolución, xustificando razoadamente a súa aplicación. 

 O profesor poderá cualificar calquera proba escrita dun alumno cunha puntuación de cero puntos nos 
seguintes casos: 

 Se detecta que o alumno está copiando por outro compañeiro ou usando algún outro material 
elaborado por el mesmo que facilite a realización da proba e non fose expresamente autorizado polo 
profesor. 

 Se, durante a proba, o alumno facilita información a outro compañeiro sobre algún dos exercicios ou 
problemas que figuran na mesma. 

 Se o alumno mostra un comportamento disruptivo durante a realización dunha proba que afecte 
negativamente ao normal desenvolvemento da mesma. 

 Calquera comportamento do alumno que altere o carácter avaliador e individual da proba. 
 

 En caso de actividades ou probas que deban entregarse telematicamente, o profesor poderá esixir a súa 
realización de xeito presencial (se a situación o permite) ou mediante conexión individual por 
videoconferencia, cando considere que existen sinais evidentes de copia da actividade doutro compañeiro ou 
de utilizar calquera outro recurso humano ou material non autorizado expresamente polo profesor. Os 
alumnos implicados deberán responder a este requirimento e realizar de forma correcta ditas actividades. En 
caso contrario, a cualificación das mesmas será de cero puntos. 

 
 

11. Alumnos con perda do dereito de avaliación continua. 
 

Aqueles alumnos que, en aplicación das normativa do Centro sobre faltas de asistencia a clase, foran sancionados 
coa perda do dereito de avaliación continua, serán avaliados mediante unha proba única que se fará nos últimos días 
lectivos do curso. Na proba entrarán todos os contidos correspondentes ás avaliacións nas que o alumno non teña 
acadado avaliación positiva. Esta proba valorarase de cero a 10 puntos e será necesario obter un mínimo de cinco 
puntos para superala. A cualificación final será a media ponderada das avaliacións que xa tivera superadas antes da 
aplicación da sanción e da obtida nesta proba final.  
 
 

12. Organización das actividades para a recuperación de materias pendentes ou non cursadas. 

O profesorado do Departamento prestará especial atención aos alumnos dos seus grupos que teñan materia 
pendente de cursos anteriores, facilitándolle a aqueles que o soliciten, material de apoio, correspondente a todos os 
bloques, orientado á labor de recuperación. Así mesmo, os alumnos deben entregar regularmente ao seu profesor 
todas as actividades propostas correctamente resoltas, de xeito que se poida facer un seguimento exhaustivo do 
aproveitamento de ditas actividades. 
 
Para a avaliación destes alumnos, establécense os seguintes procedementos: 
 

a) Tendo en conta o carácter progresivo da materia, aqueles alumnos que superen as dúas primeiras 
avaliacións do curso máis alto no que están matriculados (aplicando os criterios que figuran na 
programación) e sigan con regularidade e aproveitamento as actividades de recuperación, terán superada a 
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materia pendente. En caso contrario, a materia está suspensa. A cualificación outorgada será a media 
aritmética das cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións. 

 
b) Aqueles alumnos que non se atopen na situación anterior ou desexen acadar unha cualificación maior, 

deberán presentarse a dúas  probas escritas para recuperar a materia pendente cuxas datas serás fixadas 
polo centro. Estas probas, valoradas de cero a dez puntos, estarán baseadas na programación do curso ao 
que corresponde a materia pendente e incluirán contidos de todos os bloques impartidos. Estes contidos 
repartiranse entre as dúas probas seguindo criterios de proporcionalidade e temporalización.  A cualificación 
en cada  unha destas probas calcularase do seguinte xeito: 
 

0,8 0,2P AN N N     

 

sendo PN  a cualificación da proba escrita e AN  a cualificación obtida polo traballo e a realización de 

actividades ao longo do curso, entendido como o máis alto no que o alumno está matriculado. Considerarase 
que o alumno superou a proba se, unha vez aplicada a ponderación anterior, obtense unha nota N igual ou 
superior a cinco puntos. En caso contrario, a proba considérase suspensa. 
Para a obtención da cualificación final procederase como sigue: 

Se 1 2N e N  son as cualificacións obtidas en cada unha das probas respectivamente, entón: 

 1 2,FN media N N  

sempre e cando as 1 2N e N sexan iguais ou superiores aos seguintes valores: 

 
CURSO NOTA MÍNIMA ESIXIBLE EN CADA PROBA 

PRIMEIRO CICLO DE ESO 1 PUNTOS SOBRE 10 

SEGUNDO CICLO DE ESO E 
BACHARELATO 

2 PUNTOS SOBRE 10 

 
En caso contrario,  

  1 24, ,FN mínimo media N N  

Se despois de aplicar os criterios anteriores resulta unha nota final FN  igual ou superior a cinco, enténdese 

que o alumno recuperou a materia pendente. En caso contrario, enténdese que o alumno non recuperou a 
materia pendente por este procedemento. 
 

c) Os alumnos de ESO que non recuperasen a materia seguindo algún dous procedementos anteriores poderán 
presentarse a un exame final que se realizará no mes de maio e que poderá incluír cuestións relacionadas 
con todos os contidos da materia. Este exame valorarase de 0 a 10 puntos e será necesario obter un mínimo 
de cinco puntos para superalo. En caso contrario, a materia  considérase non recuperada. 

 
d) Os alumnos de ESO que non superasen a materia seguindo algún dos procedementos anteriores deberán 

facer unha proba extraordinaria no mes de setembro baseada na programación do curso ao que corresponde 
a materia pendente e incluirá contidos de todos os bloques. A proba valorarase de cero a dez puntos e será 
necesario obter un mínimo de cinco puntos para superala. A data para a realización desta proba será fixada 
pola Xefatura de Estudos. 

 
Enténdese que un alumno aprobou  a materia pendente se a recuperou por algún dos procedementos anteriores. 
 
Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato matriculados en Matemáticas II que non cursaran a materia de 
Matemáticas I e os matriculados en Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II que non cursaran a materia de Matemáticas 
Aplicadas ás CC.SS. I serán considerados como alumnos coa materia de primeiro pendente. Por tanto, para a 
avaliación destes alumnos en dita materia non cursada, aplicaranse os mesmos procedementos descritos nos 
parágrafos anteriores deste mesmo punto. 
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13. Atención á diversidade 

 Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de 
maior complexidade para algúns. 

 Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, 
incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa fin de establecer os coñecementos previos e 
detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

 Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos 
practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 

14. Contribución á educación en valores 

Como o resto das materias do curso, o ensino de Matemáticas debe atender tamén ao desenvolvemento de certos 
elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao 
alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a 
desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

Debemos focalizar, por tanto, o traballo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentais para o 
desenvolvemento integral do alumno: 

 Respecto:  
 A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar os erros e 

repoñerse ante as dificultades, honestidade e proxecto de vida. 
 Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo e resolución pacífica de conflitos. 
 Ás culturas: ideas, linguas, costumes e patrimonio cultural. 
 Aos animais: evitar o dano innecesario e evitar a extinción de especies. 
 Á natureza: evitar o deterioro medioambiental e participar activamente na recuperación do mesmo. 

 
 Responsabilidade: 

 Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns e cumprimento de 
compromisos contraídos co grupo. 

 Fronte ás normas sociais: civismo e cidadanía. 
 Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento responsable e 

razoado. 
 Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 
 Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible e ética global a longo prazo. 

 
 Xustiza: 

 Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Dereito á alimentación. 
 Dereito á saúde. 
 Dereito á educación. 
 Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal,familiar e social. 
 Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo 

cultural e político, a paz, a democracia,o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao Estado de dereito 
e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e consideración ás vítimas e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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 Solidariedade 
 Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 
 Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 
 Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

 
 Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 
 Coas vítimas de conflitos armados. 
 Coas vítimas de desastres naturais. 

 
 Creatividade e esperanza 

 Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas suscitados. 
 A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas e o mundo en xeral. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da ESO e do Bacharelato, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

 Coopera no desenvolvemento e a consolidación de 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. 

 Asume responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 Realiza unha eficaz achega para adquirir un bo dominio de destrezas básicas na utilización das fontes de 
información que permitirán, poñendo en valoro seu sentido crítico, que o alumnado adquira novos 
coñecementos.  

 Impulsa o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprendera aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 Favorece o aprecio á creación artística e a comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

Desta forma, podemos afirmar que as matemáticas desenvolven un labor fundamental para a consolidación dunha 
personalidade formada e equilibrada que integra o estímulo de capacidades de diversa tipoloxía. 

 Capacidades cognitivas, ao mellorar o pensamento reflexivo, incorporando as formas de expresión e 
razoamento matemático á linguaxe e aos modos de argumentación,e recoñecendo, suscitando e resolvendo, 
por medio de diferentes estratexias, situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos. 

 Capacidades persoais e interpersonais, ao estimular ao alumno para que consolide e manifeste unha actitude 
positiva ante a resolución de problemas,mostrando confianza na súa capacidade para enfrontarse a eles con 
éxito;valorando as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, desde un punto de vista histórico e 
desde o seu papel na sociedade actual; e aplicando as competencias matemáticas adquiridas para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medioambente, a saúde, o consumo, a 
igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

Os valores débense fomentar desde as dimensións individual e colectiva. Desde a dimensión individual 
desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a 
dimensión colectiva deben desenvolverse a comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia 
e o respecto. 
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15. Contribución ao plan de convivencia 

Na práctica docente diaria, tratarase de fomentar nas aulas un clima de tolerancia e respecto ás ideas dos demais 
para crear un ambiente de traballo axeitado e, ó mesmo tempo, educar para a convivencia. 
Intentarase resolver os conflitos que puideran xurdir de forma dialogada e razoada. Só cando non se consiga 
resolvelos por estas vías, recorrerase á aplicación das medidas previstas no Regulamento de Réxime Interno do 
Centro. 
 

16. Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación (tic) 

No Departamento de Matemáticas estámonos adaptando a un cambio na metodoloxía para facer das TIC algo que 
sexa proveitoso e útil tanto para os alumnos como para os profesores 

O Departamento xa ven utilizando dende hai tempo medios TIC como as calculadoras e ordenadores para traballar 
con determinados contidos do currículo como se especifica nos apartados correspondentes da Programación. Sen 
embargo, estanse a adquirir pouco a pouco novas competencias dixitais que nos permiten levar a cabo unha práctica 
docente adaptada as novas necesidades tecnolóxicas e comunicativas como son o uso do libros de texto dixital de 
cada curso, procesadores de texto, follas de cálculo páxinas web nas que se traballan os contidos do currículo da 
disciplina e outras aplicacións informáticas como o Geogebra , Wiris, etc. 

Os obxectivos marcados polo Departamento son os seguintes: 

1. Usar as calculadoras de xeito que o alumno adquira un dominio razoable da mesma sen que isto vaia en 
detrimento da súa capacidade de cálculo manual e mental. 

2. Usar o encerado dixital e o vídeo proxector como ferramenta do profesor e o alumno para o intercambio de 
información nas explicacións de aula e na resolución dos exercicios propostos. 

3. Usar o ordenador como medio para afianzar e traballar os contidos matemáticos de cada curso. 
4. Traballar con  Internet e as páxinas Web para consultar e traballar os contidos relacionados coa disciplina. 
5. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación do Departamento cos  alumnos. 
6. Dotar ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación 
7. Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións,actividades... 
8. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
9. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nos diferentes puntos do 

currículo. 
10. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación. 
11. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 
12. Recomendar o alumnado ir a Biblioteca do centro onde poderán facer uso dos ordenadores con conexión a 

Internet. 
 
 

17. Accións para a mellora da comprensión lectora e expresión escrita  

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que se presenta no mesmo, 
identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e diferenciando aqueles que son básicos e 
fundamentais dos accesorios e mesmo dos que puideran ser meramente decorativos. Moitas veces os alumnos/as 
fracasan na resolución de problemas pola súa incapacidade para comprender os enunciados e, ante un texto 
medianamente largo, abandonan por considerarse incapaces de comprendelo axeitadamente. Para conseguir 
mellorar esta capacidade e, ó mesmo tempo, participar no proxecto lector do centro, lévanse a cabo as seguintes 
accións: 

 Ao comezo dun tema, ben o profesor ou algún alumno procede á lectura da historia relacionada coa aparición 
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ou a necesidade do contido que se vai a traballar .Tamén se repasan todos aqueles contidos xa vistos noutros 
cursos necesarios para a comprensión do novo coa lectura e resolución de  problemas sinxelos. 

 Cando se define o contido novo, lémolo e subliñamos no libro de texto. 

 Unha vez introducido o contido comezamos co traballo mecánico de resolver múltiples exercicios ,para que o 
alumno adquira a soltura de cálculo suficiente que nos permita pasar a darlle unha utilidade relacionada coa 
vida cotiá mediante a lectura de enunciados que os alumnos deben ler, comprender, traducir ó linguaxe 
matemático , resolver e por último comprobar se o resultado ó que chegaron é válido ou non . 

 

As lecturas que se fan na aula proceden fundamentalmente do libro de texto. Dentro da nosa disciplina é moi 
importante á lectura comprensiva de gráficos así que de novo os alumnos deben ler , entender, interpretar e sacar 
conclusións deles.  

 

17.1. Itinerarios lectores 

O Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios pero si recomenda a seguinte lectura optativa: 

ESO 

 
 El país de las mates para novatos  
 El país de las mates para expertos 
 Cuento enmarañado  
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Cuentos con cuentas  
 Matecuentos cuenta mates ... 
 Matecuentos 2: cuentos con problemas  
 Matecuentos 3: cuentos con problemas  
 Las aventuras del joven Einstein  
 El misterio de los tres encantadores  
 Historia de las matemáticas para novatos. 
 Cuentos del cero  
 Las pasiones de Emile  

 

 Una mente maravillosa 
 Albert y la habitación invisible  
 Numeriverso 
 Numeriverso: el dragón que no sabía leer  
 Quien mato a regio montano  
 101 juegos de lógica para novatos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 La maldición del zodíaco  
 Teatromático 
 Multiplicaciones a toda máquina  
 Hª de las matemáticas (en comic) 
 El diablo de los números  
 Si hay una X hay Matemáticas 
 El asesinato del profesor de Matemáticas 
 Descifrando Enigma 

 

BACHARELATO 

 El país de las mates para expertos 
 101 juegos de lógica para expertos  
 El diablo de los números 
 Un matemático lee el periódico 
 El diablo de los números 

 Una mente maravillosa 
 Descifrando Enigma 
 El hombre anumérico 
 Un triángulo especial :Prado, Reina Sofía y Thyssen 

Bornemisa 
 7 paseos por la Alhambra 

 

Sen prexuízo do anterior, o Departamento participará, na medida do posible, en todas aquelas iniciativas e 
actividades desenvolvidas no Centro que teñan por obxecto promover e favorecera iniciación ou consolidación dos 
hábitos de lectura dos alumnos. Este curso, o Dpto. participará no programa de fomento da lectura cuxas 
características foron aprobadas en reunión da CCP. 
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18. Actividades extraescolares 

Ademais da eventual colaboración na realización de actividades extraescolares e complementarias que organice a 
Dirección o Centro ou outros Departamentos, en función das aptitudes dos grupos de alumnos da ESO e do 
alumnado de Bacharelato, fomentarase a preparación para participar en torneos e concursos matemáticos como 
poden ser: 

 Rally científico e matemático sen fronteiras. 
 Participacións nas probas de ESTALMAT. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para 2º de ESO. 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA GALEGA 2021 para alumnos de primeiro e segundo de Bacharelato. 
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19. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e da práctica docente 

 

 INDICADORES 

Escala 

 INDICADORES 

Escala  

1 2 3 4 1 2 3 4 

D
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  1.  Resume as ideas 
fundamentais 
discutidas antes de 
pasar a unha nova 
unidade ou tema con 
mapas conceptuais, 
esquemas... 

    

S
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  1.  Realiza a avaliación inicial 
ao principio do curso para 
axustar a programación 
ao nivel dos estudantes. 

    

  2.  Cando introduce 
conceptos novos, 
relaciónaos, se é 
posible, cos xa 
coñecidos; intercala 
preguntas 
aclaratorias; pon 
exemplos... 

      2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

    

  3.  Ten predisposición 
para aclarar dúbidas 
e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das 
clases.   

      3.  Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na 
aula e fóra dela.   

    

  4.  Optimiza o tempo 
dispoñible para o 
desenvolvemento de 
cada unidade 
didáctica.  

      4.  Proporciona a información 
necesaria sobre a 
resolución das tarefas e 
como pode melloralas. 

    

  5.  Utiliza axuda 
audiovisual ou doutro 
tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e 
das alumnas, e dá pautas 
para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

    

  6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén 
unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

      6.  Utiliza suficientes criterios 
de avaliación que atendan 
de xeito equilibrado a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 
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  7.  Desenvolve os 
contidos dunha forma 
ordenada e 
comprensible para os 
alumnos e as 
alumnas. 

      7.  Favorece os procesos de 
autoavaliación e 
coavaliación. 

    

  8.  Presenta actividades 
que permitan a 
adquisición dos 
estándares de 
aprendizaxe e as 
destrezas propias da 
etapa educativa. 

      8.  Propón novas actividades 
que faciliten a adquisición 
de obxectivos cando estes 
non foron alcanzados 
suficientemente. 

    

  9.  Presenta actividades 
de grupo e individuais. 

    

 

  9.  Propón novas actividades 
de maior nivel cando os 
obxectivos foron 
alcanzados con 
suficiencia. 

    

      10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función 
dos contidos, do nivel dos 
estudantes, etc. 

    

      11.  Emprega diferentes 
medios para informar dos 
resultados aos estudantes 
e aos pais. 
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20. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 

 

 
 

INDICADORES A AVALIAR 
Escala 

1 2 3 4 

    Temporalización das unidades didácticas     

Desenrolo da Programación en canto a 
secuenciación e temporalización das unidades 
didácticas 

    

Adecuación do grao mínimo de logro     

Adecuación do libro de texto      

Adecuación dos materiais didácticos seleccionados      

Adecuación das estratexias metodolóxicas 
empregadas 

    

Adecuación dos criterios de avaliación  
establecidos  

    

Claridade nos criterios de avaliación     

Uso de diversas ferramentas de avaliación      

Adecuación dos criterios establecidos para  
avaliación de materias pendentes      

Adecuación das medidas de atención á diversidade     

Adecuación do seguimento e revisión da 
Programación ao longo do curso 

    


