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1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO.

O departamento está formado por dous profesores:

Dna. Julia Ríos Grueiro, profesora de Secundaria, especialidade de Matemáticas e xefa 
do departamento.

D. Jesús Breijo Álvarez, mestre da especialidade de Matemáticas.

A hora de reunión do departamento é de 11:10-12:00 os venres.

2. MARCO LEGAL

A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación (LOE), senta as bases polas que se 
rexe a presente programación. A súa estructura responde ao que se especifica no punto 
4 do artigo 18 do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, que é o documento no que recollen 
de xeito explícito os contidos mínimos a impartir na ESO.

Nesta introducción refléxase o espírito da lei:

O currículo  que se establece  neste  decreto ten como obxectivo  contribuír  ao logro dos 

principios básicos desta Lei orgánica de educación que se expresan no preámbulo e que se 

resumen en lograr:

* Calidade de educación para todo o alumnado.

* Equidade que garanta a igualdade de oportunidades.

* Esforzo compartido por todos os compoñentes da comunidade educativa.

A educación secundaria obrigatoria constitúe,  xunto coa etapa de educación primaria,  o 

ensino básico, que é obrigatorio e gratuíto para todas as persoas.

A educación secundaria  obrigatoria  debe combinar  o principio  dunha educación común 

para todo o alumnado coa atención á diversidade. Porén os centros educativos, no uso da 

súa autonomía, adoptarán as medidas organizativas e curriculares que, de forma flexible, se 

adecúen ás características do seu alumnado.



3. MATERIAS IMPARTIDAS-HORAS LECTIVAS

Corre a cargo deste departamento impartir no curso 2009-2010 as seguintes materias:

Materia Curso Número de horas 
semanais

Total horas

MATEMÁTICAS 1º ESO 4 8

REFORZO 
MATEMÁTICAS

1º ESO 2 2

MATEMÁTICAS 2º ESO 4 8

REFORZO 
MATEMÁTICAS

2º ESO 2 2

MATEMÁTICAS 3º ESO 4 8

MATEMÁTICAS A 4º ESO 3 3

MATEMÁTICAS B 4º ESO 3 3

O reparto das asignaturas entre os membros do departamento é o seguinte:

D. Jesús Breijo Álvarez imparte Matemáticas nos dous grupos de 1º e 2º de ESO e un 
Reforzo en Matemáticas cun total de 18 horas.

Dna. Julia Ríos Grueiro imparte Matemáticas en 3º curso, Matemáticas A e B en 4º curso 
cun total de 14 horas, completando o horario coa asignatura Obradoiro de Iniciativas 
Emprendedoras en 3º curso con 2 horas.

Dna. Mª José Pouso Grandal, mestra do departamento de Bioloxía e Xeoloxía, imparte un 
dos reforzos de Matemáticas no 1º ciclo cun total de 2 horas.



4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

O Decreto 133/2007 fai especial fincapé na formación integral do alumnado, non só na 
necesidade de que adquiran unha serie de coñecementos teóricos senón que, ao mesmo 
tempo, aprendan unhas habilidades que lles permitan aplicar eses coñecementos na vida  
diaria. De xeito explícito fai referencia a oito competencias que constitúen a formación 
básica de todo alumno, e que precisan ser traballadas desde calquera materia:

o Comunicación lingüística
o Matemática
o Coñecemento e interacción co mundo físico
o Dixital e do tratamento da información
o Social e cidadá
o Cultural e artística
o Aprender a aprender
o Autonomía e iniciativa persoal

No marco da proposta realizada pola Unión Europea, identificáronse oito competencias 
básicas, entre as que se atopa:

A competencia matemática:

Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, 
os  símbolos  e  as  formas  de expresión  e  razoamento  matemático,  tanto para  producir  e 
interpretar distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos 
cuantitativos e espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá 
e co mundo laboral.

Forma parte da competencia matemática a habilidade para  interpretar e expresar con 
claridade  e  precisión   informacións,  datos  e  argumentacións, o  que  aumenta  a 
posibilidade  real  de  seguir  aprendendo  ao  longo  da  vida,  tanto  no  ámbito  escolar  ou 
académico como fóra del, e favorece a participación efectiva na vida social.

Así  mesmo,  esta  competencia  implica  o  coñecemento  e  manexo  dos  elementos 
matemáticos  básicos  (distintos  tipos  de  números,  medidas,  símbolos,  elementos 
xeométricos, etc.) en situacións reais ou simuladas da vida cotiá, e a posta en práctica de 
procesos de razoamento que levan á solución dos problemas ou á obtención de información. 
Estes procesos permiten aplicar esa información a unha maior variedade de situacións e 
contextos,  seguir  cadeas  argumentais  identificando  as  ideas  fundamentais,  e  estimar  e 
axuizar a lóxica e validez de argumentacións e informacións.

En  consecuencia,  a  competencia  matemática  supón  a  habilidade  para  seguir 
determinados procesos de pensamento (como a inducción e a deducción, entre outros) e 
aplicar algúns algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a 



validez dos razoamentos e a valorar o grao de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos válidos.

A competencia matemática implica unha disposición favorable e de progresiva seguridade 
e confianza cara á información e ás situacións (problemas, incógnitas, etc.) que conteñen 
elementos ou soportes matemáticos, así como cara á súa utilización cando a situación o 
aconsella,  baseadas  no  respecto  e  no  gusto  pola  certeza  e  na  súa  procura  a  través  do 
razoamento.

Esta competencia cobra realidade e sentido na medida en que os elementos e razoamentos 
matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que os precisan. Xa 
que logo, a identificación de tales situacións, a aplicación de estratexias de resolución de 
problemas e a selección das técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade  a  partir  da  información  dispoñible  están  incluídas  nela.  En  definitiva,  a 
posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos tan variados como sexa 
posible. Por iso, o seu desenvolvemento na educación obrigatoria alcanzarase na medida en 
que os coñecementos matemáticos se apliquen de xeito espontáneo a unha ampla variedade 
de situacións, provenientes doutros campos de coñecemento e da vida cotiá.

O desenvolvemento da competencia matemática ao final da educación obrigatoria implica 
utilizar  espontaneamente  -nos  ámbitos  persoal  e  social-  os  elementos  e  razoamentos 
matemáticos para interpretar e producir información, para resolver problemas provenientes 
de situacións cotiás e para tomar decisións. En definitiva, supón aplicar aquelas destrezas e 
actitudes  que  permiten  razoar  matematicamente,  comprender  unha  argumentación 
matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as ferramentas 
de  apoio  adecuadas,  e  integrando  o  coñecemento  matemático  con  outros  tipos  de 
coñecemento  para  dar  unha  mellor  resposta  ás  situacións  da  vida  de  distinto  nivel  de 
complexidade.

Contribución  do  currículo  da  asignatura  de  Matemáticas  á  consecución  das  
competencias básicas, e en particular á competencia matemática:

Desde  certo  punto  de  vista  as  matemáticas  son  a  disciplina  máis  simple  xurdida  da 
creatividade do ser humano. Isto é así porque, por exemplo, para as matemáticas unha bóla 
de aceiro é só unha esfera, mentres que para a química é un conxunto de átomos enlazados 
para  formar  moléculas,  cunha  estructura  non definitivamente  determinada;  a  física  está 
interesada nas forzas atómicas; para a enxeñaría pode ser unha compoñente dun mecanismo 
que ten que cumprir  determinadas  especificacións  para que aquel  funcione;  e quizais  o 
interese artístico estea no reflexo deformado da realidade sobre a súa superficie... Pero a 
pesar desta idea de simplicidade que estamos salientando aquí, sempre houbo unha gran 
dificultade para a súa comprensión, motivada, quizais, polo vocabulario técnico propio, a 
simboloxía empregada e o seu nivel de abstracción.

A presentación lóxica das matemáticas esquece un dos seus propósitos: coñecer, analizar, 
explicar a realidade e predicir o seu comportamento. Esta vertente integradora de saberes 
das matemáticas é ignorada por parte do colectivo de matemáticos profesionais para os que 
a matemática é unha arte e, como tal, o seu único propósito é crear beleza. Para eles tan 
importante é, por exemplo, un resultado da teoría de números como o cálculo infinitesimal. 



Pero  son os problemas da realidade os que crearon as matemáticas máis fértiles,  e 
deben ser tamén estes os que constitúan o punto de partida e a meta das matemáticas que se 
fagan na ESO, sen esquecer a compoñente estética que pode xurdir durante ese traballo de 
elaboración. Pero as matemáticas, na súa vertente integradora e orientada á aplicación dos 
saberes  adquiridos,  non  esquecen  nin  a  lóxica  nin  o  razoamento,  pois  sempre  están 
presentes nas aplicacións. De aí que esta versión das matemáticas continúa tendo un gran 
valor formativo.

Tratándose dunha ensinanza obrigatoria, o enfoque comprensivo das matemáticas é o que 
debe prevalecer fronte a outros, o que condiciona a selección de contidos, a profundidade 
coa  que  deben  estudarse  e  mesmo  a  metodoloxía  para  introducilos.  A habilidade  para 
utilizar  os números  e as súas operacións,  a simboloxía  matemática e  as súas diferentes 
linguaxes de expresión, así como  as formas de argumentar e razoar asociados a elas, 
deben  relacionarse  nesta  etapa  case  exclusivamente  cos  aspectos  cuantitativos  e 
espaciais da realidade e para a resolución de problemas relacionados coa vida diaria e 
o mundo laboral. Pero tampouco poden esquecerse os aspectos relacionados con outras 
disciplinas ás que deben servir de soporte.

A presentación de contidos comúns para todo o alumnado que recolle a ESO non está en 
contradicción  co  obxectivo  de  conseguir  unha  boa  educación  matemática  para  todas  e 
todos, atendendo ás súas características persoais de cada un.

Alumnas e alumnos aprenden cando conectan os novos contidos co que xa saben, polo 
que o profesorado debe saber cal é o seu grao de coñecemento, a partir do cal pode deseñar 
actividades que favorezan a construcción de novas aprendizaxes. A selección de materiais, 
os espazos, os medios, os agrupamentos, etc. son os recursos que utiliza o profesorado para 
lograr un contorno de aprendizaxe que se adapte ao colectivo de estudantes ao que desexa 
ensinar, sen perder de vista os obxectivos e as competencias básicas que se deben acadar na 
etapa. Se se quere, por exemplo, potenciar o traballo colaborativo e as discusións, deben 
realizarse agrupamentos co coidado adecuado para non encadrar ao alumnado. Se o que se 
pretende  é  que  adquira  o  concepto  de  medida,  o  profesorado  deberá  elixir  diferentes 
espazos e recursos segundo o aspecto da medida que se estea tratando. Se o que se pretende 
é que o alumnado adquira o sentido numérico, ademais de efectuar operacións con lapis e 
papel,  deben  ter  oportunidades  de  realizar  cálculo  estimativo  e  de  empregar 
calculadoras e outros medios tecnolóxicos, así como de contrastar o resultado obtido coa 
situación que xerou o cálculo. Se se quere que o alumnado aprenda a xustificar oralmente e 
por  escrito  o  seu  pensamento  ou  a  realizar  conxecturas,  o  profesorado  debe  propiciar 
situacións  nas  que  se  invite  á  especulación,  como  as  que  proporciona  a  resolución  de 
problemas. Pero, sexa como sexa a situación de ensino-aprendizaxe na que nos atopemos, 
sempre debe terse en conta que se reforza a compresión dos contidos matemáticos cando as 
actividades que teñen que realizar as alumnas e os alumnos están conectadas a contextos do 
mundo real ou son significativos para eles. O profesorado, en todo caso, debe decidir, para 
un mesmo escenario de ensino e aprendizaxe de aula, que lle preguntar e que lle pedir ao 
alumnado para axudalo, dependendo das súas características e a súa situación respecto do 
que se pretende ensinar. 

Outro dos factores que inflúen no ensino e aprendizaxe das matemáticas é o referido 
á tecnoloxía. As calculadoras e os ordenadores non só realizan as tarefas rutineiras como o 



cálculo,  a organización  de datos,  a  elaboración  de gráficas,  etc.  dunha forma eficiente. 
Tamén  facilitan  a  análise  de  datos,  proporcionan imaxes  de conceptos  matemáticos  ou 
apoian a tarefa  de investigación  e  descubrimento  en xeometría,  estatística,  álxebra,  etc. 
Desta forma o uso da tecnoloxía favorece a dedicación de máis tempo a tarefas típicas da 
resolución  de  problemas  como  a  reflexión,  o  razoamento,  a  toma  de  decisións,  a 
comunicación do proceso seguido e dos resultados obtidos, etc. Por todo iso, a tecnoloxía 
inflúe tanto nas matemáticas que se deben ensinar como no xeito en que hai que ensinalas.

Os  contidos  preséntanse  agrupados  en  seis  bloques  baixo  un  criterio  estritamente 
disciplinar,  isto  non  significa  que  as  actividades  de  ensino-aprendizaxe  presentes  na 
programación  de  aula  teñan  que  seguir  nin  a  secuencia  presentada  nin  o  criterio  de 
agrupación.  Este  agrupamento  dos  contidos  en  bloques  non  debe  ocultar  as  múltiples 
interconexións  que  existen  entre  eles.  Unha  das  tarefas  do  profesorado  consiste  en 
planificar  as  súas  clases  de  forma  que  estas  relacións  se  fagan  explícitas  diante  do 
alumnado. Deberán, polo tanto, as profesoras e profesores propiciar unha metodoloxía na 
que as matemáticas se insiran na realidade da que o alumnado participa, pero sempre sen 
perder de vista os obxectivos xerais e as finalidades da etapa.

Tamén deberá ter en conta o profesorado que o primeiro bloque de cada curso, titulado 
Contidos  comúns,  debe  tratarse  a  través  dos  demais  bloques  de  contidos  (Números, 
Álxebra, Xeometría, Funcións e gráficas, Estatística e probabilidade) vinculado a eles e 
aos  contextos  que  o  profesorado  seleccione  para  facilitar  lle  alumnado  o  logro  dos 
obxectivos xerais e a adquisición das competencias básicas.

Parte integrante do proceso de ensino-aprendizaxe é a avaliación que non debe centrarse 
unicamente no contido curricular propiamente dito, senón tamén na capacidade de utilizar 
ese contido en situacións similares ás que terán que enfrontarse os estudantes na súa vida 
diaria.  Para  orientar  e  facilitar  a  avaliación  dos  estudantes  en  relación  as  capacidades 
implícitas nos obxectivos xerais, preséntanse para cada curso os correspondentes criterios 
de avaliación. Estes criterios recollen o tipo e grao de aprendizaxe que se espera que acaden 
os estudantes ao rematar cada período. 

Describen, en xeral, unha serie de tarefas nas que están presentes os saberes, os modos de 
facer e as actitudes que deben mostrar en relación aos contidos presentes nos bloques. A 
capacidade para a realización destas tarefas implica a consecución dos obxectivos xerais. 
Para unha adecuada aplicación dos criterios de avaliación é necesario,  en xeral,  que as 
actividades  de  avaliación  e,  polo  tanto,  as  de  ensinanza-aprendizaxe  recollan  unha 
variedade de situacións en diferentes contextos da vida cotiá, sen esquecer as procedentes 
dos contornos social, económico, científico, cultural, artístico e tecnolóxico, das diferentes 
materias do ámbito académico e das propias matemáticas, cun grao de complexidade que 
dependerá do nivel cursado.

Contribución da materia á adquisición das competencias básicas.

O currículo da área de matemáticas, xunto co das demais áreas curriculares da ESO, debe 
ser o instrumento que concrete, a través da consecución dos seus propios obxectivos, da 
selección de contidos e da metodoloxía empregada, como se contribuirá á adquisición, por 



parte  do  alumnado,  dos  coñecementos,  destrezas  e  actitudes  implícitos  naquelas 
competencias.

As matemáticas  na ESO non son só un fin  en si  mesmo,  senón un medio  para que o 
alumnado  logre  a  consecución  de  competencias  ligadas  á  comunicación  lingüística,  ao 
tratamento  da  información,  ao  coñecemento  e  interacción  co  mundo  físico,  ao  ámbito 
social, cidadán, cultural e artístico e á autonomía necesaria para actuar con criterio propio e 
tomar iniciativas, responsablemente, nos diversos aspectos que afecten a súa vida, incluído 
o campo da aprendizaxe.

Ninguén dubida de que a linguaxe natural, oral e escrita, é un instrumento de aprendizaxe e 
de comunicación de saberes sen o que dificilmente se progresa. É necesario que todos o 
alumnado aprenda a verbalizar  os conceptos,  a facer  explícita  unha idea,  a redactar  un 
escrito ou a expoñer un argumento. Adquirir esta competencia supón aprender lingua cando 
se usa en situacións e contextos de comunicación diversos. Un de tales contextos é o que 
proporciona a área de matemáticas. Pero, ademais, a comunicación lingüística na área de 
matemáticas ten características propias como son a súa precisión, a súa concisión e a súa 
falta de ambigüidade, e o dispoñer de símbolos propios e de diferentes rexistros de linguaxe 
(numérica,  alxébrica,  gráfica...)  que  están  destinados  a  conseguir  expresar  claramente 
acontecementos presentes na vida cotiá.

Na sociedade actual impóñense outras fontes de información, os medios audiovisuais e as 
TIC,  polo  que  é  necesario  que  o  alumnado  adquira  as  habilidades  para  buscar,  obter, 
procesar e comunicar a información para transformala en coñecemento, mantendo en todo 
momento unha posición crítica. O profesorado non se limitará, polo tanto, a ser a única 
fonte de información, senón que ten que ensinalo a buscar información relevante nos 
procesos de ensinanza e de aprendizaxe. Capacitar as alumnas e os alumnos para que se 
desenvolvan  de  forma  autónoma  nun  mundo  caracterizado  polos  avances  cientifico-
técnicos,  require  que adquiran as bases do pensamento  científico  necesarias  para poder 
interpretar o mundo dos obxectos e dos fenómenos cos que convivimos. Esa interpretación 
precisa da axuda do coñecemento matemático tanto na linguaxe e conceptos que utiliza 
como  nas  formas  de  argumentación  e  razoamento  empregadas  para  a  resolución  dos 
problemas, facendo útiles e prácticos os coñecementos adquiridos.

A historia das civilizacións está aí para recordarnos que os saberes e descubrimentos 
non entenden de fronteiras. Sociedades que poden estar atravesando por dificultades na 
actualidade ou mesmo outras que desapareceron foron no seu momento os faros que deron 
luz ao resto do mundo. A historia das matemáticas está ligada á historia da humanidade e, 
na parte que lle corresponde, é útil para que poidamos comprender certos acontecementos 
do  pasado  e  do  presente  e  mesmo  predicir  os  do  futuro.  A  través  do  estudo  das 
matemáticas, da utilización das ferramentas que nos proporciona, poderemos abordar temas 
candentes na sociedade actual: movementos migratorios, o papel da muller na sociedade, 
cuestións relacionadas con distintos tipos de violencia.

A  comprensión  da  realidade  social  do  mundo  no  que  vivimos  e  o  exercicio  da 
cidadanía de maneira democrática son necesarios para a integración dos estudantes 
da ESO na sociedade. Determinados aspectos destas realidades poden entenderse mellor 
na medida en que poidan ser analizados empregando as ferramentas que proporcionan as 



matemáticas.  Para  comprender  a  pluralidade  da  sociedade  española  e  europea  pode 
cuantificarse  a  súa  composición  desde  diferentes  criterios  (xeográficos,  económicos, 
culturais, raciais, etc.) o que devén nun afondamento do coñecemento desa pluralidade. De 
novo  as  porcentaxes,  a  análise  de táboas  e  gráficas  e  a  estatística  son os  contidos 
matemáticos máis axeitados para facer estes estudos.

Un dos aspectos máis salientables da realidade social son os ámbitos cultural e artístico. 
Pero non só forman parte da cultura da nosa sociedade as producións literarias, a música, a 
pintura,  ou  a  arquitectura.  A  ciencia  e,  en  particular,  as  matemáticas  son  unha  parte 
integrante dela. Moitas das creacións culturais da humanidade xamais se terían realizado 
sen o seu concurso. Abonda lembrar que, hai máis de vintecinco séculos, a música e as 
matemáticas se entrelazaban na escola pitagórica. Múltiples manifestacións da arquitectura, 
escultura  e  pintura  de  diferentes  épocas  constitúen  exemplos  nos  que  se  detecta  a  súa 
relación directa coas matemáticas.

Estas  conexións  das  matemáticas  e  a  música,  a  arquitectura  ou a  arte  non son  cousa 
exclusiva do pasado. Exemplos actuais  de vangarda serían magníficos representantes do 
que queremos dicir; pénsese, por exemplo, na música estocástica, nas formas en tensión ou 
na arte fractal.

Por outra banda, os avances no proceso de resolución dun problema, aínda sen ter acadada 
unha  solución,  proporcionan  unha  satisfacción  que  recompensa  o  esforzo  realizado  e 
redunda na autoestima. Nese proceso de resolución sempre se aprende algo, aínda que sexa 
vendo o que xa coñeciamos desde outro punto de vista.  Pero tamén se poñen en xogo 
estratexias de aprendizaxe como a formulación de preguntas, o sentimento de curiosidade 
pola exploración de obxectos e situacións, a observación e rexistro sistemático de feitos e 
relacións,  a  integración  e  relación  da  nova  información  con outros  datos  e  coa  propia 
experiencia e coñecementos anteriores, a utilización de técnicas de consulta e a disposición 
a aceptar diferentes puntos de vista. Pode, polo tanto, considerarse como un proceso de 
aprendizaxe autónoma que fai que a competencia de aprender a aprender se fortaleza.

Pero con esa metodoloxía póñense tamén en xogo destrezas relativas á autonomía e a 
iniciativa persoal, dado que no proceso de resolución dun problema, en moitas ocasións, é 
necesario optar con criterio propio entre varias vías, desenvolver a opción elixida e facerse 
responsable  dela.  Tamén  esixe  o  desenvolvemento  de  valores  persoais  tales  como  a 
liberdade, a demora da satisfacción, a confianza na propia capacidade para enfrontarse a 
eles con éxito e adquirir un nivel adecuado de autoestima, que permita gozar dos aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos e utilitarios das matemáticas.

Pondo de relevo, durante a realización das actividades de ensinanza e aprendizaxe na aula, 
as  conexións  entre  as  matemáticas  e  as  demais  áreas  do  currículo  e  a  súa  achega  á 
consecución  das  competencias  básicas,  é  máis  doado  que  as  matemáticas  adquiran 
significado e relevancia para as alumnas e os alumnos, o que, sen dúbida, redundará nunha 
mellor comprensión dos seus saberes, nunha maior naturalidade no seu uso en diversos 
contextos e nunha mellor  actitude cara a elas. En definitiva:  nunha mellor competencia 
matemática.



A lectura constitúe un factor primordial para o desenvolvemento das competencias 
básicas. Os centros  docentes garantirán na práctica docente de todas as materias un tempo 
dedicado á lectura en todos os cursos da etapa, de acordo co proxecto lector do centro, ao 
constituír a lectura un factor esencial para o desenvolvemento das competencias básicas. O 
departamento de Matemáticas ten prevista na súa programación de aula dedicar un 
tempo en cada unidade didáctica á lectura e comentario de textos,  comezando polo 
enunciado dos problemas, notas de prensa con información gráfica ou porcentaxes, textos 
sobre a historia das matemáticas,…



5. METODOLOXÍA

A  programación  didáctica  do  Departamento  de  Matemáticas  C.P.I.  San  Sadurniño 

baséase nos seguintes principios metodolóxicos:

- Propoñer situacións próximas á realidade dos alumnos e das alumnas, tendo en 

conta os seus coñecementos previos 

- Facilitar a información necesaria para a realización das actividades de tal xeito 

que o alumnado progrese activamente, aplicando os procedementos e conceptos 

xa asimilados a situacións novas.

- Promover o traballo en equipo e a reflexión individual e colectiva sobre a tarefa 

realizada, para que o alumno e a alumna vaia estructurando e ordenando o seu 

propio pensamento dun modo lóxico.

- Favorecer  a  motivación  do  alumnado  propoñendo,  sempre  que  se  poida, 

actividades  de  carácter  manipulativo,  experimental  e  lúdico,  que,  ao  mesmo 

tempo que cumpren os obxectivos didácticos, sexan atraentes e motivadoras.

- Conseguir a funcionalidade das aprendizaxes, posibilitando a súa utilización en 

distintos  contextos  e  situacións,  a  partir  de  actividades  diversificadas  e  da 

interrelación dos distintos tipos de contidos.

- Aceptar  a  diversidade  dos  alumnos  e  das  alumnas  que  forman  a  clase, 

posibilitando a resolución das distintas necesidades que aparecerán.

- Tomar  en consideración  o carácter  de materia  instrumental  das  matemáticas, 

permitindo un tratamento interdisciplinario dalgúns contidos.

- Partir  do  que  os  alumnos  e  alumnas  xa  saben,  pois  consideramos  que  o 

coñecemento constrúese cobre bases xa existentes.

- Outorgar  unha  grande  importancia  ao  dominio  da  técnica.  En consecuencia, 

expresaranse as técnicas básicas (os procedementos) a fin de que o alumnado 

chegue  a  dominalas  de  tal  xeito  que  sexa  capaz  de  manipular  pequenas 

variacións e integralas en estratexias de resolución de problemas. Só así poderá 

acceder a unha actividade creativa.

Tómase en consideración a atención á diversidade en cada curso. Na estructura de cada 
unidade débese distinguir entre un nivel mínimo común e un nivel de ampliación.



6. MATERIAIS CURRICULARES

Na  posta  en  práctica  dos  contidos  e  das  actividades  previstas  nesta  programación 

didáctica imos empregar material diverso, entre o que salientamos o seguinte:

- Libros de texto:

1º E.S.O.: Matemáticas 1. Editorial Xerais en Lingua galega.

ISBN-978-84-9782-570-2

2º E.S.O.: Matemáticas 2. Editorial Xerais en Lingua galega.

ISBN-978-84-9782-713-3

3º E.S.O.: Matemáticas. Sen libro

4º E.S.O.: Matemáticas. Sen libro.

- Material de debuxo.

- Calculadoras de tipo elemental, científico e gráficas.

- Programas  informáticos:  Folla  de  cálculo,  Wxmaxima  ou  Derive,  Geogebra, 

Cabri, Statgraphics, VisualBasic, Presentacións…

- Telescopio solar.

- Planos e mapas.

- Sólidos xeométricos.

- Teodolito.

- Pizarra dixital.

- Libros de historia das matemáticas.



7.PROGRAMACIÓNS ESPECÍFICAS PARA CADA CURSO: 

OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

MATEMÁTICAS

PRIMEIRO DA E.S.O.

OBXECTIVOS XERAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CONTIDOS POR BLOQUES

PROGRAMACIÓN DE AULA:

UNIDADES DIDÁCTICAS:

CONTIDOS:Conceptos, Procedementos e Actitudes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS. 



OBXECTIVOS XERAIS
A ensinanza das matemáticas nesta etapa contribuirá a que o alumnado desenvolva as 

capacidades implícitas nos seguintes obxectivos xerais: 
1. Incorporar á linguaxe habitual os modos de argumentación e as formas de expresión 
matemática (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilística, etc. ), tanto nas 
situacións que se suscitan na vida cotiá como nas procedentes dos ámbitos matemático ou 
científico, co obxecto de mellorar a comunicación e promover a reflexión sobre as propias 
actuacións.
2.  Cuantificar  aqueles  aspectos  da  realidade  que  permitan  interpretala  mellor:  utilizar 
procedementos de medida,  técnicas de recollida e análise de datos, empregar a clase de 
número e a notación máis adecuada para representalos e realizar o cálculo máis apropiado a 
cada situación. 

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

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

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

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

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

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



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.  Utilizar  números  naturais  e  enteiros  e  as  fraccións  e  decimais  sinxelos,  as  súas 
operacións e propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información e aplicar 
estes coñecementos á resolución de situacións que estean en relación con outras materias ou 
presentes na vida cotiá.
Trátase de comprobar a capacidade de identificar e utilizar os distintos tipos de números 
usando  os  que  mellor  se  axusten  a  cada  situación,  valorando  a  utilidade  dos  números 
enteiros e relacionando as expresións fraccionarias coas decimais e coas porcentaxes.
Comprobar tamén se sabe elixir a forma de cálculo apropiada a cada situación, chegando a 
realizar  operacións  combinadas,  utilizando  o  cálculo  mental  e  escrito  e  usando  a 
calculadora  cando  a  situación  o  requira,  manexándoa  de  forma  efectiva  e  valorando  a 
pertinencia dos resultados.

2.  Resolver  problemas para  os  que  se  precise  a  utilización  das  catro  operacións,  con 
números  enteiros,  decimais  e  fraccionarios,  utilizando  a  forma  de  cálculo  axeitada  e 
valorando a adecuación do resultado ao contexto.
Trátase de valorar a capacidade para asignar ás distintas operacións novos significados e 
interpretar resultados diferentes aos que se obteñen habitualmente con números naturais, 
identificando situacións reais que así o requiran. 
Comprobar  que  o  alumnado  sabe  escoller  o  modo  de  cálculo  máis  adecuado  a  cada 
situación, desenvolve estratexias persoais de cálculo mental e fai estimacións coa finalidade 
de non tomar o  resultado do cálculo por bo sen contrastalo coa situación de partida.

3.  Identificar e  describir  regularidades,  pautas  e relacións  en conxuntos  de números, 
utilizar correctamente os signos matemáticos e letras para simbolizar distintas cantidades e 
obter  expresións  algébricas  como  síntese  en  secuencias  numéricas,  así  coma  o  valor 
numérico de fórmulas sinxelas.
Este criterio pretende comprobar a capacidade para percibir nun conxunto numérico aquilo 
que é común, se saben comparar e ordenar números, se detecta a secuencia lóxica coa que 
se construíu ou se sabe establecer  un criterio que permita ordenar os seus elementos e, 
cando sexa posible, expresar de forma algebraica a regularidade percibida. Preténdese así 
mesmo valorar o uso do signo igual, a utilización correcta doutros signos matemáticos e o 
manexo da letra nas súas diferentes acepcións. Forma tamén parte deste criterio a obtención 
do valor en fórmulas simples cunha soa letra. Tamén se pretende coñecer se o alumnado 
valora  de  forma  positiva  a  álxebra  coma  unha linguaxe  precisa  e  concisa  que  permite 
formalizar a linguaxe verbal e resolver diferentes tipos de situacións problemáticas.

4.  Recoñecer,  describir  e  analizar  figuras,  presentes  tanto  na  natureza  como  nas 
actividades  sociais  e  artísticas,  utilizar  as  súas propiedades  para clasificalas  e  aplicar  o 
coñecemento  xeométrico  adquirido  para  interpretar  e  describir  o  mundo  físico  e  as 
manifestacións  culturais  facendo  uso  da  terminoloxía  e  das  formas  de  representación 
axeitadas.
Preténdese  comprobar  a  capacidade  de  utilizar  os  conceptos  básicos  da xeometría  para 
describir obxectos e as súas propiedades,  representalos e abordar diferentes situacións e 
problemas  da  vida  cotiá  e  do  mundo  físico  relacionados  coas  figuras  xeométricas. 
Preténdese avaliar tamén a experiencia adquirida na utilización de diferentes elementos e 



formas  xeométricas  para  realizar  creacións  propias  e  recoñecer  as  propiedades  e  os 
elementos xeométricos á hora de interpretar manifestacións artísticas.
Quérese comprobar  tamén se o alumnado sabe utilizar  os instrumentos  de debuxo e os 
recursos tecnolóxicos de maneira adecuada.

5.  Estimar  e  calcular  perímetros,  áreas  e  ángulos  de  figuras  planas utilizando  os 
instrumentos e a unidade de medida adecuada. Preténdese valorar a capacidade de estimar e 
efectuar  medidas  de  figuras  planas  representadas  ou  reais  e  sobre  obxectos  reais  por 
diferentes  métodos  e  de  empregar  correctamente  os  instrumentos  de  medida,  sendo 
conscientes dos erros que se poden cometer, tendo en conta a unidade e a precisión máis 
axeitada.
Valorarase  tamén  o  emprego  de  métodos  de  descomposición  por  medio  de  figuras 
elementais para o cálculo de áreas de figuras planas do contorno e de figuras representadas.

6.  Organizar  e  interpretar  informacións  diversas  mediante  táboas  e  gráficas,  e 
identificar relacións de dependencia en situacións cotiás, nos campos social e científico e 
nos medios de comunicación.
Este criterio pretende valorar a capacidade de identificar as variables que interveñen nunha 
situación  cotiá  ou  que  poida  ser  extraída  dos  medios  de  comunicación.  Comprobarase 
tamén a competencia para identificar a relación de dependencia entre as variables e para 
representala graficamente. Trátase de avaliar, ademais, o uso das táboas como instrumento 
para recoller a información producida no desenvolvemento dunha experiencia e transferila 
a uns eixos coordenados,  así  como a capacidade para interpretar  de forma cualitativa a 
información presentada en forma de táboas ou gráficos.
Quérese  comprobar  tamén  a  capacidade  do  alumnado  para  traducir  informacións 
expresadas con diferentes tipos de linguaxe matemática a linguaxe verbal e a valoración 
positiva  da  linguaxe  numérica  e  gráfica  para  representar  e  facilitar  a  comprensión  de 
situacións que teñen que ver co medio físico e social.

7. Facer predicións sobre a posibilidade de que un suceso ocorra a partir da información 
previamente obtida de forma empírica ou doutras fontes. Trátase de valorar a capacidade 
para diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios e, nestes últimos,  analizar as 
regularidades obtidas ao repetir un número significativo de veces unha experiencia aleatoria 
e  facer  predicións  razoables  a  partir  destas.  Ademais,  este  criterio  pretende  verificar  a 
comprensión  do  concepto  de  frecuencia  relativa  organizando  datos  obtidos  de  diversas 
fontes en táboas ou de interpretar as que se lle presenten procedentes de diversos contextos. 
Preténdese  tamén  apreciar  se  o  alumnado  adquiriu  dunha  forma  intuitiva  a  noción  de 
probabilidade  a  posteriori  a  través  da  frecuencia  relativa,  para  o  que  terá  que  asignar 
probabilidades  (en forma  de porcentaxes  ou fraccións)  a  sucesos  a  partir  dela.  Trátase 
tamén de comprobar a valoración positiva diante das interpretacións e das solucións que as 
matemáticas poden dar diante de situacións de incerteza de tipo social ou relacionadas co 
mundo físico.

8.  Utilizar  estratexias  e  técnicas  simples  de  resolución de  problemas,  tales  coma a 
análise  do  enunciado,  o  ensaio-erro  ou  a  resolución  dun  problema  máis  sinxelo  e  a 
comprobación da solución obtida.
Con este criterio valórase a forma de enfrontarse a tarefas de resolución de problemas para 
os que non se dispón dun procedemento estándar que permita obter a solución. Avalíase 



desde a comprensión do enunciado a partir da análise de cada unha das partes do texto e a 
identificación  dos  aspectos  máis  relevantes,  ata  a  aplicación  de  estratexias  simples  de 
resolución, así como o hábito e a destreza necesarias para comprobar a solución. Trátase de 
avaliar,  así  mesmo,  a  perseveranza  na  busca  de  solucións  e  a  confianza  na  propia 
capacidade para logralo. 

9. Expresar, utilizando a linguaxe matemática axeitada ao seu nivel, o procedemento que 
se seguiu na resolución dun problema sinxelo.
Trátase de valorar a capacidade de transmitir cunha linguaxe axeitada, as ideas e procesos 
persoais desenvolvidos, de modo que se fagan entender e entendan o que outras persoas 
expresan. Tamén se pretende valorar a súa actitude positiva para realizar esta actividade de 
intercambio, xustificando os razoamentos e presentando con orde e limpeza os resultados, 
botando man,  se é preciso,  das axudas que ofrecen as tecnoloxías  da información  e da 
comunicación.
Tamén  se  valorará  se  se  mostra  unha  actitude  positiva  diante  do  traballo  en  grupo, 
asumindo as propias responsabilidades e poñéndoas en común coas dos demais, tomando 
conciencia de que é este un valor que servirá para a integración eficaz na vida social e 
cidadá.



CONTIDOS POR BLOQUES

Bloque 1. Contidos comúns.

* Utilización de estratexias e técnicas simples na resolución de problemas, tales como a 
análise do enunciado, o ensaio e erro ou a resolución dun problema máis simple, e a 
comprobación da solución obtida.
* Expresión verbal do procedemento que se seguiu na resolución de problemas.
* Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas, valorando a precisión 
desta linguaxe.
* Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades e medidas ou 
sobre elementos ou relacións espaciais.
* Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas.
* Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas.
* Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en 
equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
* Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades 
xeométricas.
* Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas relacionadas 
coas matemáticas ao longo da historia.

Bloque 2. Números.

* Divisibilidade de números naturais. Múltiplos e divisores comúns a varios números. 
Aplicacións da divisibilidade na resolución de problemas asociados a situacións cotiás.
* Necesidade de ampliar o conxunto dos números naturais co dos números negativos para 
expresar estados e cambios. Os números enteiros. Recoñecemento e conceptualización en 
contextos reais.
* Significado e usos das operacións con números enteiros. Utilización da xerarquía e 
propiedades das operacións e das regras de uso das parénteses en cálculos sinxelos.
* Fraccións e decimais en contornos cotiás e en ámbitos científicos. Diferentes significados 
e usos das fraccións. Operacións con fraccións: suma, resta, produto e cociente.
* Números decimais. Relacións entre fraccións e decimais.
* Elaboración e utilización de estratexias persoais para o cálculo mental, para o cálculo 
aproximado e con calculadoras.
* Razón e proporción. Identificación e utilización en situacións da vida cotiá de magnitudes 
directamente proporcionais. Aplicación á resolución de problemas nos que interveña a 
proporcionalidade directa.
* Porcentaxes para expresar partes dun todo, cotas de participación ou variación de 
magnitudes. Aplicacións á vida cotiá. Calculo mental, escrito e con calculadora para obter 
porcentaxes habituais.



Bloque 3. Álxebra.

* Emprego de letras para simbolizar números inicialmente descoñecidos. Simbolización 
para expresar cantidades en distintos contextos, valorando a súa utilidade.
* Tradución de expresións da linguaxe cotiá á algébrica e viceversa. Procura e expresión de 
propiedades, relacións e regularidades en secuencias numéricas.
* Obtención de valores numéricos en fórmulas sinxelas.
* Valoración da precisión e simplicidade da linguaxe alxébrica para representar e 
comunicar diferentes situacións da vida cotiá e doutros ámbitos.

Bloque 4. Xeometría.

* Elementos básicos para a descrición das figuras xeométricas no plano. Utilización da 
terminoloxía adecuada para describir con precisión situacións, formas, propiedades e 
configuracións do mundo físico.
* Paralelismo e perpendicularidade. Análise de relacións e propiedades de figuras no plano, 
empreñando o agrupamento e a descomposición de figuras e outros métodos. Construcións 
xeométricas sinxelas: mediatriz, bisectriz. 
* Clasificación de triángulos e cuadriláteros a partir de diferentes criterios. Estudo 
dalgunhas propiedades e relacións nestes polígonos.
* Polígonos regulares. A circunferencia e o círculo.
* Construción de polígonos regulares cos instrumentos de debuxo habituais.
* Medida e cálculo de ángulos en figuras planas.
* Estimación, medición e cálculo de perímetros de figuras representadas e reais. 
Estimación, medición e cálculo de áreas, de figuras representadas e reais, mediante 
fórmulas, triangulación e cadriculación. Realización de bosquexo para a anotación de 
medidas.
* Simetría de figuras planas. Recoñecemento da simetría na natureza e nas construcións.
* Emprego de ferramentas informáticas para construír, simular e investigar relacións entre 
elementos xeométricos.

Bloque 5. Funcións e gráficas.

* Organización de datos en táboas de valores.
* Coordenadas cartesianas. Representación de puntos nun sistema de eixes coordenados. 
Identificación de puntos a partir das súas coordenadas.
* Identificación de relacións de proporcionalidade directa a partir da análise da súa táboa de 
valores. Utilización de exemplos de magnitudes non directamente proporcionais.
* Identificación e verbalización de relacións de dependencia en situacións cotiás. 
Construción global de gráficas a partir de expresións verbais que describan situacións ou 
experiencias tomadas da vida diaria e do mundo físico.
* Interpretación puntual e global de informacións presentadas nunha táboa ou representadas 
nunha gráfica. Detección de erros nas gráficas que poden afectar a súa interpretación.



Bloque 6. Estatística e probabilidade.

* Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos e 
deseño de experiencias para a súa comprobación.
* Recoñecemento e valoración das matemáticas para interpretar e describir situacións 
incertas e para transmitir informacións.
* Diferentes formas de recolleita de información. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha
experiencia. Frecuencias absolutas e relativas.
* Diagramas de barras, de liñas e de sectores. Análise dos aspectos máis destacables dos 
gráficos a partir de exemplos tomados dos medios de comunicación e de informacións 
relacionadas cos ámbitos social e físico.



PROGRAMACIÓN DE AULA:

UNIDADES DIDÁCTICAS:

CONTIDOS:Conceptos, Procedementos e Actitudes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS. 



CONTIDOS:Conceptos, Procedementos e Actitudes.

Bloque  I : Aritmética e álxebra

Tema 1.-   OS NUMEROS NATURAIS.

- Sistema de numeración decimal.

- Suma, resta e multiplicación.

- División.

- Resolución de Problemas. 

Tema 2.-   DIVISIBILIDADE.

- Múltiplos e divisores.

- Números primos e conpostos.

- Máximo común divisor.

- Mínimo común múltiplo.

Tema 3.-   OS NÚMEROS ENTEIROS.

- Os números negativos.

- Representación gráfica dos números enteiros.

- Suma e resta.

- Multiplicación e División.

Tema 4.-    AS FRACCCIÓNS.

- Concepto de fracción.

- Fraccións equivalentes.

-Suma e resta de fraccións.

-Multiplicación e división.

Tema 5.-  OS NÚMEROS DECIMALES.

- Números decimais.



- Suma, resta e multiplicación.

- División e operacións combinadas.

-Aproximación e problemas.

Tema 6.-  POTENCIAS E RAIZ CUADRADA.

- Potencias.

-.Propiedades das potencias.

- Raíz cadrada.

- Procedemento da raíz cadrada.

Tema 7.- SISTEMA METRICO DECIMAL.

- O euro.

- Unidades de lonxitude.

-Unidadesde masa e capacidade.

- Unidades de superficie.

Tema 8.-  PROPORCIONALIDADE.

- Razón e Proporción.

- Proporcionalidade directa.

- Proporcionalidade inversa.

- Porcentaxes

Tema 9.-  ECUACION DE 1º GRADO.

- A linguaxe algebraica.

- Ecuacións equivalentes.

- Resolución de ecuacións de 1º grado.

- Resolución de problemas.



CRITERIOS DE AVALIACION-

- Diferencia-los criterios de múltiplo e divisor.

- Recoñece-los primeiros cincoenta números primos.

- Descompoñe-los números en factores primos.

- Obte-lo m.c.d e m.c.m por diversos métodos

- Interpretar e representa-los números enteiros.

- Efectua-las  operacións  de  suma,  resta,  multiplicación  e  división,  potenciación  e 

radicación de números enteiros.

- Realización de operacións con presencia de corchetes e paréntesis.

- Aplica-los números enteiros á resolución de problemas.

- Recoñece-lo concepto de fracción e a súa ordenación.

- Emprego dos algoritmos de suma, resta, multiplicación e división de fraccións.

- Relaciona-lo número decimal coa fracción e as porcentaxes.

- Emprega-las regras de cálculo nas operacións decimais.

- Utiliza-las porcentaxes como forma de cálculo decimal e fraccionario.

- Utiliza-la proporción como punto de saída para a resolución de problemas de regra de 

tres.

- Interpreta-las porcentaxes como proporcións de denominador  ou consecuente cen.

- Utiliza-la porcentaxe na resolución de problemas

- Resolución de problemas de porcentaxes e decimais.

- Identificar e comprende-las expresións alxébricas.

- Simbolizar cantidades mediante letras.

- Utiliza-los algoritmos para a resolución de ecuacións.

- Resolver gráficamente ecuacións sinxelas.

- Simbolizar problemas mediante ecuacións.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Calculadora científica. Programas informáticos.



- Presentacións, libros, búsqueda de información en Internet,…con respecto a historia dos 

números.

- Material manipulable: Cubo de binomios, Cadrado de Pitágoras, etc.



CONTIDOS:Conceptos, Procedementos e Actitudes.

Bloque II : Xeometria

Tema 10.- ELEMENTOS NO PLANO.

- Elementos básicos no plano.

-Operacións con ángulos.

- Rectas paralelas cortadas por secante.

Tema 11.- TRIANGULOS.

- Construcción de triángulos.

- Medianas e alturas.

- Mediatrices e bisectrices.

- Teorema de Pitágoras

Tema 12.-OS POLIGONOS E A CIRCUNFERENCIA.

- Polígonos.

-Cuadriláteros.

- Circunferencia.

- Círculo e ángulos.

Tema 13.- PERIMETROS E AREAS.

- Perímetro e área dos polígonos.

- Lonxitude e area na circunferencia. 

CRITERIOS DE AVALIACION-

- Medir, sumar e clasificar ángulos, polígonos e poliedros.

- Construir ángulos, polígonos mediatrices e bisectrices.

- Comproba-la semellanza entre dous triángulos.

- Leer e utilizar con criterios de semellanza mapas, planos e maquetas según unha escala.



- Comprobar e aplica-lo Teorema de Pitágoras para o cálculo de distancias no cuadrado, 

triángulo e rectágulo.

- Identificar, clasificar e construir diferentes poliedros e corpos redondos.

- Calcula-el  área  de  diferentes  figuras  planas  e  corpos  redondos  por  estimación  e 

aplicando fórmulas alxébricas.

RECURSOS DIDÁCTICOS

-     Programas informáticos.

- Solidos xeométricos.

- Roda de medir distancias e teodolito.

- Telescopio solar.

- Textos sobre historia da xeometría.

CONTIDOS:Conceptos, Procedementos e Actitudes.

Bloque III : TABOAS E GRAFICAS

Tema 14.TABOAS E GRAFICAS.

- Táboas e Gráficas.

- Coordenadas cartesianas.

- Interpretación e lectura de gráficas.

- Táboas de frecuencias.

- Gráficos estatísticos

CRITERIOS DE AVALIACION-



- Construi-la táboa de valores dunha fracción.

- Construir e interpretar gráficas.

- Facer unha analise elemental da representaciónde mostras estadísticas.

- Calcula-la media e moda

- Construir pictogramas.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Programas informáticos para a representación dos datos estatísticos.

- Noticias periodísticas.



MATEMÁTICAS

SEGUNDO DA E.S.O.

OBXECTIVOS XERAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CONTIDOS POR BLOQUES

PROGRAMACIÓN DE AULA:

UNIDADES DIDÁCTICAS:

CONTIDOS: Conceptos, Procedementos e Actitudes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS. 



OBXECTIVOS XERAIS
A ensinanza das matemáticas nesta etapa contribuirá a que o alumnado desenvolva as 

capacidades implícitas nos seguintes obxectivos xerais: 

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

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

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

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

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

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

7.  Formular  e  resolver  problemas  matemáticos  ou  procedentes  doutras  ámbitos, 
individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos e instrumentos, valorando a 
conveniencia  das  estratexias  utilizadas  en  función  da  análise  dos  resultados  obtidos  e 
mostrando unha actitude positiva e confianza na propia capacidade.
8. Integrar  os coñecementos  matemáticos  na bagaxe cultural  propia,  en conxunción cos 
saberes que se van adquirindo desde as distintas áreas e aplicalos para analizar e valorar 
fenómenos  sociais  como  a  diversidade  cultural,  o  respecto  ao  ambiente,  a  saúde,  o 
consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia pacífica.

9. Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de vista 
histórico, apreciando a súa contribución ao desenvolvemento da sociedade actual.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Utilizar números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes sinxelas, as súas 
operacións e propiedades para recoller información, transformala, intercambiala e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria e cos ámbitos social e científico.
Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os números e as operacións sendo 
conscientes do seu significado e propiedades, elixir a forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita ou con calculadora) e estimar a coherencia e precisión dos resultados obtidos.
Entre as operacións a que se refire este criterio deben considerarse incluídas as potencias de 
expoñente natural e a valoración positiva da utilidade da notación científica para poder 
representar cantidades moi grandes. A estimación e a obtención das raíces cadradas deberá 
facerse case sempre ligada á resolución de problemas xeométricos. Adquire especial 
relevancia avaliar o uso de diferentes estratexias que permitan simplificar o cálculo con 
fraccións, decimais e porcentaxes, así como a habilidade para identificar e usar os números 
en diferentes contextos, recoñecer as súas relacións e saber describir e xustificar situacións 
diversas mediante os números e as operacións adecuadas.

2. Identificar relacións de proporcionalidade numérica e xeométrica e utilizalas para 
resolver problemas en situacións da vida cotiá.
Preténdese comprobar a capacidade de identificar, en diferentes contextos, unha relación de 
proporcionalidade entre dúas magnitudes distinguindo cando as magnitudes son directa ou 
inversamente proporcionais.
Trátase así mesmo de 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 relacións de proporcionalidade. Tamén se quere comprobar se saben identificar 
figuras semellantes, calculando a razón de semellanza e sabendo utilizar estes 
coñecementos para interpretar situacións da vida
diaria e do mundo físico. Quérese comprobar, ademais, se sabe aplicar o teorema de Tales 
para resolver problemas de tipo xeométrico.

3. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar, xeneralizar e incorporar a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro grao coma unha ferramenta máis coa que abordar e 
resolver problemas.
Preténdese comprobar a capacidade de utilizar a linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades sinxelas, simbolizar relacións, traducir situacións procedentes da vida diaria e 
do mundo físico e planear e resolver ecuacións de primeiro grao por métodos alxébricos ou 
mediante ensaio e erro. Tamén se pretende avaliar a capacidade para pór en práctica 
estratexias persoais como alternativa á álxebra á hora de formular e resolver problemas, 
interpretando en todos os casos os resultados obtidos e valorando a súa pertinencia.

4. Estimar, efectuar medicións e calcular lonxitudes, áreas e volumes de espazos e 
obxectos cunha precisión acorde coa situación presentada e comprender os procesos de 
medida, expresando o resultado da estimación, da medición e o cálculo na unidade de 
medida máis adecuada.
Mediante este criterio valórase a capacidade para comprender e diferenciar os conceptos de 
lonxitude, superficie e volume e seleccionar a unidade axeitada para cada un deles. Trátase 



de comprobar, ademais, se se adquiriron as capacidades necesarias para estimar o tamaño 
dos obxectos e as destrezas adecuadas para facer medicións. Tamén se quere comprobar se 
saben aplicar os teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas a partir doutras e para 
facer representacións e interpretar planos. Máis alá da habilidade para memorizar fórmulas 
e aplicalas, este criterio pretende valorar o grao de afondamento na comprensión dos 
conceptos implicados no proceso, a diversidade de métodos que se é capaz de pór en 
marcha e a capacidade persoal para relacionar os conceptos teóricos coa realidade diaria e 
os obxectos do contorno.

5. Interpretar relacións funcionais sinxelas dadas en forma de táboa, gráfica, a través 
dunha expresión alxébrica ou mediante un enunciado, obter valores a partir delas e extraer 
conclusións acerca do fenómeno estudado.
Este criterio pretende valorar o manexo dos mecanismos que relacionan os diferentes tipos 
de presentación da información, en especial, o paso da gráfica, correspondente a unha 
relación de proporcionalidade, a calquera das outras tres: verbal, numérica e alxébraica.
Trátase de avaliar tamén a capacidade de relacionar unha expresión verbal coa súa 
correspondente gráfica e de analizar unha gráfica e relacionar o resultado desa análise co 
significado das variables representadas.
Quérese comprobar, ademais, se se saben interpretar gráficas que teñan que ver con 
fenómenos de tipo social ou do mundo natural. Tamén se pretende avaliar se valora 
positivamente o papel que a linguaxe gráfica xoga nos medios de comunicación e a 
utilidade das tecnoloxías para facer o tratamento de datos e da representación de gráficas.

6. Formular as preguntas adecuadas para coñecer as características dunha poboación 
e recoller, organizar e representar datos relevantes para respondelas, utilizando os 
métodos estatísticos apropiados e as ferramentas informáticas adecuadas.
Trátase de verificar, en casos sinxelos e relacionados co seu contorno a capacidade de 
desenvolver as distintas fases dun estudo estatístico: formular a pregunta ou preguntas que 
darán lugar ao estudo, recoller a información, organizala en táboas e gráficas, achar valores 
relevantes (media, moda, valores máximo e mínimo, rango), utilizando a calculadora cando 
se precise, e tirar conclusións razoables a partir dos datos obtidos, interpretando 
criticamente os resultados. Tamén se pretende valorar a capacidade para utilizar e elaborar 
modelos coa folla de cálculo para organizar datos, calcular parámetros e xerar os gráficos 
máis adecuados á situación estudada. Trátase de avaliar, así mesmo, a capacidade para 
mostrar informacións e resultados con claridade e limpeza e de valorar positivamente os 
recursos que nos ofrece a estatística á hora de interpretar situacións procedentes dos 
ámbitos social e físico.

7. Utilizar estratexias e técnicas de resolución de problemas, tales coma a análise do 
enunciado, o ensaio e erro sistemático, a división do problema en partes así como o 
comprobación da coherencia da solución obtida.
Con este criterio valórase a maneira de enfrontarse a tarefas de resolución de problemas 
para os que non se dispón dun procedemento estándar que permita obter a solución. 
Avalíase desde a comprensión do enunciado a partir da análise de cada unha das partes do 
texto e a identificación dos aspectos máis relevantes, ata a aplicación de estratexias de 
resolución, así como o hábito e a destreza necesarias para comprobar a corrección da 
solución e a súa coherencia co problema proposto. Trátase de avaliar, así mesmo, a 
perseveranza na busca de solucións e a confianza na propia capacidade para logralas. 



Valorarase tamén a facultade de aproveitar os coñecementos adquiridos na resolución 
doutros problemas e a disposición para aprender das situacións actuais co fin de telas en 
conta no futuro e saber aplicalas.

8. Expresar, utilizando a linguaxe matemática adecuada ao seu nivel, o procedemento 
que se empregou na resolución dun problema.
Preténdese valorar se o alumnado é capaz de transmitir cunha linguaxe suficientemente 
precisa, as ideas e os procesos persoais desenvolvidos, de maneira que se fagan entender e 
comprenda o que outras persoas expresan, respectando as opinións do resto e interesándose 
en comprender estratexias diferentes ás súas e valorando positivamente esta actividade de 
contraste.



CONTIDOS POR BLOQUES
Bloque 1. Contidos comúns.
* Utilización de estratexias e técnicas na resolución de problemas, tales como a análise do 
enunciado, o ensaio e erro ou a división do problema en partes, e comprobación da solución 
obtida.
* Descrición verbal de procedementos de resolución de problemas utilizando termos 
adecuados.
* Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas, valorando a precisión 
desta linguaxe.
* Interpretación de mensaxes que conteñan informacións de carácter cuantitativo ou sobre 
elementos ou relacións espaciais.
* Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas.
* Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das 
atopadas.
* Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en 
equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
* Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades 
xeométricas.
* Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos históricos e persoas 
relacionadas coas matemáticas ao longo da historia.
Bloque 2. Números.
* Números enteiros. Operacións. Potencias con expoñente natural. Operacións con 
potencias. Utilización da notación científica para representar números grandes 
relacionados, basicamente, co mundo da ciencia.
* Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas.
* Relacións entre fraccións, decimais e porcentaxes.
Uso destas relacións para elaborar estratexias de cálculo práctico con porcentaxes en 
contextos referidos á vida cotiá e ao mundo físico.
* Utilización da forma de cálculo mental, escrito ou con calculadora, e da estratexia para 
contar ou estimar cantidades de acordo coa precisión esixida no resultado e a natureza dos 
datos.
* Proporcionalidade directa e inversa. Análise de táboas. Razón de proporcionalidade. 
Magnitudes non proporcionais.
* Aumentos e diminucións porcentuais.
* Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e con outros ámbitos nos que 
aparezan relacións de proporcionalidade directa ou inversa.
Bloque 3. Álxebra.
* Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. A linguaxe alxébrica para 
xeneralizar propiedades e simbolizar relacións en contextos diversos (vida cotiá e ámbitos 
socioeconómico, científico e físico). Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na 
observación de pautas e regularidades.
* Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica.
* Significado das ecuacións e das solucións dunha ecuación.



* Resolución de ecuacións de primeiro grao. Transformación de ecuacións noutras 
equivalentes. Interpretación da solución.
* Utilización das ecuacións para a resolución de problemas. Resolución destes mesmos 
problemas por métodos non-alxébricos: ensaio e erro dirixido.
Bloque 4. Xeometría.
* Figuras coa mesma forma e distinto tamaño. A semellanza. Proporcionalidade de 
segmentos. Identificación de relacións de semellanza.
* Ampliación e redución de figuras. Obtención, cando sexa posible, do factor de escala 
utilizado. Razón entre as superficies de figuras semellantes.
* Utilización dos teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas e comprobar relacións 
entre figuras.
* Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos e elementos característicos. 
Clasificación atendendo a distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades e 
relacións para resolver problemas do mundo físico.
* Volumes de corpos xeométricos. Resolución de problemas que impliquen a estimación, a 
medición e o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes de obxectos do contorno 
inmediato.
* Utilización de procedementos tales como a composición, descomposición, intersección, 
truncamento, dualidade, movemento, deformación ou desenvolvemento de poliedros para 
analizalos ou obter outros.
Bloque 5. Funcións e gráficas.
* Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou científico, presentados 
de forma gráfica.
* Contribucións do estudo gráfico á análise dunha situación: crecemento e decrecemento. 
Continuidade e descontinuidade. Cortes cos eixes. Máximos e mínimos relativos.
* Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a 
partir da análise da súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de 
proporcionalidade. Aplicación a situacións reais.
* Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores, dun 
enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela.
* Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. Observación e 
experimentación en casos prácticos.
* Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción e 
interpretación de gráficas.
Bloque 6. Estatística e probabilidade.
* Diferentes formas de recolleita de información. Organización dos datos en táboas. 
Frecuencias absolutas e relativas, ordinarias e acumuladas.
* Diagramas estatísticos. Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos.
* Medidas de centralización: media, mediana e moda. Significado, estimación e cálculo, 
utilizando a calculadora cando se considere preciso. Utilización das propiedades da media 
para resolver problemas. Introdución á análise da dispersión: valores máximo e mínimo, 
rango ou percorrido.
* Utilización da media, a mediana, a moda e o percorrido para realizar comparacións e 
valoracións.
* Utilización da folla de cálculo para organizar os datos, realizar os cálculos e xerar os 
gráficos máis adecuados.



PROGRAMACIÓN DE AULA:

UNIDADES DIDÁCTICAS:

CONTIDOS: Conceptos, Procedementos e Actitudes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS. 



CONTIDOS : Conceptos, Procedementos  e Actitudes

Bloque I : NUMEROS  E MEDIDAS

Tema 1.-DIVISIBILIDADE E NUMEROS ENTEIROS

- Divisibilidade

- M.C.D. e m.c.m.

- Os números enteiros

- Operacións con números enteiros

Tema 2.-  FRACCIÓNS E NUMEROS DECINAIS

- Operacións con fracciósn

- Operacións con números decimais

- Fraccións e números decimais

- Fracción Xeneratriz

Tema 3.-  POTENCIAS E RAICES

- Potencias de expoñente enteiro

- Raíz Cadrada

- Raíz cadrada con decimais

- Raíz cúbica.

Tema 4.- MEDIDA DE ANGULOS E TEMPO

- Medida de ángulos

- Operacións con ángulos

- Medida de tempo

- Operacións con medidas de tempo

Tema 5 .- PROPORCIONALIDADE

- Razón e Proporción

- Maaagnitudes proporcionais

- Porcentaxes

- Proporcionalidade composta

 Tema 6.- RESOLUCION DE PROBLEMAS ARITMETICOS



- Problemas de reparticións

- Problemas de  billas

- Problemas de mesturas

- Problemas de móbiles e reloxos.

PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACION

- Diferencia-los conceptos de múltiplo e divisor.

- Recoñece-los primeiros cincoenta números primos.

- Descompoñe-los números en factores primos.

-      Obte-lo m.c.d e m.c.m por diversos métodos

- Sumar e restar números enteiros.- Operacións con paréntesis.

-  Aplica-los signos á multiplicación e división de números enteros.

- Resolver operacións combinadas con e sin entervención de paréntesis e corchetes.

- Resolver problemas da vida cotiá empregando os números enteiros.

- Obter e identificar fraccións equivalentes.

- Compara e ordear fraccións.

- Sumar,  restar,  multiplicar  e  dividir  fraccións  expresando o resultado  como fracción 

irreducible e número decimal.

- Calcula-la potencia e raíz cuadrada de un  número.

- Resolver problemas nos que interveñan operacións con fraccións.

- Operacións con números decimais.

- Expresar fraccións mediantes expresións decimais pariódicas puaras e mixtas.

- Calcula-las fraccións correspondentes a expresións decimais.

- Expresar potencias como producto e viceversa.

- Calcula-lo poduto e cocente de potencias da mesma base e potencia doutra potencia.

- Identificar cuadrados prefectos e a raíz cuadrada dun número.

- Resolver problemas que requiran o uso de potencias e raíces.

- Resolver problemas de magnitudes directa e inversamente proporcionais apricando a 

regra de tres.



- Aplica-la regra de tres composta á resolución de problemas.

- Utiliza-los  coñecementos  de proporcionalidade  para resolver  problemas de Interés  e 

Porcentaxe.

- Utiliza-los  números  naturais,  enteiros  as  fraccións  e  os  decimais  na  resolución  de 

problemas arítméticos  cotidiás.

CONTIDOS . Conceptos, Procedementos e Actitudes

Bloque II.- ALXEBRA

Tema 7.- POLINOMIOS

- Linguaxe alxebraica

- Operacións con monomios

- Operacións con polinomios

- Igualdades notables.

Tema 8.-ECUACIONS DE 1º E 2º GRAO

- Ecuacións de 1º grao

- Ecuacións de 2º Grao

- Número  de solucións e factorización

- Problemas de ecuacións.

Tema 9.- SISTEMAS DE ECUACIONS LINEAIS

- Sistemas lineais. Resolucion Gráfica

- Métodos de sustitución e igualación

- Método de redución e que método utilizar

- Resolución de problemas de sistemas

Tema 10.-  FUNCIONS

- As funcións

- Función lineal ou de proporcionalidade directaI

- Función afín . Estudo de rectas



- Función de proporcionalidade inversa



PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACION

- Recoñecer  a linguaxe alxebraica e as expresións alxebraicas

- Operar cos monomios e polinomios

- Recoñecer e efectua-las iguadades notabels

- Recoñecer igualdades numéricas diferenciandoas da ecuación.

- Resolver ecuacións de 1º Grado.c

- Resolver ecaucións de 2º Grado completas e incompletas.

- Resolver  sistemas  de  ecuacións   métodos  de  :  táboas,  reducción,  reducción  dobre, 

sustitución e igualación.

- Elexi-lo método mais axeitado para a resolución de problemas.

- Valora-la  utilidade  do sistema alxebraico  para valorar  e  resolver  situacións  da vida 

cotiá.

- Diferenciar  entre  si  as  funcións  afíns,  lineais,  de  proporcionalidade  inversa  e 

cuadráticas.

- Representar e interpreta-las funcións anteriores.

- Analiza-la hipérbola e os valores de “x” na ordenada nula.

CONTIDOS : Conceptos ,procedementos e actitudes

Bloque IV.- XEOMETRIA

Tema 11.- SEMELLANZA. TEOREMAS DE THALES E PITAGORAS

- Figuras semellantes

- Teorema de Thales

- Relación de figuras semellantes

Tema 12.- CORPOS NO ESPAZO 

-       Elementos básicos no espazo

-       Poliedros

-       Prismas e cilindros

-       Pirámides e conos



Tema 13.- AREA E VOLUMES

-      Unidades de voloume

-       Area e volume do ortoedro, prisma e cilindro

-       Area e volume da pirámide ,o cono e a esfera

-       Area e volume do tronco de pirámide e do tronco de cono. 

PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACION

- Comproba-la semellanza entre dous triángulos.

- Leer e utilizar con criterios de semellanza mapas, planos e maquetas según unha escala.

- Comprobar e aplicar o teorema de Thales na resoolución de triángulos semellantes

- Comprobar e aplica-lo Teorema de Pitágoras para o cálculo de distancias no cuadrado, 

triángulo e rectágulo.

- Resolver probremas xeométricas de situación real.

- Interpreta-la escala dun plano ou croquis.

- Resolver rproblema métricos de figuras semellantes.

- Distinguilos diferentes tipos de poliedros na vida real

- Calcula-la Area das Bases e a Area Lateral dun prisma para determiña-la Area Total.

- Calcula-la Area das Bases e a Area Total da  Pirámide.

- Calcula-la Area dos corpos redondos.

- Resolver problemas mediante o cálculo de áreas.

- Transformar unidades de capacidade e volumen e expresa-las sua equivalencias

CONTIDOS : Conceptos ,procedementos e actitudes

Bloque V.- ESTATISTICA

Tema 14.- Taboa de frecuencias

- Representación gráfica

- Representación gráfica de caracteres continuos



- Medidas de centralización.

PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACION

- Recoller, agrupar, ordear e representar datos estatisticos.

- Determina-la Moda, Medianate Media Estadística.

- Analiza-las táboas estatísticas, os seus datos e extraer  conclusións.

- Diferenciar sucesos : Compatibles, Incompatibles e Probables.

-     Calcula probalidade dun suceso.



MATEMÁTICAS

TERCEIRO DA E.S.O.

OBXECTIVOS XERAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CONTIDOS POR BLOQUES

PROGRAMACIÓN DE AULA.

UNIDADES DIDÁCTICAS:

CONTIDOS: Conceptos, Procedementos e Actitudes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

RECURSOS DIDÁCTICOS.



OBXECTIVOS XERAIS
A ensinanza das matemáticas nesta etapa contribuirá a que o alumnado desenvolva as 
capacidades implícitas nos seguintes obxectivos xerais: 

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

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

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

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

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

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

7.  Formular  e  resolver  problemas  matemáticos  ou  procedentes  doutras  ámbitos, 
individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos e instrumentos, valorando a 
conveniencia  das  estratexias  utilizadas  en  función  da  análise  dos  resultados  obtidos  e 
mostrando unha actitude positiva e confianza na propia capacidade.
8. Integrar  os coñecementos  matemáticos  na bagaxe cultural  propia,  en conxunción cos 
saberes que se van adquirindo desde as distintas áreas e aplicalos para analizar e valorar 
fenómenos  sociais  como  a  diversidade  cultural,  o  respecto  ao  ambiente,  a  saúde,  o 
consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia pacífica.
9. Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de vista 
histórico, apreciando a súa contribución ao desenvolvemento da sociedade actual.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.  Utilizar  os  números  racionais,  as  súas  operacións  e  propiedades,  para  recoller, 
transformar e intercambiar informacións e resolver problemas relacionados coa vida diaria, 
cos ámbitos social e científico e co mundo físico.

Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar  os números  e as operacións 
sendo conscientes do seu significado e propiedades, elixir  a forma de cálculo apropiada 
(mental,  escrita  ou  con  calculadora)  e  estimar  a  coherencia  e  precisión  dos  resultados 
obtidos. É relevante tamén a adecuación da forma de expresar os números (decimal, en 
porcentaxe, fraccionaria ou en notación científica) á situación presentada. Nos problemas 
que  deben  formularse  neste  nivel  adquire  especial  relevancia  o  emprego  da  notación 
científica e das potencias para expresar cantidades moi grandes ou moi pequenas así como 
o arredondamento dos resultados coa precisión requirida e a valoración do erro cometido ao 
facelo. Quérese comprobar tamén, se se saben comparar,  ordenar e representar números 
racionais  e  se  se  saben aproveitar  as  prestacións  das  calculadoras  e  dos  programas  de 
cálculo  simbólico  para  abordar  este  cometido.  Comprobarase,  ademais,  se  se  valora  a 
utilización  das  diferentes  maneiras  de  representar  un  número  para  expresar  ideas  e 
transmitir ou interpretar mensaxes de maneira precisa.

2. Expresar mediante a linguaxe alxébrica unha propiedade ou relación dada mediante un 
enunciado e observar regularidades en secuencias numéricas obtidas a partir de diversas 
situacións, obtendo a lei de formación e a fórmula correspondente, en casos sinxelos.

A través  deste  criterio,  preténdese  comprobar  a  capacidade  de  extraer  a  información 
relevante dun fenómeno e saber pasar da linguaxe verbal á alxébrica, e viceversa. Tamén se 
comprobará  se  o  alumnado  sabe  detectar,  transformar  e  interpretar  xeometricamente 
expresións  alxébraicas  notables.  Quérese  comprobar  tamén  se  se  sabe  operar  con 
expresións  alxébraicas  sinxelas  tanto  realizando  os  cálculos  persoalmente  ou  utilizando 
algún programa de cálculo  simbólico.  No referente  ao tratamento  de pautas  numéricas, 
valórase  se  está  capacitado  para  analizar  regularidades  e  obter  expresións  simbólicas, 
incluíndo formas iterativas e recursivas.

3. Resolver problemas da vida cotiá e dos ámbitos social e científico nos que se precise o 
planeamento  e  resolución  de  ecuacións  de  primeiro  e  segundo grao  ou  de  sistemas  de 
ecuacións lineais con dúas incógnitas.

Este  criterio  vai  dirixido  a  comprobar  a  capacidade  para  aplicar  as  técnicas  de 
manipulación  de  expresións  literais  para  resolver  problemas,  procedentes  de  diversos 
ámbitos,  que  poidan  ser  traducidos  previamente  a  ecuacións  e  sistemas.  A  resolución 
alxébrica  non se  presenta  como o único método de resolución e  combínase  tamén con 
outros métodos numéricos e gráficos, mediante o uso adecuado dos recursos tecnolóxicos 
(calculadoras científicas e gráficas, follas de cálculo, programas de cálculo simbólico, etc.). 
Valorarase, ademais, a utilización da álxebra coma unha forma precisa de linguaxe que nos 
axuda  a  resolver  situacións  problemáticas  procedentes  de  diferentes  situacións, 
considerando se os resultados son pertinentes en relación co contexto.



4. Recoñecer as transformacións que levan dunha figura xeométrica a outra mediante os 
movementos no plano e utilizar estes movementos para crear as súas propias composicións 
e  analizar,  desde  un  punto  de  vista  xeométrico,  deseños  cotiás,  obras  de  arte  e 
configuracións presentes na natureza.

Con este criterio preténdese valorar a comprensión dos movementos no plano, para que 
poidan ser utilizados coma un recurso máis de análise nunha formación natural ou nunha 
creación artística. O recoñecemento dos movementos leva consigo a identificación dos seus 
elementos característicos: eixes de simetría, centro e amplitude de xiro, etc. Trátase tamén 
de avaliar a habilidade para relacionar os obxectos do contorno cos conceptos teóricos e a 
capacidade para manipular obxectos e compoñer movementos para xerar creacións propias. 
Tamén  se quere comprobar  se  saben manexar  instrumentos  de  debuxo e  programas  de 
xeometría dinámica para facer representacións e comprobar propiedades.

5. Interpretar planos e mapas e manexar o sistema de coordenadas xeográficas. Aplicar os 
teoremas de Pitágoras e Tales para resolver situacións problemáticas da vida cotiá e do 
mundo físico.

Con  este  criterio  preténdese  comprobar  se  o  alumnado  sabe  aplicar  o  concepto  de 
semellanza e de razón de semellanza na interpretación de mapas e planos, para resolver 
problemas relacionados co cálculo de distancias e superficies. Tamén se quere indagar se 
coñece  o  concepto  de  coordenadas  xeográficas  e  sabe  aplicalo  para  situar  lugares  nos 
mapas, para calcular distancias e diferenzas horarias.

6. Analizar globalmente diferentes funcións sinxelas e utilizar modelos lineais para estudar 
diferentes situacións reais expresadas mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou 
unha expresión alxébraica.

Este criterio valora a capacidade de analizar, de xeito global, fenómenos físicos, sociais 
ou procedentes da vida cotiá que poden ser expresados mediante unha función, e no caso 
dunha función lineal saber construír  a táboa de valores,  debuxar a gráfica utilizando as 
escalas adecuadas nos eixos e obter a expresión alxébrica da relación. Preténdese avaliar 
tamén  a  capacidade  de  aplicar  os  recursos  tecnolóxicos  para  facer  a  representación  de 
gráficas  e  a  análise  dos  aspectos  máis  relevantes  dunha  gráfica  e  tirar  dese  xeito  a 
información  que  permita  profundar  no  coñecemento  do  fenómeno  estudado.  Valórase 
tamén  a  capacidade  para  recoñecer  e  expresar  a  ecuación  dunha  recta  de  diferentes 
maneiras.

7. Elaborar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a adecuación das táboas e 
gráficas empregadas e analizar se os parámetros son máis ou menos significativos.

Trátase  de  valorar  a  capacidade  de  organizar,  en  táboas  de  frecuencias  e  gráficas, 
informacións de natureza estatística, do ámbito social ou do mundo físico, atendendo aos 
seus  aspectos  técnicos,  funcionais  e  estéticos  (elección  da táboa  ou gráfica  que  mellor 
presenta a información), e calcular, utilizando, se é necesario, a calculadora ou a folla de 
cálculo,  os  parámetros  centrais  (media,  mediana  e  moda)  e  de dispersión (percorrido  e 
desviación típica) dunha distribución. Así mesmo, valorarase a capacidade de interpretar 



información estatística dada en forma de táboas e gráficas e obter conclusións pertinentes 
dunha poboación a partir do coñecemento dos seus parámetros máis representativos.

8. Facer predicións sobre a posibilidade de que un suceso ocorra a partir de información 
previamente obtida de forma empírica ou como resultado do reconto de posibilidades, en 
casos sinxelos.

Preténdese  medir  a  capacidade  de  identificar  os  sucesos  elementais  dun  experimento 
aleatorio sinxelo e outros sucesos asociados a este experimento. Tamén a capacidade de 
determinar  e  interpretar  a  probabilidade  dun suceso  a  partir  da  experimentación  ou do 
cálculo (Lei de Laplace), en casos sinxelos. Por iso teñen especial interese as situacións que 
esixan a toma de decisións razoables a partir dos resultados da experimentación, simulación 
ou,  se  é  o  caso,  do  reconto.  Tamén  se  quere  valorar  a  utilización  dos  coñecementos 
matemáticos  para identificar  e  describir,  usando a terminoloxía  adecuada,  situacións  de 
incerteza propias da vida social e do mundo físico.

9.  Planificar  e  utilizar  estratexias  e  técnicas  de  resolución  de  problemas,  tales  como o 
reconto exhaustivo, a indución ou a busca de problemas afíns e comprobar o axuste da 
solución á situación presentada.

Trátase de avaliar a capacidade para formular o camiño cara á resolución dun problema e 
incorporar estratexias máis complexas á súa solución baseadas en coñecementos adquiridos 
con anterioridade. Avalíase, así mesmo, a perseveranza na busca de solucións, a coherencia 
e axuste destas á situación que hai que resolver, así como a confianza na propia capacidade 
para logralo. Valórase tamén, no caso do traballo en grupo, en que medida se colabora cos 
demais membros do grupo e se respectan as suxestións dos demais.

10.  Expresar  verbalmente  con  precisión,  razoamentos,  relacións  cuantitativas,  e 
informacións  que  incorporen  elementos  matemáticos,  valorando  a  utilidade  e  a 
simplicidade da linguaxe matemática para iso.

Trátase  de  valorar  a  precisión  da  linguaxe  utilizada  para  expresar  todo  tipo  de 
informacións que conteñan cantidades, medidas, relacións, numéricas e espaciais, así como 
estratexias e razoamentos utilizados na resolución dun problema. Tamén se valora a orde e 
a  limpeza  á  hora  de  presentar  as  conclusións  utilizando,  cando  sexa  necesario,  as 
prestacións que, neste sentido, nos ofrecen as tecnoloxías.



CONTIDOS POR BLOQUES

Bloque 1. Contidos comúns.

*  Planificación  e  utilización  de  estratexias  na  resolución  de  problemas,  tales  como  o 
reconto exhaustivo, a indución ou a procura de problemas afíns, e comprobación do axuste 
da solución á situación suscitada.
* Descrición verbal de relacións cuantitativas e espaciais e procedementos de resolución 
utilizando a terminoloxía precisa.
*  Interpretación  de  mensaxes  que  conteñan  informacións  de  carácter  cuantitativo  ou 
simbólico ou sobre elementos ou relacións espaciais.
*  Confianza  nas  propias  capacidades  para  afrontar  problemas,  comprender  as  relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas.
* Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora  das 
atopadas.
*  Planificación  e  realización  de  traballos  matemáticos  tanto  individualmente  como  en 
equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
*  Utilización  de  ferramentas  tecnolóxicas  para  facilitar  os  cálculos  de  tipo  numérico, 
alxébrico  ou  estatístico,  as  representacións  funcionais  e  a  comprensión  de  propiedades 
xeométricas.
* Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas relacionadas 
coas matemáticas ao longo da historia.

Bloque 2. Números.

* Os números racionais. Números decimais e fraccións. Transformación de fraccións en 
decimais  e  viceversa.  Números  con  expresión  decimal  finita  e  con  expresión  decimal 
periódica.  Fracción  xeratriz.  Utilización  das  diferentes  formas  de  representación  para 
interpretar e comunicar información da maneira máis precisa.
* Operacións con fraccións e decimais. Cálculo mental, escrito e con calculadora. Cálculo 
aproximado  e  redondeo.  Cifras  significativas.  Erro  absoluto  e  relativo.  Utilización  de 
aproximacións e redondeo na resolución de problemas da vida cotiá coa precisión requirida 
pola situación suscitada.
* Potencias de expoñente enteiro. Significado e uso. A súa aplicación para a expresión de 
números moi grandes e moi pequenos. Operacións con números expresados en notación 
científica. Aplicación a problemas extraídos do ámbito social e físico. Uso da calculadora.
* Representación na recta numérica. Comparación de números racionais.

Bloque 3. Álxebra.

* Identificación  e  comprobación  de regularidades  numéricas,  curiosidade  e interese por 
investigalas en contextos diversos. Análise de sucesións numéricas. Progresións aritméticas 
e xeométricas.
* Sucesións recorrentes. As progresións como sucesións recorrentes.
*  Tradución  de  situacións  da  linguaxe  verbal  ao  alxébrico  e  viceversa.  Identidades  e 
ecuacións.



* Transformación de expresións alxébricas. Identidades notables.
* Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita. Sistemas de dúas 
ecuacións  lineais  con  dúas  incógnitas.  Resolución  por  diferentes  métodos:  alxébricos, 
gráficos e mesmo por tenteo;  utilizando ademais,  cando se considere pertinente,  axudas 
tecnolóxicas.
* Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións, sistemas e outros métodos 
persoais.  Valoración  da  precisión,  simplicidade  e  utilidade  da  linguaxe  alxébrica  para 
resolver diferentes situacións da vida cotiá,  dos ámbitos social  e científico e do mundo 
físico.

Bloque 4. Xeometría.

* Determinación e descrición de figuras a partir de certas propiedades. Lugar xeométrico. 
Obtención de lugares xeométricos utilizando programas de xeometría dinámica.
* Aplicación da semellanza e dos teoremas de Tales e Pitágoras á resolución de problemas 
xeométricos e do medio físico.
* Translacións, simetrías e xiros no plano. Elementos invariantes de cada movemento.
*  Uso  dos  movementos  para  a  análise  e  representación  de  figuras  e  configuracións 
xeométricas.
* Recoñecemento dos movementos na natureza, na arte e noutras construcións humanas.
*  Aplicación  de  translacións,  xiros  e  simetrías  para  deseñar  diversas  composicións 
artísticas.
* Representacións  xeométricas e comprobación de propiedades utilizando programas de 
xeometría dinámica.
* Poliedros, poliedros regulares. Corpos de revolución.
* Planos de simetría nos poliedros.
*  Coordenadas  xeográficas  e  fusos  horarios.  Interpretación  de  mapas  e  resolución  de 
problemas asociados.
*  Curiosidade  e  interese  por  investigar  sobre  formas,  configuracións  e  relacións 
xeométricas.

Bloque 5. Funcións e gráficas.

* Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos da vida cotiá e dos 
ámbitos social, científico e do mundo físico.
* Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da gráfica 
correspondente: dominio, continuidade,  monotonía, extremos e puntos de corte. Uso das 
tecnoloxías da información ou de calculadoras para a análise conceptual e recoñecemento 
de propiedades de funcións e gráficas.
* Formulación de conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha 
gráfica, unha táboa de valores ou a súa expresión alxébraica. 
* Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas mediante táboas, 
enunciados e gráficas.
*  Utilización  de  modelos  lineais  para  estudar  situacións  provenientes  dos  diferentes 
ámbitos de coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da táboa, a representación 
gráfica e a obtención da expresión alxébraica.
* Utilización das distintas formas de representar a ecuación da recta.



*  Obtención  e  análise  das  gráficas  utilizando  a  calculadora  gráfica  ou  programas 
informáticos.

Bloque 6. Estatística e probabilidade.

*  Necesidade,  conveniencia  e  representatividade  dunha  mostra.  Métodos  de  selección 
aleatoria e aplicacións en situacións reais.
* Atributos e variables discretas e continuas.
* Agrupación de datos en intervalos. Histogramas e polígonos de frecuencias.
*  Interpretación  de  gráficas  provenientes  de  diferentes  contextos  e  utilización  da 
información que proporcionan, mantendo unha actitude crítica na súa análise.
* Construción da gráfica adecuada á natureza dos datos e ao obxectivo desexado, para o 
mellor coñecemento dun fenómeno procedente do medio social ou físico.
*  Formulación  de  conxecturas  sobre  o  comportamento  dunha  poboación  a  partir  da 
información proporcionada por unha gráfica estatística.
* Planificación individual ou colectiva do proceso para a elaboración dun estudo estatístico 
sobre un fenómeno da realidade.
* Media, moda, cuartís e mediana. Significado, cálculo e aplicacións.
* Análise da dispersión: rango e desviación típica. Interpretación conxunta da media e a 
desviación típica.
*  Relación  dos  parámetros  de  centralización  e  dispersión  coas  representacións  gráficas 
correspondentes.
*  Utilización  das  medidas  de  centralización  e  dispersión  para  realizar  comparacións  e 
valoracións. Actitude crítica ante a información de índole estatística.
* Organización de datos, realización de cálculos e xeración de gráficas adecuadas a cada 
situación, utilizando a calculadora e a folla de cálculo.
* Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo mostral. Utilización do vocabulario adecuado 
para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar.
* Recoñecemento de fenómenos aleatorios en situacións procedentes da vida diaria e dos 
ámbitos social e científico.
* Cálculo de probabilidades mediante a Lei de Laplace. Formulación e comprobación de 
conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos.
* Cálculo da probabilidade mediante a simulación ou experimentación.
* Utilización da probabilidade para tomar decisións fundamentadas en diferentes contextos. 
Recoñecemento  e  valoración  das  matemáticas  para  interpretar,  describir  e  predicir 
situacións incertas.



PROGRAMACIÓN DE AULA:



UNIDADE 1. NÚMEROS RACIONAIS E IRRACIONAIS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Concepto de nº racional.
- Operacións con fraccións. Propieda- 

des.
- Paso de fracción a decimal. Casos.
- Paso de decimal a fracción.
- Porcentaxes e fraccións.
- Cálculo do tanto por cento.
- Potencias  de  expoñentes  naturais  e 

enteiros. Propiedades.
- Números decimais en forma de po-

tencias de expoñente negativo.
- Notación científica.
- Introducción ós radicais.
- Representación na recta numérica.
- Clasificación dos números reais.
- Historia dos números.

- Obtención  da  fracción  correspon- 
dente a un decimal e viceversa.

- Paso de porcentaxes a fraccións e a 
decimais.

- Cálculo da cantidade inicial coñeci-
da a porcentaxe aplicada.

- Transformación  de  decimais  en 
potencias de expoñente negativo.

- Resolución de problemas numéricos.
- Lectura  e  escritura  de  números  en 

notación científica.
- Representación  dos  números 

enteiros,  fraccionarios  e  radicais na 
recta real.

- Gusto pola precisión nos cálculos.
- Curiosidade  e  interese  pola  resolu-

ción de problemas numéricos.
- Perseverancia  e  flexibilidade  na 

busca  de  solucións  aos  problemas 
numéricos.

- Sensibilidade e gusto pola presenta-
ción ordenada e clara do proceso se-
guido, expresando o que se fai e por 
que se fai.

- Valoración crítica da calculadora.
- Valoración  da  notación  científica 

para  expresar  cantidades  pequenas 
ou grandes.

- Sensibilidade e gusto por coñecer a 
historia das cifras que empregamos, 
así  como  a  orixe  das  fraccións,  os 
decimais,…

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Utilizar  os  números  decimais  e  fraccionarios  e  as  porcentaxes  para  intercambiar 

información e resolver problemas e situacións da vida cotiá.

- Resolver problemas para os que se precise a utilización das catro operacións definidas 

nos  números  racionais,  as  potencias  e  as  porcentaxes,  elixindo  a  forma  de  cálculo 

apropiada e valorando a adecuación do resultado ao contexto.

- Utilizar  a  calculadora  correctamente  e  saber  interpretar  xustamente  os  resultados 

obtidos a través dela.

- Transformar potencias de expoñente negativo en fraccións e en decimais.

- Clasificar os números racionais en naturais, enteiros, decimais exactos e periódicos.

- Cálculo de radicais sinxelos.

- Representación dos números na recta real.

TEMPORALIZACIÓN: Catro semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica. Programas informáticos.

- Presentacións, libros, búsqueda de información en Internet,…con respecto a historia dos 

números.



UNIDADE 2. PROGRESIÓNS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Sucesións. Termo xeral.
- Forma recorrente.
- Progresións aritméticas. Suma.
- Progresións xeométricas. Suma. 

Suma dos “infinitos termos” cando |
r| < 1.

- Interese composto.

- Obtención de termos dunha sucesión 
dada polo seu termo xeral ou en 
forma recorrente.

- Relación entre os distintos elementos 
dunha progresión aritmética. 
Obtención dun deles a partir doutros.

- •Suma de termos consecutivos nunha 
progresión aritmética.

- Relación entre os distintos elementos 
dunha progresión xeométrica. 
Obtención dun deles a partir dos 
demais.

- Aplicación das progresións 
(aritméticas e xeométricas) á 
resolución de problemas teóricos ou 
prácticos e, en concreto, a problemas 
de interese composto.

- Curiosidade e interese por investigar 
sobre regularidades numéricas.

- Recoñecemento e valoración crítica 
da utilidade da calculadora como 
ferramenta didáctica para a 
realización de cálculos, 
investigacións numéricas e 
resolución de problemas.

- Sensibilidade e gusto pola 
presentación ordenada e clara do 
proceso seguido (expresando o que 
se fai e por qué se fai) e dos 
resultados en cálculos e problemas 
numéricos.

- Disposición favorable á revisión e 
mellora do resultado de calquera 
problema.

- Interese e respecto polas estratexias, 
formas de facer e solucións ós 
problemas distintas ás propias.

- Recolección de problemas históricos 
relacionados cas progresións: a lenda 
do xadrez, …

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Escribe un termo concreto dunha sucesión dada mediante o seu termo xeral e obtén o 

termo xeral dunha sucesión dada polos seus primeiros termos (casos moi sinxelos).

- Resolve  exercicios  de  progresións  aritméticas  definidas  mediante  algúns  dos  seus 

elementos.

- Desenvolve exercicios de progresións xeométricas definidas mediante algúns dos seus 

elementos (sen empregar a suma de infinitos termos).

- Resolve  exercicios  nos  que  intervén  a  suma  dos  infinitos  termos  dunha  progresión 

xeométrica con |r| < 1. (Só para alumnos cun nivel avanzado).

- Soluciona problemas, con enunciado, de progresións aritméticas e xeométricas.

TEMPORALIZACIÓN: Catro semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

-Calculadora científica.

-Textos matemáticos con problemas curiosos de progresións.



UNIDADE 3. EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Monomios. Operacións.
- Polinomios.Operacións  con 

polinomios.
- Identidades notables.
- Regra de Ruffini.
- Factorización de polinomios.
- Fraccións alxébricas.
- Operacións con fraccións alxébricas

- Utilización  das  operacións  dos 
monomios.

- Operacións con polinomios.
- Obtención do factor común.
- Simplificación e reducción a común 

denominador de fraccións alxébricas 
sinxelas.

- Operacións con fraccións alxébricas
- Utilización das identidades notables 

para simplificar expresións.

- Apreciar  a potencia e  a abstracción 
da álxebra.

- Valorar  a  linguaxe  alxébrica  para 
resolver problemas da vida cotiá.

- Confianza  nas  propias  capacidades 
para afrontar problemas alxébricos.

- Interese  por  coñecer  novos 
conceptos,  linguaxes  e  relacións 
entre eles.

- Sensibilidade  por  coñecer  a  orixe 
histórica da álxebra.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Interpretar relacións funcionais dadas por medio de expresións polinómicas.

- Resolver problemas da vida cotiá por medio da simbolización das relacións que poidan 

distinguirse neles.

- Realizar operacións con polinomios (suma, resta, producto e división).

- Regra de Ruffini e factorización de polinomios.

- Utilizar as identidades para transformar expresións alxébricas en outras máis sinxelas.

- Simplificaciónde fraccións alxébricas. Operacións con fraccións alxébricas.

TEMPORALIZACIÓN: Catro semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Material manipulable: Cubo de binomios, Cadrado de Pitágoras, etc.

- Programas informáticos.

- Lectura de textos históricos.





UNIDADE 4. ECUACIÓNS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Ecuacións.
- Tipos de ecuacións.
- Resolución de ecuacións.
- Ecuacións de 1º grao. Ecuacións 

equivalentes.
- Ecuacións de 2º grao.
- Solucións dunha ecuación de 2º 

grao. Discriminante.
- Ecuacións sinxelas con x no 

denominador.

- Técnicas de resolución de ecuacións 
de primeiro grao.

- Resolución de ecuacións de 2º grao, 
tanto completas como incompletas.

- Uso da calculadora para comprobar a 
solución de ecuacións.

- Técnicas para a resolución de 
ecuacións complicadas.

- Adquirir confianza na resolución de 
ecuacións lineais e cuadráticas.

- Valorar a capacidade do método al-
xebraico para representar situacións 
complexas e resolver problemas.

- Confianza nas propias capacidades 
para afrontar problemas alxébricos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Utilizar ecuacións para representar diversas situacións reais.

- Resolver problemas da vida cotiá por medio da simbolización que poidan distinguirse 

neles e da resolución de ecuacións de primeiro ou segundo grao.

- Utiliza  dun  xeito  ordenado  e  sistemático  os  pasos  que  requiren  os  algoritmos  que 

facilitan a resolución de ecuacións.

- Resolve problemas que representan situacións da vida cotiá mediante ecuacións.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica.

- Programas informáticos.



UNIDADE 5. SISTEMAS DE ECUACIÓNS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Ecuacións con dúas incógnitas
- Tipos de ecuacións con dúas incóg-

nitas: polinómicas (lineais, cuadráti-
cas e de grao superior) e radicais.

- Sistemas de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas.

- Solución dun sistema.
- Métodos de resolución de sistemas 

lineais.
- Resolución de sistemas non lineais.

- Obtención de solucións a unha ecua-
ción con dúas incógnitas.

- Representación gráfica e resolución 
de ecuacións con dúas incógnitas.

- Resolución de situacións problemá-
ticas a partir de sistemas de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas.

- Técnicas e pasos a dar para resolver 
sistemas polos métodos de substitu-
ción, igualación e reducción

- Valoración da importancia da repre-
sentación gráfica dunha ecuación e 
da solución gráfica dun sistema de 
ecuacións.

- Valoración da capacidade dos méto-
dos alxébricos para representar e 
resolver problemas complexos.

- Adquirir confianza na resolución de 
sistemas de ecuacións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Resolver problemas da vida cotiá por medio da simbolización das relacións que poidan 

distinguirse neles e da resolución de sistemas de ecuacións lineais.

- Coñecer  as  técnicas  de resolución  alxébrica  de sistemas  de  ecuacións  lineais  e  non 

lineais con dúas incógnitas.

- Comprobar que hai sistemas cunha soa solución, sen solución e con infinitas solucións

- Resolver  problemas  nos  que  se  precise  a  proposición  e  resolución  de  sistemas  de 

ecuacións lineais con dúas incógnitas.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Útiles de debuxo.

- Calculadora científica.

- Programas informáticos.



UNIDADE 6. XEOMETRÍA.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Determinación  e  descrición  de 

figuras  a  partir  de  certas 
propiedades. Lugar xeométrico. 

- Aplicación  da  semellanza  e  dos 
teoremas  de  Tales  e  Pitágoras  á 
resolución de problemas xeométricos 
e do medio físico.

- Translacións,  simetrías  e  xiros  no 
plano. Elementos invariantes de cada 
movemento.

- Representacións  xeométricas  e 
comprobación  de  propiedades 
utilizando  programas  de  xeometría 
dinámica.

- Poliedros. Elementos.
- Teorema de Euler.
- Poliedros regulares. Dualidade
- Prismas,  pirámides  e  troncos  de 

pirámide.  Características  e 
presentacións.

- Cilindros, conos e troncos de cono. 
Características e presentacións.

- Esfera,  zona  esférica  e  casquete 
esférico.

- Coordenadas xeográficas  dun punto 
da superficie terrestre.

- Obtención  de  lugares  xeométricos 
utilizando  programas  de  xeometría 
dinámica.

- Uso dos movementos para a análise 
e  representación  de  figuras  e 
configuracións xeométricas.

- Descrición  de  distintos  tipos  de 
poliedros.

- Comprobación  da fórmula de Euler 
en poliedros sinxelos.

- Identificación de poliedros regulares. 
Constatación  das  súas 
características. Representación.

- Cálculo de áreas laterais ou totais de 
prismas,  pirámides  e  troncos  de 
pirámide.

- Cálculo de áreas laterais ou totais de 
cilindros, conos e troncos de cono.

- Área  dunha  esfera,  unha  zona 
esférica  ou  un  casquete  esférico 
mediante  a  relación  cun  cilindro 
circunscrito.

- Cálculo  de  volumes  de  figuras 
espaciais.

- Aplicación do teorema de Pitágoras 
para  obter  lonxitudes  en  figuras 
espaciais  (ortoedro,  pirámides, 
conos, troncos, esferas...).

- Relación  das  coordenadas 
xeográficas  e  das  zonas  climáticas 
cos  movementos  de  rotación  e 
translación da Terra.

- Búsqueda  de  información  sobre 
Pitágoras, Tales, Euler,…

- Aprecio pola limpeza e precisión na 
construcción de figuras xeométricas.

- Recoñecemento dos movementos na 
natureza,  na  arte  e  noutras 
construcións humanas.

- Aplicación  de  translacións,  xiros  e 
simetrías  para  deseñar  diversas 
composicións artísticas.

- Sensibilidade  diante  da  beleza 
xeométrica de poliedros e corpos de 
revolución  presentes  nas 
construccións  humanas  que 
atopamos  en cidades e  en obxectos 
de decoración e de uso cotián.

- Perseveranza na busca de solucións 
nos problemas xeométricos.

- Interese e respecto polas solucións a 
problemas xeométricos  distintas das 
propias.

- Confianza  e  interese  en  dar  con 
procedementos  e  estratexias 
diferentes  na  resolución  de 
problemas xeométricos.

- Flexibilidade para aceptar solucións 
ós  problemas  xeométricos  máis 
convincentes  cás  propias.  Así 
mesmo,  flexibilidade  para 
enfrontarse a problemas xeométricos 
desde distintos puntos de vista.

-

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Cálculo de lugares xeométricos. 
- Aplicación da semellanza e dos teoremas de Tales e Pitágoras.
- Translacións, simetrías e xiros no plano. Elementos invariantes de cada movemento.
- Representacións xeométricas e comprobación de propiedades utilizando programas de 

xeometría dinámica.
- Coñece e aplica propiedades das figuras poliédricas (teorema de Euler, dualidade de 

poliedros regulares...).

- Calcula unha lonxitude, nunha figura espacial, a partir doutras coñecidas.

- Calcula áreas sinxelas.

- Calcula áreas máis complexas.

- Calcula volumes sinxelos.



- Calcula volumes máis complexos..

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:-Programas informáticos.

- Solidos xeométricos.

- Roda de medir distancias e teodolito.

- Telescopio solar.

- Textos sobre historia da xeometría.



UNIDADE 7. FUNCIÓNS

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- As funcións e as súas gráficas.
- Conceptos  relacionados  coas 

funcións.
- Crecemento  e  decrecemento  dunha 

función.
- Máximos e mínimos nunha función.
- Continuidade  e  descontinuidade 

nunha función.
- Periodicidade dunha función.
- Expresión analítica dunha función.

- Representación  gráfica  dunha 
función.

- Asignación de gráficas a funcións e 
viceversa.

- Identificación  do  dominio  dunha 
función á vista do seu gráfico.

- Determinación de crecementos e de-
crecementos e máximos e mínimos.

- Recoñecemento  de  funcións  conti-
nuas e descontinuas.

- Asignación  de expresións  analíticas 
a diferentes gráficas e viceversa.

- Recoñecer a utilidade da representa-
ción gráfica como medio de interpre-
tación rápida e precisa de fenómenos

- Recoñecemento  e  valoración  da 
expresión analítica dunha gráfica.

- Valoración  da  incidencia  positiva 
dos novos medios tecnolóxicos para 
a  representación  e  estudio  de 
funcións.

- Valoración da presencia dos gráficos 
nos medios de comunicación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Comprender e producir mensaxes orais e escritas con precisión para describir situacións 

da vida cotiá utilizando os conceptos matemáticos relacionados coas funcións

- Interpretar relacións funcionais dadeas mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica 

ou unha expresión analítica.

- Entender  e  resolver  problemas  da  vida  cotiá  coa  axuda  das  funcións  e  o  seu 

comportamento.

- Utilizar as gráficas para comunicar información sobre fenómenos e situacións nos que 

interveñan variables.

- Analizar criticamente informacións dadeas mediante gráficas aparecidas na prensa.

- Interpretar relacións funcionais dadas mediante gráficas.

- Escribe expresións analíticas de funcións dadas mediante gráficas.

- Representa  graficamente  funcións  dadas  mediante  fórmulas  (básicamente  lineais  e 

cadráticas).

- - Uso das tecnoloxías da información ou de calculadoras para a análise conceptual e 

recoñecemento de propiedades de funcións e gráficas.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora elemental. Calculadora gráfica.

- Recortes de prensa.



- Aparellos de medida.



UNIDADE 8. A FUNCIÓN LINEAL.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Funcións  de  proporcionalidade  di-

recta.
- Función afín. 
- Constante  de  proporcionalidade  e 

pendente da recta.
- Ecuación punto-pendente.
- Ecuación da recta que pasa por dous 

puntos.

- Descubrir ecuacións de 1º grao coñe-
cendo  a  súa  gráfica  ou  algún 
elemento.

- Obtención da ecuación e a pendente 
dunha recta coñecendo dous puntos.

- Curiosidade por investigar relacións 
entre  magnitudes  directamente 
proporcionais e interpretalas mellor a 
partires das súas expresións gráfica e 
analítica.

- Valoración da incidencia dos novos 
medios  tecnolóxicos  para  o 
tratamento  e  representación  gráfica 
de datos sobre informacións diversas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Identificar  pares  de  magnitudes  proporcionais  que  dan  lugar,  ao  representalos 

graficamente, a unha función lineal.

- Representar  graficamente,  tamén  en  medios  informáticos,  funcións  lineais  a  partir 

dunha ecuación.

- Calcular a ecuación dunha función a partires da súa gráfica ou diversos datos.

- Interpretar simultaneamente varias funcións despois de telas representadas graficamente 

sobre uns mesmos eixos.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora elemental. Calculadora gráfica.

- Programas informáticos.

- Útiles de debuxo. Papel milimetrado.

- Recortes de prensa.



UNIDADE 9. A FUNCIÓN CUADRÁTICA.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Funcións de 2º grao. A súa gráfica.
- Elementos da  parábola.
- Interpretación do coeficiente a.
- Relación entre o discriminante e os 

puntos de corte da parábola.

- Obter  a  expresión  alxébrica  de 
funcións de 2º grao a partires da súa 
gráfica.

- Valoración da incidencia dos novos 
medios tecnolóxicos para o 
tratamento e representación gráfica 
de datos sobre informacións diversas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Representar graficamente funcións parabólicas, a partir dunha ecuación.

- Calcular a ecuación dunha función a partires da súa gráfica.

- Interpretar simultaneamente varias funcións despois de telas representadas graficamente 

sobre uns mesmos eixos.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora elemental. Calculadora gráfica.

- Útiles de debuxo. Papel milimetrado.

- Recortes de prensa.



UNIDADE 10. ESTATÍSTICA.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Poboación e mostra.
- Tipos de variables estatísticas.
- Táboas con datos agrupados en 

intervalos.
- Gráficos estatísticos.
- Medidas de centralización.
- Medidas de dispersión.
- O coeficiente de variación

- Utilización de diversas fontes para 
obter información de tipo estatístico.

- Planificación e seguimento do pro-
ceso para elaborar unha información 
estatística.

- Elaboración de táboas con datos 
illados ou agrupados e gráficos.

- Detección de erros nas gráficas de 
prensa.

- Utilización da calculadora científica.
- Obtención dos outros parámetros de 

centralización e de dispersión.
- Obtención de coeficientes de varia-

ción para comparar as dispersións de 
dúas poboacións heteroxéneas.

- Recoñecemento da utilidade da 
linguaxe estatística para representar 
situacións da vida cotiá e axudar na 
súa interpretación.

- Valoración crítica das informacións 
estatísticas que aparecen nos medios 
de comunicación.

- Valoración da precisión, orde e cla-
ridade nas estimacións e cálculos de 
parámetros estatísticos.

- Valoración das novas tecnoloxías 
para a obtención de parámetros esta-
tísticos dun xeito áxil

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Presentar  e  interpretar  informacións  estatísticas  tendo  en  conta  a  adecuación  das 

representacións gráficas e a significatividade dos parámetros.

- Valorar criticamente as informacións  estatísticas a partires  da representatividade das 

mostras empregadas, das técnicas de mostraxe, ...

- Confeccionar táboas de frecuencias con datos illados ou agrupados.

- Interpretar as táboas e gráficas estatísticas que aparecen normalmente nos medios de 

comunicación.

- Presentar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a significatividade dos 

parámetros.

- Obter e interpretar os parámetros estatísticos de centralización e de dispersión.

- Calcular a media e a desviación típica cando os datos veñen agrupados.

- Dominar  a  técnica  para  calcular  medias  e  desviacións  típicas  manualmente  e  coa 

calculadora científica.

- Calcular coeficientes de variación de poboacións heteroxéneas para comparar as súas 

dispersións.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:Noticias periodísticas.

- Programas informáticos: folla de cálculo,...



- Calculadora científica.



UNIDADE 11. PROBABILIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Experimentos aleatorios. Espacio e 

mostra.
- Sucesos.Tipos de sucesos.
- Operacións con sucesos.
- Frecuencia dun suceso.
- Probabilidade.
- Regra de Laplace.
- Orixe do cálculo de probabilidades.

- Utilización da calculadora e 
programas informáticos para xerar 
números aleatorios.

- Valoración da precisión, orde e cla-
ridade nas estimacións e cálculos de 
parámetros estatísticos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Comprender e producir mensaxes orais e escritas utilizando os contidos e as técnicas 

estatísticas con precisión.

- Presentar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a significatividade dos 

parámetros.

- Obter e interpretar os parámetros estatísticos de centralización e de dispersión.

- Calcular a media e a desviación típica cando os datos veñen agrupados.

- Dominar a técnica para calcular medias e desviacións típicas manualmente.

- Mostrar destreza para obter a media e a desviación típica coa calculadora científica.

- Calcular coeficientes de variación de poboacións heteroxéneas para comparar as súas 

dispersións.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica para comprobar os resultados obtidos manualmente.

- Programas informáticos para a representación dos datos estatísticos.

- Noticias periodísticas.



MATEMÁTICAS A

CUARTO DA E.S.O.

OBXECTIVOS XERAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CONTIDOS POR BLOQUES

PROGRAMACIÓN DE AULA.

UNIDADES DIDÁCTICAS:

CONTIDOS: Conceptos, Procedementos e Actitudes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

RECURSOS DIDÁCTICOS.



OBXECTIVOS XERAIS

-Utiliza-las formas de pensamento lóxico nos distintos ámbitos da actividade humana.

-Coñecer e aplicar con soltura e adecuadamente as distintas linguaxes matemáticas, co fin 

de comunicarse de forma clara concisa, precisa e rigorosa.

-Recoñece-la realidade como diversa e susceptible de ser explicada desde puntos de vista 

contrapostos e complementarios: determinista/ aleatorio, finito/ infinito, exacto/ 

aproximado,etc.

-Utilizar con soltura e sentido crítico os distintos recursos tecnolóxicos (calculadoras, 

programas informáticos) de forma que suponían unha axuda na aprendizaxe e nas 

aplicacións instrumentais das matemáticas.

-Resolver problemas matemáticos, sabendo identificar e usar tódolos conceptos, 

procedementos e recursos desde a intuición ata os algoritmos, e pode ser empregando 

estratexias diferentes.

-Aplica-los coñecementos xeométricos para comprender e analiza-lo mundo físico que nos 

rodea.

-Emprega-los métodos e procedementos estatísticos e probabilistas para obter conclusións a 

partir de datos recollidos no mundo da información.

-Integra-los coñecementos matemáticos no conxunto de saberes que o alumnado debe 

adquirir ó longo da ESO, non só nos aspectos científicos e tecnolóxicos senon tamén nos 

aspectos sociais, estéticos, laborais, etc.

-Desenvolver técnicas e métodos relacionados cos hábitos de traballo, con curiosidade e 

interese para investigar e resolver problemas, mostrando responsabilidade e colaboración 

no traballo en equipo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Utilizar os distintos tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para 
recoller, interpretar, transformar e intercambiar información e resolver problemas 
relacionados coa vida cotiá.
Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os distintos tipos de números e as 
operacións que se axusten a cada situación, sendo conscientes do seu significado e 
propiedades, elixindo a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora) e 
estimando a coherencia e precisión dos resultados obtidos. Preténdese tamén valorar a 
utilización da notación científica para representar cantidades moi grandes e moi pequenas, 
así como a realización de estimacións e aproximacións valorando o nivel de erro cometido 
e a capacidade de razoar os resultados.
Neste nivel adquire especial importancia observar a capacidade dos alumnos para manexar 
os números en diversos contextos tanto do medio natural como da realidade social, co fin 
de analizala e comprendela mellor.
2. Aplicar porcentaxes e taxas á resolución de problemas cotiás e financeiros valorando a 
oportunidade de utilizar a folla de cálculo en función da cantidade e complexidade dos 
números.
Este criterio vai dirixido a comprobar a capacidade para aplicar porcentaxes, taxas, 
aumentos e diminucións porcentuais a problemas vinculados a situacións financeiras 
habituais, así como interpretar e valorar as informacións que proveñen dese medio. Tamén 
se pretende valorar a capacidade de utilización das tecnoloxías da información para realizar 
os cálculos cando sexa preciso.
3. Resolver problemas da vida cotiá para os que se precise a formulación e resolución de 
ecuacións de primeiro e segundo grao ou de sistemas de ecuacións lineais con dúas 
incógnitas.
Este criterio vai dirixido a comprobar que o alumnado está preparado para aplicar as 
técnicas de manipulación de expresións literais para resolver problemas expresados na 
linguaxe natural, para o que deberá ser capaz de expresalos en forma de ecuacións e de 
sistemas.
4. Utilizar instrumentos, fórmulas e técnicas apropiadas para obter medidas directas e 
indirectas de situacións reais.
Preténdese comprobar o desenvolvemento de estratexias para calcular magnitudes 
descoñecidas a partir doutras coñecidas, aplicar os coñecementos xeométricos (semellanza 
de triángulos, concepto de escala, teorema de Pitágoras, etc.) para resolver situacións 
problemáticas relacionadas co mundo físico e social, utilizar os instrumentos de medida 
dispoñibles, aplicar as fórmulas apropiadas e desenvolver as técnicas e destrezas adecuadas 
para realizar a medición proposta, valorando o uso dos medios tecnolóxicos.
5. Identificar relacións cuantitativas nunha situación expresada en diferentes linguaxes e 
determinar, representar e analizar o tipo de función que poida representalas.
Este criterio pretende avaliar a capacidade de discernir a que tipo de modelo, de entre os 
estudados - lineal, de proporcionalidade inversa, cadrático ou exponencial-, responde un 
fenómeno determinado, provinte dos ámbitos social, físico ou da vida cotiá, e de extraer 
conclusións razoables da situación asociada a este, utilizando para a súa análise, cando sexa 
preciso, as tecnoloxías da información.



6. Analizar táboas e gráficas que representen relacións funcionais asociadas a situacións 
reais para obter información sobre o seu comportamento.
Á vista do comportamento dunha gráfica ou dos valores numéricos dunha táboa, valorarase 
a capacidade de analizar e tirar conclusións sobre o fenómeno estudado. Para iso será 
preciso o cálculo e a interpretación das taxas de variación a partir dos datos gráficos ou 
numéricos. Ademais, preténdese comprobar se, en casos sinxelos, as alumnas e os alumnos 
son capaces de obter a fórmula da función asociada á gráfica ou á táboa para obter valores 
descoñecidos.
7. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como calcular os parámetros 
estatísticos máis usuais, correspondentes a distribucións discretas e continuas, interpretalos 
e valorar cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas.
Trátase de valorar a capacidade de organizar a información estatística en táboas e gráficas e 
calcular os parámetros que resulten máis relevantes, con axuda da calculadora ou da folla 
de cálculo. Quérese avaliar tamén, a capacidade para interpretar, analizar e valorar 
informacións estatísticas presentes nos medios de comunicación e nos ámbitos físico e 
social.
8. Aplicar os conceptos e as técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situacións e problemas da vida cotiá.
Preténdese que o alumnado sexa capaz de describir o espazo mostral en experiencias 
simples e en experiencias compostas sinxelas, en contextos concretos da vida cotiá, e 
utilicen a Lei de Laplace, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia para calcular 
probabilidades.
Preténdese ademais, que os resultados obtidos se utilicen para a toma de decisións 
razoables no contexto dos problemas presentados. Trátase, tamén, de avaliar a capacidade 
para identificar na vida cotiá acontecementos de realización incerta e aplicarlles os 
conceptos de probabilidade para interpretalos e comprendelos mellor.
9. Planificar e utilizar procesos de razoamento e estratexias diversas e útiles para a 
resolución de problemas.
Trátase de avaliar a capacidade de planificar o proceso a seguir para afrontar a resolución 
dun problema, comprender as relacións matemáticas que interveñen e elixir e aplicar 
estratexias e técnicas de resolución aprendidas nos cursos anteriores, confiando na súa 
propia capacidade. Preténdese avaliar, ademais, a disposición e perseveranza dos estudantes 
para comprobar o valor das súas intuicións no proceso de resolución.
10. Expresar con precisión razoamentos, relacións cuantitativas e informacións que 
incorporen elementos matemáticos, valorando a utilidade e simplicidade da linguaxe 
matemática para iso.
Trátase de valorar a precisión da linguaxe utilizada para expresar todo tipo de informacións 
que conteñan cantidades, medidas, relacións numéricas e xeométricas, así como estratexias 
e razoamentos utilizados na resolución dun problema. Tamén se pretende coñecer como os 
estudantes argumentan e xustifican as súas propostas, así como a súa actitude para acoller 
as ideas dos demais, poñelas en común e analizalas.



CONTIDOS POR BLOQUES
Bloque 1. Contidos comúns.

* Planificación  e  utilización  de  estratexias  de  resolución   de  problemas,  tales  como  a 
emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización.
* Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e procedementos 
de resolución de problemas coa precisión e rigor adecuados á situación.
* Interpretación de mensaxes que conteñan argumentacións ou informacións de carácter 
cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais.
*  Confianza  nas  propias  capacidades  para  afrontar  problemas,  comprender  as  relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas.
* Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora  das 
atopadas.
*  Planificación  e  realización  de  traballos  matemáticos  tanto  individualmente  como  en 
equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
*  Utilización  de  ferramentas  tecnolóxicas  para  facilitar  os  cálculos  de  tipo  numérico, 
alxébrico  ou  estatístico,  as  representacións  funcionais  e  a  comprensión  de  propiedades 
matemáticas.
* Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos persoas relacionadas coas 
matemáticas ao longo da historia.

Bloque 2. Números.

* Números con expresión decimal infinita non periódica.Os números reais.
* Interpretación e utilización dos números e as operacións en diferentes contextos, elixindo 
a notación e precisión máis adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo.
* Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá.
*  As  porcentaxes  na  economía.  Aumentos  e  diminucións  porcentuais.  Porcentaxes 
sucesivas. Interese simple e composto.
*  Organización  de  cálculos  asociados  á  resolución  de  problemas  cotiáns  e  financeiros, 
usando a folla de cálculo, a calculadora o outras ferramentas informáticas.
* Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. Valor 
absoluto.
* Representación de números na recta numérica.

Bloque 3. Álxebra.

* Obtención e interpretación de expresións literais a partir de diferentes situacións. Cálculo 
de valores concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos.
* Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas. Resolución 
de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas.
* Resolución de diferentes tipos de ecuacións mediante ensaio-erro ou a partir de métodos 
gráficos con axuda dos medios tecnolóxicos.

Bloque 4. Xeometría.



* Aplicación da semellanza de triángulos e do teorema de Pitágoras para a obtención 
indirecta de medidas. Resolución de problemas xeométricos frecuentes na vida cotiá.
* Utilización doutros coñecementos xeométricos na resolución de problemas do mundo 
físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas, volumes, etc.

Bloque 5. Funcións e gráficas.

* Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión 
analítica. Análise de resultados.
* A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 
Análise de distintas formas de crecemento a partir de táboas, gráficas e enunciados verbais.
* Estudo e utilización doutros modelos funcionais non lineais: proporcionalidade inversa, 
exponencial, cadrático e funcións dadas a anacos. Utilización de tecnoloxías da 
información para a súa análise.
* Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos.

Bloque 6. Estatística e probabilidade.

* Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico (organización de datos, 
representación gráfica, cálculo de parámetros, interpretación de resultados) a partir de 
situacións concretas próximas ao alumnado, utilizando axudas tecnolóxicas, se é o caso.
* Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas.
* Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. Uso da folla de cálculo.
* Utilización das medidas de centralización e dispersión para realizar comparacións e 
valoracións.
* Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de 
comunicación e dos ámbitos físico e social.
* Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace.
* Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore 
para o reconto de casos e a asignación de probabilidades.
* Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas 
co azar.



PROGRAMACIÓN DE AULA  .  



UNIDADE 1. OS NÚMEROS RACIONAIS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Operacións combinadas con 

fraccións.
- Potencias de fraccións. Potencias de 

expoñente negativo.
- Paso de fracción a decimal e 

viceversa.
- Representación na recta real.
- Clasificación dos números racionais.
- Problemas con fraccións.

- Expresión de números racionais e 
forma decimal periódica e viceversa.

- Cálculo de potencias de expoñentes 
diversos.

- Utilización da calculadora científica 
para o cálculo de potencias.

- Disposición favorable á revisión de 
cálculos, estimacións e problemas 
con números racionais.

- Interese e curiosidade por buscar 
estratexias persoais de cálculo de 
potencias..

- Curiosidade por coñecer a historia 
dos números racionais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Utilizar  os números  racionais  para intercambiar  información  e resolver problemas e 

situacións da vida cotiá.

- Resolver problemas para os que se precise a utilización das potencias, elixindo a forma 

apropiada de cálculo e valorando a adecuación do resultado ao contexto.

- Resolver problemas con números racionais.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica.

- Programas informáticos: Wxmaxima,...

- Útiles de debuxo.

- Libros de historia das matemáticas, presentacións,…



UNIDADE 2. OS NÚMEROS IRRACIONAIS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Números irracionais.
- Aproximación e erro.
- Notación científica.
- Potencias. Propiedades.
- Raíces. Propiedades. Operacións con 

radicais.
- Logaritmos. Definición.
- Representación na recta real.
- Intervalos.
- Clasificación dos números reais.

- Identificación dos números 
irracionais.

- Utilización de estratexias para 
simplificar expresións radicais.

- Utilización da  notación científica.
- Utilización da calculadora científica 

para o cálculo de potencias, raíces e 
logaritmos.

- Disposición favorable á revisión de 
cálculos, estimacións e problemas 
con números reais.

- Interese e curiosidade por buscar 
estratexias persoais de cálculo de 
potencias, raíces de números reais e 
logaritmos..

- Curiosidade por coñecer a historia 
dos números irracionais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Utilizar  os  números  racionais  e  reais  para  intercambiar  información  e  resolver 

problemas e situacións da vida cotiá.

- Resolver problemas para os que se precise a utilización das potencias e raíces, elixindo 

a forma apropiada de cálculo e valorando a adecuación do resultado ao contexto.

- Utilizar convenientemente aproximacións por defecto e por exceso dos números reais, 

acoutando os erros.

- Distinguir os números racionais dos irracionais. 

- Resolver problemas con potencias e raíces de números reais.

- Simplificar e comparar expresións radicais equivalentes.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica.

- Programas informáticos: Wxmaxima,...

- Útiles de debuxo.

- Libros de historia das matemáticas, presentacións,…



UNIDADE 3. PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Proporcionalidade directa.
- Proporcionalidade inversa.
- Problemas de proporcionalidade.
- Cálculos con porcentaxes.
- Interese simple.
- Interese composto.

- Utilización  da  proporcionalidade 
para  resolver  problemas  da  vida 
cotiá.

- Aplicación  e  interpretación  das 
porcentaxes.

- Utilización  da  calculadora  para  o 
cálculo  de  porcentaxes,  interese 
simple e composto.

- Apreciar a potencia das porcentaxes 
para a presentación da información..

- Valorar as matemáticas para resolver 
problemas da vida cotiá.

- Confianza  nas  propias  capacidades 
para afrontar problemas.

- Diferenciar  o  interese  simple  do 
composto.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionais.

- Ser capaz de interpretar o enunciado dos problemas e resolvelos por diversos métodos.

- Cálculo de porcentaxes e utilización en diferentes contextos.

- Utilización  de  programas  informáticos  para  o  cálculo  e  a  representación  das 

porcentaxes.

- Cálculo do interese simple e diferenciación con respecto o interese composto.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Programas informáticos: Excel, ...

- Lectura de textos históricos.



UNIDADE 4. EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Monomios. Operacións.
- Polinomios.Operacións  con 

polinomios.
- Identidades notables.
- Regra de Ruffini.
- Factorización de polinomios.
- Fraccións alxébricas.
- Operacións con fraccións alxébricas

- Utilización  das  operacións  dos 
monomios.

- Operacións con polinomios.
- Obtención do factor común.
- Simplificación e reducción a común 

denominador de fraccións alxébricas 
sinxelas.

- Operacións con fraccións alxébricas
- Utilización das identidades notables 

para simplificar expresións.

- Apreciar  a potencia e  a abstracción 
da álxebra.

- Valorar  a  linguaxe  alxébrica  para 
resolver problemas da vida cotiá.

- Confianza  nas  propias  capacidades 
para afrontar problemas alxébricos.

- Interese  por  coñecer  novos 
conceptos,  linguaxes  e  relacións 
entre eles.

- Sensibilidade  por  coñecer  a  orixe 
histórica da álxebra.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Interpretar relacións funcionais dadas por medio de expresións polinómicas.

- Resolver problemas da vida cotiá por medio da simbolización das relacións que poidan 

distinguirse neles.

- Realizar operacións con polinomios (suma, resta, producto e división).

- Regra de Ruffini e factorización de polinomios.

- Utilizar as identidades para transformar expresións alxébricas en outras máis sinxelas.

- Simplificación de fraccións alxébricas. Operacións con fraccións alxébricas.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Material manipulable: Cubo de binomios, Cadrado de Pitágoras, etc.

- Programas informáticos.

- Lectura de textos históricos.





UNIDADE 5. ECUACIÓNS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Ecuacións.
- Tipos de ecuacións.
- Resolución de ecuacións.
- Ecuacións de 1º grao. Ecuacións 

equivalentes.
- Ecuacións de 2º grao.
- Solucións dunha ecuación de 2º 

grao. Discriminante.
- Ecuacións de grao maior que 2.
- Ecuacións con x no denominador.
- Inecuacións de primeiro grao.
- Problemas con inecuacións.

- Técnicas de resolución de ecuacións 
de primeiro grao.

- Resolución de ecuacións de 2º grao, 
tanto completas como incompletas.

- Uso da calculadora para comprobar a 
solución de ecuacións.

- Técnicas para a resolución de 
ecuacións complicadas.

- Resolución de inecuacións por 
tanteo.

- Adquirir confianza na resolución de 
ecuacións lineais e cuadráticas.

- Valorar a capacidade do método al-
xebraico para representar situacións 
complexas e resolver problemas.

- Confianza nas propias capacidades 
para afrontar problemas alxébricos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Utilizar ecuacións para representar diversas situacións reais.

- Resolver problemas da vida cotiá por medio da simbolización que poidan distinguirse 

neles e da resolución de ecuacións de primeiro ou segundo grao.

- Utiliza  dun  xeito  ordenado  e  sistemático  os  pasos  que  requiren  os  algoritmos  que 

facilitan a resolución de ecuacións.

- Resolve problemas que representan situacións da vida cotiá mediante ecuacións.

- Utilizar inecuacións para representar diversas situacións reais.

- Resolve problemas que representan situacións da vida cotiá mediante inecuacións.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica.

- Programas informáticos.

- Lectura de textos históricos.





UNIDADE 6. SISTEMAS DE ECUACIÓNS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Ecuacións con dúas incógnitas
- Tipos de ecuacións con dúas incóg-

nitas: polinómicas (lineais, cuadráti-
cas e de grao superior) e radicais.

- Sistemas de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas.

- Solución dun sistema.
- Métodos de resolución de sistemas 

lineais.
- Resolución de sistemas non lineais.

- Obtención de solucións a unha ecua-
ción con dúas incógnitas.

- Representación gráfica e resolución 
de ecuacións con dúas incógnitas.

- Resolución de situacións problemá-
ticas a partir de sistemas de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas.

- Técnicas e pasos a dar para resolver 
sistemas polos métodos de substitu-
ción, igualación e reducción

- Valoración da importancia da repre-
sentación gráfica dunha ecuación e 
da solución gráfica dun sistema de 
ecuacións.

- Valoración da capacidade dos méto-
dos alxébricos para representar e 
resolver problemas complexos.

- Adquirir confianza na resolución de 
sistemas de ecuacións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Resolver problemas da vida cotiá por medio da simbolización das relacións que poidan 

distinguirse neles e da resolución de sistemas de ecuacións lineais.

- Coñecer  as  técnicas  de resolución  alxébrica  de sistemas  de  ecuacións  lineais  e  non 

lineais con dúas incógnitas.

- Comprobar que hai sistemas cunha soa solución, sen solución e con infinitas solucións

- Resolver  problemas  nos  que  se  precise  a  proposición  e  resolución  de  sistemas  de 

ecuacións lineais con dúas incógnitas.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Útiles de debuxo.

- Calculadora científica.

- Programas informáticos.



UNIDADE 7. FUNCIÓNS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- As funcións e as súas gráficas.
- Conceptos  relacionados  coas 

funcións.
- Crecemento  e  decrecemento  dunha 

función.
- Tasa de variación media.
- Máximos e mínimos nunha función.
- Continuidade  e  descontinuidade 

nunha función.
- Periodicidade dunha función.
- Expresión analítica dunha función.

- Representación  gráfica  dunha 
función.

- Asignación de gráficas a funcións e 
viceversa.

- Identificación  do  dominio  dunha 
función á vista do seu gráfico.

- Determinación de crecementos e de-
crecementos e máximos e mínimos.

- Recoñecemento  de  funcións  conti-
nuas e descontinuas.

- Asignación  de expresións  analíticas 
a diferentes gráficas e viceversa.

- Recoñecer a utilidade da representa-
ción gráfica como medio de interpre-
tación rápida e precisa de fenómenos

- Recoñecemento  e  valoración  da 
expresión analítica dunha gráfica.

- Valoración  da  incidencia  positiva 
dos novos medios tecnolóxicos para 
a  representación  e  estudio  de 
funcións.

- Valoración da presencia dos gráficos 
nos medios de comunicación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Comprender e producir mensaxes orais e escritas con precisión para describir situacións 

da vida cotiá utilizando os conceptos matemáticos relacionados coas funcións

- Interpretar relacións funcionais dadas mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica 

ou unha expresión analítica.

- Entender  e  resolver  problemas  da  vida  cotiá  coa  axuda  das  funcións  e  o  seu 

comportamento.

- Utilizar as gráficas para comunicar información sobre fenómenos e situacións nos que 

interveñan variables.

- Analizar criticamente informacións dadas mediante gráficas aparecidas na prensa.

- Interpretar relacións funcionais dadas mediante gráficas.

- Escribe expresións analíticas de funcións dadas mediante gráficas.

- Representa  graficamente  funcións  dadas  mediante  fórmulas  (basicamente  lineais  e 

cuadráticas).

- - Uso das tecnoloxías da información ou de calculadoras para a análise conceptual e 

recoñecemento de propiedades de funcións e gráficas.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora elemental. Calculadora gráfica.

- Recortes de prensa.



- Aparellos de medida.



UNIDADE 8. A FUNCIÓN LINEAL.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Funcións  de  proporcionalidade  di-

recta.
- Función afín. 
- Constante  de  proporcionalidade  e 

pendente da recta.
- Ecuación punto-pendente.
- Ecuación da recta que pasa por dous 

puntos.

- Descubrir ecuacións de 1º grao coñe-
cendo  a  súa  gráfica  ou  algún 
elemento.

- Obtención da ecuación e a pendente 
dunha recta coñecendo dous puntos.

- Curiosidade por investigar relacións 
entre  magnitudes  directamente 
proporcionais e interpretalas mellor a 
partires das súas expresións gráfica e 
analítica.

- Valoración da incidencia dos novos 
medios  tecnolóxicos  para  o 
tratamento  e  representación  gráfica 
de datos sobre informacións diversas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Identificar  pares  de  magnitudes  proporcionais  que  dan  lugar,  ao  representalos 

graficamente, a unha función lineal.

- Representar  graficamente,  tamén  en  medios  informáticos,  funcións  lineais  a  partir 

dunha ecuación.

- Calcular a ecuación dunha función a partires da súa gráfica ou diversos datos.

- Interpretar simultaneamente varias funcións despois de telas representadas graficamente 

sobre uns mesmos eixos.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora elemental. Calculadora gráfica.

- Programas informáticos: Geogebra, WxMaxima e Excel.

- Útiles de debuxo. Papel milimetrado.

- Recortes de prensa.



UNIDADE 9. OUTRAS FUNCIÓNS ELEMENTAIS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Funcións de 2º grao. A súa gráfica.
- Elementos da  parábola.
- Interpretación do coeficiente a.
- Relación entre o discriminante e os 

puntos de corte da parábola.
- Representación da función de 

proporcionalidade inversa.
- Representación da función 

exponencial.

- Obter  a  expresión  alxébrica  de 
funcións de 2º grao a partires da súa 
gráfica.

- Representación  en  diversos 
programas informáticos das gráficas.

- Valoración da incidencia dos novos 
medios tecnolóxicos para o 
tratamento e representación gráfica 
de datos sobre informacións diversas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Representar graficamente funcións parabólicas, a partir dunha ecuación.

- Representar graficamente funcións de proporcionalidade inversa e exponenciais a partir 

dunha ecuación.

- Utilización  de  programas  informáticos  (Geogebra,  WxMaxima  e  Excel)  para  a 

representación de gráficas.

- Interpretar simultaneamente varias funcións despois de telas representadas graficamente 

sobre uns mesmos eixos.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora elemental. Calculadora gráfica.

- Útiles de debuxo. Papel milimetrado.

- Programas informáticos: Geogebra, WxMaxima e Excel.



UNIDADE 10. XEOMETRÍA.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Representacións  xeométricas  e 

comprobación  de  propiedades 
utilizando  programas  de  xeometría 
dinámica.

- Poliedros. Elementos.
- Teorema de Euler.
- Poliedros regulares. Dualidade
- Prismas,  pirámides  e  troncos  de 

pirámide.  Características  e 
presentacións.

- Cilindros, conos e troncos de cono. 
Características e presentacións.

- Esfera,  zona  esférica  e  casquete 
esférico.

- Coordenadas xeográficas  dun punto 
da superficie terrestre.

- Descrición  de  distintos  tipos  de 
poliedros.

- Comprobación  da fórmula de Euler 
en poliedros sinxelos.

- Identificación de poliedros regulares. 
Constatación  das  súas 
características. Representación.

- Cálculo de áreas laterais ou totais de 
prismas,  pirámides  e  troncos  de 
pirámide.

- Cálculo de áreas laterais ou totais de 
cilindros, conos e troncos de cono.

- Área  dunha  esfera,  unha  zona 
esférica  ou  un  casquete  esférico 
mediante  a  relación  cun  cilindro 
circunscrito.

- Cálculo  de  volumes  de  figuras 
espaciais.

- Aplicación do teorema de Pitágoras 
para  obter  lonxitudes  en  figuras 
espaciais  (ortoedro,  pirámides, 
conos, troncos, esferas...).

- Relación  das  coordenadas 
xeográficas  e  das  zonas  climáticas 
cos  movementos  de  rotación  e 
translación da Terra.

- Búsqueda  de  información  sobre 
Pitágoras, Tales, Euler,…

- Aprecio pola limpeza e precisión na 
construcción de figuras xeométricas.

- Recoñecemento dos movementos na 
natureza,  na  arte  e  noutras 
construcións humanas.

- Aplicación  de  translacións,  xiros  e 
simetrías  para  deseñar  diversas 
composicións artísticas.

- Sensibilidade  diante  da  beleza 
xeométrica de poliedros e corpos de 
revolución  presentes  nas 
construccións  humanas  que 
atopamos  en cidades e  en obxectos 
de decoración e de uso cotián.

- Perseveranza na busca de solucións 
nos problemas xeométricos.

- Interese e respecto polas solucións a 
problemas xeométricos  distintas das 
propias.

- Confianza  e  interese  en  dar  con 
procedementos  e  estratexias 
diferentes  na  resolución  de 
problemas xeométricos.

- Flexibilidade para aceptar solucións 
ós  problemas  xeométricos  máis 
convincentes  cás  propias.  Así 
mesmo,  flexibilidade  para 
enfrontarse a problemas xeométricos 
desde distintos puntos de vista.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Representacións xeométricas e comprobación de propiedades utilizando programas de 
xeometría dinámica.

- Coñece e aplica propiedades das figuras poliédricas (teorema de Euler, dualidade de 

poliedros regulares...).

- Calcula unha lonxitude, nunha figura espacial, a partir doutras coñecidas.

- Calcula áreas sinxelas.

- Calcula áreas máis complexas.

- Calcula volumes sinxelos.

- Calcula volumes máis complexos..

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:-Programas informáticos.

- Sólidos xeométricos.

- Roda de medir distancias e teodolito. Telescopio solar.



- Textos sobre historia da xeometría.



UNIDADE 11. SEMELLANZA E TRIGONOMETRÍA. 

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Teorema de Tales.
- Semellanza de triángulos.Criterios.
- Razóns trigonométricas.
- Relacións principais entre as razóns 

trigonométricas.
- Resolución de triángulos 

rectángulos.

- Identificación e comprobación da 
semellanza en triángulos.

- Identificación e comprobación das 
relacións métricas en triángulos.

- Aplicación das razóns trigonométri-
cas para cálculo de alturas, ...

- Utilización da calculadora científica

- Interese pola utilización do teorema 
de Tales e da semellanza na vida 
cotiá.

- Interese por buscar relacións 
métricas en triángulos.

- Curiosidade por coñecer as aplica-
cións das razóns trigonométricas na 
medida indirecta de lonxitudes e 
ángulos.

- Valoración crítica da calculadora e 
os programas informáticos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Interpretar representacións planas de espacios e obxectos e obter información sobre as 

súas medidas utilizando as relacións métricas, empregando a escala cando sexa preciso.

- Coñecer,  demostrar  e  utilizar  o  teorema  de  Tales  e  os  criterios  de  semellanza  de 

triángulos.

- Achar as razóns trigonométricas dun triángulo rectángulo.

- Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación das razóns trigonométricas para 

cálculo de alturas, ...

TEMPORALIZACIÓN: Catro semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Útiles de debuxo.

- Calculadora científica.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...

- Roda de medir distancias.



 UNIDADE 12. ESTATÍSTICA.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Poboación e mostra.
- Tipos de variables estatísticas.
- Táboas con datos agrupados en 

intervalos.
- Gráficos estatísticos.
- Medidas de centralización.
- Medidas de dispersión.
- O coeficiente de variación

- Utilización de diversas fontes para 
obter información de tipo estatístico.

- Planificación e seguimento do pro-
ceso para elaborar unha información 
estatística.

- Elaboración de táboas con datos 
illados ou agrupados e gráficos.

- Detección de erros nas gráficas de 
prensa.

- Utilización da calculadora científica.
- Obtención dos outros parámetros de 

centralización e de dispersión.
- Obtención de coeficientes de varia-

ción para comparar as dispersións de 
dúas poboacións heteroxéneas.

- Recoñecemento da utilidade da 
linguaxe estatística para representar 
situacións da vida cotiá e axudar na 
súa interpretación.

- Valoración crítica das informacións 
estatísticas que aparecen nos medios 
de comunicación.

- Valoración da precisión, orde e cla-
ridade nas estimacións e cálculos de 
parámetros estatísticos.

- Valoración das novas tecnoloxías 
para a obtención de parámetros esta-
tísticos dun xeito áxil

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Presentar  e  interpretar  informacións  estatísticas  tendo  en  conta  a  adecuación  das 

representacións gráficas e a significatividade dos parámetros.

- Valorar criticamente as informacións  estatísticas a partires  da representatividade das 

mostras empregadas, das técnicas de mostraxe, ...

- Confeccionar táboas de frecuencias con datos illados ou agrupados.

- Interpretar as táboas e gráficas estatísticas que aparecen normalmente nos medios de 

comunicación.

- Presentar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a significatividade dos 

parámetros.

- Obter e interpretar os parámetros estatísticos de centralización e de dispersión.

- Calcular a media e a desviación típica cando os datos veñen agrupados.

- Dominar  a  técnica  para  calcular  medias  e  desviacións  típicas  manualmente  e  coa 

calculadora científica.

- Calcular coeficientes de variación de poboacións heteroxéneas para comparar as súas 

dispersións.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:Noticias periodísticas.

- Programas informáticos: folla de cálculo,...



- Calculadora científica.



UNIDADE 13. PROBABILIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Experimentos aleatorios. Espacio e 

mostra.
- Sucesos.Tipos de sucesos.
- Operacións con sucesos.
- Frecuencia dun suceso.
- Probabilidade.
- Regra de Laplace.
- Orixe do cálculo de probabilidades.

- Utilización da calculadora e 
programas informáticos para xerar 
números aleatorios.

- Valoración da precisión, orde e cla-
ridade nas estimacións e cálculos de 
parámetros estatísticos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Comprender e producir mensaxes orais e escritas utilizando os contidos e as técnicas 

estatísticas con precisión.

- Presentar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a significatividade dos 

parámetros.

- Obter e interpretar os parámetros estatísticos de centralización e de dispersión.

- Calcular a media e a desviación típica cando os datos veñen agrupados.

- Dominar a técnica para calcular medias e desviacións típicas manualmente.

- Mostrar destreza para obter a media e a desviación típica coa calculadora científica.

- Calcular coeficientes de variación de poboacións heteroxéneas para comparar as súas 

dispersións.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica para comprobar os resultados obtidos manualmente.

- Programas informáticos para a representación dos datos estatísticos.

- Noticias periodísticas.



MATEMÁTICAS B

CUARTO DA E.S.O.

OBXECTIVOS XERAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CONTIDOS POR BLOQUES

PROGRAMACIÓN DE AULA.

UNIDADES DIDÁCTICAS:

CONTIDOS: Conceptos, Procedementos e Actitudes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

RECURSOS DIDÁCTICOS.



OBXECTIVOS XERAIS

-Utiliza-las formas de pensamento lóxico nos distintos ámbitos da actividade humana.

-Coñecer e aplicar con soltura e adecuadamente as distintas linguaxes matemáticas, co fin 

de comunicarse de forma clara concisa, precisa e rigorosa.

-Recoñece-la realidade como diversa e susceptible de ser explicada desde puntos de vista 

contrapostos e complementarios: determinista/ aleatorio, finito/ infinito, exacto/ 

aproximado,etc.

-Utilizar con soltura e sentido crítico os distintos recursos tecnolóxicos (calculadoras, 

programas informáticos) de forma que supoñan unha axuda na aprendizaxe e nas 

aplicacións instrumentais das matemáticas.

-Resolver problemas matemáticos, sabendo identificar e usar tódolos conceptos, 

procedementos e recursos desde a intuición ata os algoritmos, e pode ser empregando 

estratexias diferentes.

-Aplica-los coñecementos xeométricos para comprender e analiza-lo mundo físico que nos 

rodea.

-Emprega-los métodos e procedementos estatísticos e probabilistas para obter conclusións a 

partir de datos recollidos no mundo da información.

-Integra-los coñecementos matemáticos no conxunto de saberes que o alumnado debe 

adquirir ó longo da ESO, non só nos aspectos científicos e tecnolóxicos senón tamén nos 

aspectos sociais, estéticos, laborais, etc.

-Desenvolver técnicas e métodos relacionados cos hábitos de traballo, con curiosidade e 

interese para investigar e resolver problemas, mostrando responsabilidade e colaboración 

no traballo en equipo.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Utilizar os distintos tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para 
recoller,  transformar  e  intercambiar  información  e  resolver  problemas  relacionados  coa 
vida  diaria,  cos  contornos  social,  económico,  científico  ou  tecnolóxico  e  con  outras 
materias do ámbito académico.
Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os distintos tipos de números e as 
operacións, sendo conscientes do seu significado e propiedades, elixir a forma de cálculo 
apropiada  (mental,  escrita  ou  con  calculadora)  e  estimar  a  coherencia  e  precisión  dos 
resultados  obtidos.  Neste  nivel  adquire  especial  importancia  observar  a  capacidade  dos 
alumnos para adecuar a solución (exacta ou aproximada) á precisión esixida no problema, 
particularmente cando se traballa con potencias, radicais ou fraccións. Quérese comprobar 
tamén se saben recoñecer contextos que non poden ser expresados unicamente con números 
racionais e se representan diferentes tipos de números.

2. Representar e analizar situacións provenientes tanto da vida cotiá como doutras áreas de 
coñecemento, utilizando símbolos e métodos alxébricos para resolver problemas.
Este criterio vai dirixido a comprobar a capacidade de usar a álxebra simbólica, para o cal o 
alumnado debe ser capaz de representar  e explicar  relacións  matemáticas  presentes nos 
campos económico, social, científico, tecnolóxico ou nas propias matemáticas. Tamén se 
pretende  coñecer  se  son  capaces  de  utilizar  os  métodos  alxébricos  na  resolución  de 
problemas mediante inecuacións, ecuacións e sistemas, facendo uso, cando sexa preciso, de 
medios informáticos para acadar as solucións.

3.  Utilizar  instrumentos,  fórmulas  e  técnicas  apropiadas  para  obter  medidas  directas  e 
indirectas  en  situacións  reais.  Preténdese  comprobar  a  capacidade  de  desenvolver 
estratexias  para calcular  magnitudes  descoñecidas  a partir  doutras coñecidas,  utilizar  os 
instrumentos  de  medida  dispoñibles,  aplicar  as  fórmulas  apropiadas  e  desenvolver  as 
técnicas e destrezas adecuadas para realizar a medición proposta, e comprobar a pertinencia 
dos resultados obtidos ós contextos. Tamén se valorará o uso dos medios tecnolóxicos tanto 
para a obtención das medidas como para a realización dos cálculos.

4. Recoñecer relacións cuantitativas nunha situación e determinar o tipo de función que 
pode  representalas  e  aproximar  e  interpretar  a  taxa  de  variación  media  a  partir  dunha 
gráfica, de datos numéricos ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica.
Este criterio pretende avaliar a capacidade de recoñecer que tipo de modelo, de entre os 
estudados: lineal, cadrático, de proporcionalidade inversa, exponencial, logarítmico ou de 
funcións definidas a anacos, responde a un fenómeno determinado proveniente do ámbito 
científico, físico ou social e de extraer conclusións razoables da situación asociada a este, 
utilizando para a súa análise, cando sexa preciso, as tecnoloxías da información. Ademais, á 
vista do comportamento dunha gráfica ou dos valores numéricos dunha táboa, valorarase a 
capacidade de extraer conclusións sobre o fenómeno estudado. Dependendo deste, ás veces, 
será preciso o cálculo  e  a  interpretación  da taxa de variación  media  a partir  dos  datos 
gráficos, numéricos ou valores concretos alcanzados pola expresión alxébrica.



Ademais preténdese comprobar se, en casos sinxelos, o alumnado é quen de obter a fórmula 
da función asociada á gráfica ou á táboa para obter valores descoñecidos.

5. Elaborar táboas e gráficos estatísticos e calcular os parámetros estatísticos máis usuais en 
distribucións  unidimensionais,  interpretar  tanto  unhas  como  outros  e  valorar 
cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas.
Neste  nivel  adquire  especial  significado o estudo cualitativo  dos datos dispoñibles e  as 
conclusións que poden extraerse do uso conxunto dos parámetros estatísticos.
Preténdese, ademais, que se teña en conta a representatividade e a validez do procedemento 
de elección da mostra e a pertinencia da xeneralización das conclusións do estudo a toda a 
poboación.  Quérese  comprobar  tamén  se  interpretan  de  forma  crítica  as  informacións 
provenientes dos medios de comunicación e dos ámbitos social e científico. Valorarase a 
utilización  dos  medios  tecnolóxicos  adecuados  (calculadoras,  follas  de  cálculo  ou 
programas  específicos)  para  a  elaboración  das  táboas  e  as  gráficas  e  o  cálculo  dos 
parámetros estatísticos.

6. Aplicar os conceptos e técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situacións e problemas da vida cotiá e doutros ámbitos.
Preténdese  que  o  alumnado  sexa  quen  de  describir  o  espazo  mostral  en  experiencias 
simples e en experiencias compostas sinxelas, en diferentes contextos, e utilicen a Lei de 
Laplace, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia para calcular probabilidades.
Preténdese,  ademais,  que  os  resultados  obtidos  se  utilicen  para  a  toma  de  decisións 
razoables no contexto dos problemas suscitados.

7. Planificar e utilizar, individualmente e en grupo, estratexias de resolución de problemas, 
tales como a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización.
Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para planificar o camiño cara á resolución dun 
problema,  recoñecer  e  comprender  as  relacións  matemáticas  e  aventurar  e  comprobar 
hipóteses, confiando na súa propia capacidade e intuición.

8. Expresar con precisión e rigor razoamentos, relacións cuantitativas e informacións que 
incorporen  elementos  matemáticos,  valorando  a  utilidade  e  simplicidade  da  linguaxe 
matemática para iso.
Trátase de apreciar se as alumnas e os alumnos utilizan con precisión e rigor a linguaxe, 
tanto  natural  como  matemática,  para  expresar  todo  tipo  de  informacións  que  conteñan 
cantidades, medidas, relacións numéricas e xeométricas, etc., así como as estratexias e os 
razoamentos utilizados na resolución dun problema.
Tamén se trata de apreciar se o alumnado mostra a autonomía necesaria para enfrontarse a 
situacións novas a partir de coñecementos anteriores e se toma en consideración as achegas 
dos outros cando traballan en equipo.



CONTIDOS POR BLOQUES
Bloque 1. Contidos comúns.

* Planificación  e  utilización  de  estratexias  de  resolución   de  problemas,  tales  como  a 
emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización.
* Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e procedementos 
de resolución de problemas coa precisión e rigor adecuados á situación.
* Interpretación de mensaxes que conteñan argumentacións ou informacións de carácter 
cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais.
*  Confianza  nas  propias  capacidades  para  afrontar  problemas,  comprender  as  relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas.
* Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora  das 
atopadas.
*  Planificación  e  realización  de  traballos  matemáticos  tanto  individualmente  como  en 
equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
*  Utilización  de  ferramentas  tecnolóxicas  para  facilitar  os  cálculos  de  tipo  numérico, 
alxébrico  ou  estatístico,  as  representacións  funcionais  e  a  comprensión  de  propiedades 
matemáticas.
* Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos persoas relacionadas coas 
matemáticas ao longo da historia.

Bloque 2. Números.

* Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionais. Números reais.
*  Representación  de  números  na  recta  real.  Desigualdades.  Intervalos.  Significado  e 
diferentes formas de expresar un intervalo. Valor absoluto.
* Interpretación  e  uso dos  números  reais  en diferentes  contextos  elixindo a  notación e 
aproximación adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo.
*  Expresión  de  raíces  en  forma  de  potencia.  Radicais  equivalentes.  Comparación  e 
simplificación de radicais.
* Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos con potencias 
de expoñente enteiro e fraccionario e radicais sinxelos.
*  Realización  de  operacións  con  calquera  tipo  de  expresión  numérica,  utilizando  a 
calculadora  cando  a  situación  o  requira.  Cálculos  aproximados.  Recoñecemento  de 
situacións que requiran a expresión de resultados en forma exacta (radical ou fraccionaria).
* Logaritmo dun número real. Propiedades. 

Bloque 3. Álxebra.

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



* Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas, utilizando, 
cando se  considere  necesario,  medios  informáticos.  Resolución  de  problemas  cotiáns  e 
doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas.
* Resolución por métodos alxébricos, gráficos ou por ensaio-erro sistemático de diferentes 
tipos  de  ecuacións  (bicadradas,  con  radicais,  exponenciais,  etc.),  utilizando  medios 
tecnolóxicos, se é o caso.
*  Resolución  de  inecuacións  lineais  cunha  e  dúas  incógnitas.  Interpretación  gráfica. 
Formulación e resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuacións.

Bloque 4. Xeometría.

* Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos triángulos.
* Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e de razóns trigonométricas.
*  Resolución  de  triángulos.  Aplicación  dos  coñecementos  xeométricos  á  resolución  de 
problemas métricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes.
* Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes.

Bloque 5. Funcións e gráficas.

* Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión 
analítica. Análise de resultados.
*  A taxa  de  variación  media  como  medida  da  variación  dunha función  nun  intervalo. 
Análise de distintas formas de crecemento a partir de táboas, gráficas e enunciados verbais.
* Funcións definidas a anacos. Procura e interpretación en situacións reais.
* Recoñecemento  doutros modelos  funcionais:  función cuadrática,  de proporcionalidade 
inversa,  exponencial  e  logarítmica.  Aplicacións  a  contextos  e  situacións  reais. 
Representación, simulación e análise gráfica, empregando as tecnoloxías da información.
* Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos.

Bloque 6. Estatística e probabilidade.

* Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico.
* Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas.
* Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. Análise crítica de táboas e 
gráficas estatísticas nos medios de comunicación. Detección de falacias.
*  Condicións  en  que  unha  distribución  pode  ser  descrita  pola  súa  media  e  pola  súa 
desviación típica.  Descentralizacións,  sesgo e valores  atípicos.  Utilización conxunta das 
medidas  de  centralización  e  dispersión  para  realizar  comparacións  e  valoracións. 
Coeficiente de variación.
* Organización de datos, cálculo de parámetros e representacións gráficas utilizando axudas 
tecnolóxicas.
* Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de 
comunicación e dos ámbitos físico e social.
* Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace.
* Experiencias compostas.  Utilización de táboas de continxencia  e diagramas de árbore 
para o reconto de casos e a asignación de probabilidades. Probabilidade condicionada.
* Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar.



PROGRAMACIÓN DE AULA  .  



UNIDADE 1. O NÚMERO REAL.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Números reais. Operacións.
- Aproximación e erro.
- Potencias. Propiedades.
- Raíces. Propiedades.
- Simplificación e comparación de 

expresións radicais.
- Logaritmos: definición e 

propiedades.

- Expresión de números racionais e 
forma decimal periódica e viceversa.

- Cálculo de potencias de expoñentes 
diversos.

- Utilización de estratexias para 
simplificar expresións radicais.

- Utilización da  notación científica.

- Disposición favorable á revisión de 
cálculos, estimacións e problemas 
con números reais.

- Interese e curiosidade por buscar 
estratexias persoais de cálculo de 
potencias,  raíces de números reais e 
logaritmos..

- Curiosidade por coñecer a historia 
dos números irracionais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Utilizar  os  números  racionais  e  reais  para  intercambiar  información  e  resolver 

problemas e situacións da vida cotiá.

- Resolver  problemas  para  os  que  se  precise  a  utilización  das  potencias  e  raíces, 

elixindo a forma apropiada de cálculo e valorando a adecuación do resultado ao 

contexto.

- Utilizar  convenientemente  aproximacións  por  defecto  e  por  exceso  dos  números 

reais, acoutando os erros.

- Distinguir os números racionais dos irracionais. 

- Resolver problemas con potencias e raíces de números reais.

- Simplificar e comparar expresións radicais equivalentes.

- Resolver logaritmos por medio do uso das súas propiedades.

TEMPORALIZACIÓN: Catro semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica.

- Útiles de debuxo.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...

- Libros de historia das matemáticas, presentacións,…



 UNIDADE 2. POLINOMIOS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Valor dun polinomio nun punto.
- Raíces dun polinomio.
- Teoremas do resto e o factor.
- Factorización de polinomios.
- Fraccións alxébricas.

- Aplicación  de  diversas  técnicas  e 
estratexias  para  factorizar 
polinomios.

- Interpretación gráfica das raíces dun 
polinomio.

- Recoñecemento  e  valoración  crítica 
do  ordenador  na  factorización  de 
polinomios.

- Perseveranza  e  flexibilidade  na 
busca de raíces.

- Recoñecemento  e  valoración  crítica 
do ordenador na procura de raíces e 
factorización de polinomios.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Procura das raíces dun polinomio por tanteo,  regra de Rufini,  ecuación de 2º 

grao, graficamente,...

- Utilizar as distintas estratexias (regra de Rufini, ecuación de 2º grao, teoremas 

dor esto e o factor,...) para factorizar polinomios.

-Utilización de programas informáticos,  WxMaxima ou Geogebra, para a procura de 

raíces e factorización de polinomios.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Papel milimetrado e útiles de debuxo.

- Calculadora gráfica.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...



UNIDADE 3. ECUACIÓNS E SISTEMAS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Ecuacións bicadradas.
- Ecuacións con x no denominador.
- Ecuacións con raíces.
- Ecuacións con potencias.
- Ecuacións  que  se  resolven 

factorizando.
- Ecuacións  logarítmicas  e 

exponenciais.
- Sistemas  de  ecuacións  non  lineais. 

Sistemas  logarítmicos  e 
exponenciais.

- Resolución de problemas con ecua-
cións ou sistemas.

- Transformación  de  ecuacións 
bicadradas en ecuacións de segundo 
grao.

- Interpretación gráfica de sistemas de 
ecuacións  de  primeiro  grao  ou  de 
segundo grao

- Aplicación  de  diversas  técnicas  e 
estratexias  para  resolver  problemas 
de  ecuacións.e  sistemas  de 
ecuacións.

- Interese  por  identificar  e  resolver 
problemas con ecuacións e sistemas.

- Perseveranza  e  flexibilidade  na 
busca  de  solucións  a  problemas  de 
ecuacións.

- Recoñecemento  e  valoración  crítica 
da calculadora gráfica na resolución 
de ecuacións e sistemas.

- Recoñecemento  e  valoración  crítica 
do  ordenador  na  resolución  de 
ecuacións e sistemas..

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Identificar  e  resolver  problemas  nos  que  interveñan  ecuacións  completas  e 

incompletas de segundo grao. Escribir ecuacións de segundo grao coñecendo as súas 

raíces.

- Ecuacións  bicadradas,  con  x  no  denominador,  con  raíces,  con  potencias,  que se 

resolven factorizando.

- Ecuacións logarítmicas e exponenciais.

- Sistemas de ecuacións non lineais. Sistemas logarítmicos e exponenciais.

- Representar graficamente ecuacións e sistemas de ecuacións de segundo grao.

- Interpretación gráfica e resolución dos sistemas de ecuacións.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Papel milimetrado e útiles de debuxo.

- Calculadora gráfica.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...



UNIDADE 4. INECUACIÓNS E SISTEMAS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Inecuacións de primeiro grao.
- Inecuacións de segundo grao.
- Inecuacións de grao maior ou 

racionais.
- Sistemas de inecuacións.
- Interpretación gráfica.

- Interpretación gráfica de inecuacións 
de primeiro grao ou de segundo grao

- Aplicación de diversas técnicas e 
estratexias para resolver problemas 
de inecuacións.

- Gusto pola presentación ordenada 
das representacións gráficas das 
inecuacións de primeiro e segundo 
grao.

- Recoñecemento e valoración crítica 
da calculadora gráfica na resolución 
de inecuacións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Interpretar e resolver problemas da vida cotiá onde aparezan inecuacións.

- Resolver analiticamente e graficamente inecuacións de primeiro e segundo grao.

- Resolver inecuacións factorizando.

- Resolver analiticamente e graficamente inecuacións polinómicas e racionais.

- Interpretación gráfica e resolución dos sistemas de inecuacións.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Papel milimetrado e útiles de debuxo.

- Calculadora gráfica.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...



UNIDADE 5. SEMELLANZA E TRIGONOMETRÍA. 

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Teorema de Tales.
- Semellanza de triángulos.Criterios.
- Teorema de Pitágoras.
- Teorema da altura.
- Teorema do cateto.
- Razóns trigonométricas.
- Relacións principais entre as razóns 

trigonométricas.
- Circunferencia goniométrica para 

definir as razóns trigonométricas no 
1º cuadrante.

- Resolución de triángulos 
rectángulos.

- Razóns trigonométricas dos ángulos 
de xiro. Circunferencia 
goniométrica.

- Teorema do seno e do coseno.
- Resolución de triángulos 

calesqueira.

- Identificación e comprobación da 
semellanza en triángulos.

- Identificación e comprobación das 
relacións métricas en triángulos.

- Utilización dos teoremas da altura, 
do cateto e de Pitágoras.

- Cálculo exacto das razóns 
trigonométricas dos triángulos de 
30º, 45º e 60º.

- Aplicación das razóns trigonométri-
cas para cálculo de alturas, ...

- Obtención das razóns do ángulo de 
xiro.

- Utilización da calculadora científica.

- Interese pola utilización do teorema 
de Tales e da semellanza na vida 
cotiá.

- Interese por coñecer os teoremas da 
altura, do cateto e de Pitágoras.

- Interese por buscar relacións 
métricas en triángulos.

- Curiosidade por coñecer as aplica-
cións das razóns trigonométricas na 
medida indirecta de lonxitudes e 
ángulos.

- Valoración crítica da calculadora e 
os programas informáticos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Interpretar representacións planas de espacios e obxectos e obter información sobre 

as súas medidas utilizando as relacións métricas, empregando a escala cando sexa 

preciso.

- Coñecer, demostrar e utilizar o teorema de Tales e os criterios de semellanza de 

triángulos.

- Coñecer, demostrar e utilizar os teoremas do cateto, da altura e de Pitágoras.

- Achar as razóns trigonométricas dun triángulo rectángulo.

- Coñecer,  demostrar  e  utilizar  as  relacións  fundamentais  para  calcular  as  razóns 

trigonométricas, coñecida unha delas.

- Calcular as razóns trigonométricas dos ángulos: 30º, 45º e 60º así como 0º, 90º.

- Calcular as razóns trigonométricas dun ángulo de xiro.

- Calcular as razóns trigonométricas dos ángulos: 0º, 90º,180º, 270º.

- Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación das razóns trigonométricas para 

cálculo de alturas, ...

- Representar ángulos ea s súas razóns trigonométricas na circunferencia 

goniométrica.

- Demostrar os teoremas do seno e do coseno.

- Resolución de triangulos calesqueira.



TEMPORALIZACIÓN: Catro semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Útiles de debuxo.

- Calculadora científica.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...

- Roda de medir distancias.



UNIDADE 6. XEOMETRÍA ANALÍTICA.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Vectores fixos e libres no plano.
- Operacións con vectores libres.
- Cálculo do punto medio.
- Ecuacións da recta.
- Posicións relativas de dúas rectas no 

plano.

- Aplicación de programas 
informáticos para a visualización dos 
problemas con vectores.

- Obtención das distintas ecuacións da 
recta a partir duns datos dados.

- Utilización de programas 
informáticos para a representación 
da recta a partir da ecuación 
vectorial, paramétrica,....

- Curiosidade por coñecer as aplica-
cións da ecuación da recta.

- Valoración crítica dos programas 
informáticos á hora do estudo da 
posición relativa de dúas rectas..

- Valoración crítica dos programas 
informáticos á hora do estudo da 
xeometría analítica.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Cálculo de vectores fixos e libres no plano.

- Operacións con vectores: suma e resta de vectores, producto por un número real, 

combinación lineal, módulo,...

- Cálculo da distancia entre dous puntos. Cálculo do punto medio.

- Coñecer e utilizar as ecuacións da recta: ecuación vectorial, paramétrica, continua, 

xeral, punto-pendente, explícita, ...

- Coñecer a partir das súas ecuacións a posición relativa de dúas rectas no plano.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Útiles de debuxo.

- Calculadora científica.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...



UNIDADE 7. TIPOS DE FUNCIÓNS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Características das funcións: 

dominio, percorrido, continuidade, 
periodicidade, simetrías, crecemento 
e decrecemento, ,máximos e 
mínimos, puntos de corte, 
concavidade e convexidade, 
asíntotas.

- A función lineal. Cálculo da 
pendente e da ordeada na orixe.

- Ecuación punto-pendente.Ecuación 
da recta que pasa por dous puntos.

- A función cuadrática. Cálculo dos 
puntos de corte e do vértice.

- Funcións polinómicas de terceiro e 
cuarto grao.

- As funcións racionais. Asíntotas.
- As funcións irracionais.
- As funcións exponenciais e 

logarítmicas.
- As funcións trigonométricas.

- Representación gráfica de funcións 
lineais. Obtención gráfica da 
pendente duna recta.

- Representación gráfica de funcións 
cuadráticas.

- Construcción de parábolas a partires 
de outras máis sinxelas. Translación.

- Representación gráfica e interpre-
tación das funcións polinómicas de 
terceiro e cuarto grao.

- Estudio e representación gráfica de 
funcións racionais.

- Estudio e representación gráfica de 
funcións irracionais.

- Interpretación e representación 
gráfica de funcións exponenciais e 
logarítmicas.

- Estudio e representación gráfica de 
funcións trigonométricas.

- Interese por estudiar os distintos 
tipos de funcións e as súas represen-
tacións gráficas.

- Recoñecemento e valoración da 
linguaxe gráfica para representar e 
resolver problemas da vida cotiá.

- Valoración da incidencia da calcu-
ladora gráfica e o ordenador para a 
representación gráfica de funcións de 
diverso tipo.

- .Perseveranza na busca de solucións 
a problemas de funcións de diverso 
tipo.

- Valoración da utilidade do uso da 
translación para a representación de 
gráficas.

- Gusto por realizar as representacións 
gráficas con orde e limpeza.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Identificar, interpretar, analizar, resolver e representar diferentes tipos de relacións 

funcionais, facéndoo con precisión e corrección.

- Interpretar e resolver funcións polinómicas de terceiro e cuarto grao, localizando os 

seus máximos e mínimos, estudo das súas características.

- Achar o dominio dunha función racional,  calcular a súa tendencia,  achar as súas 

asíntotas e clasificalas segundo elas.

- Achar o dominio e a imaxe de funcións exponenciais e logarítmicas, representalas 

graficamente e analizar as súas semellanzas e diferencias.

- Achar o dominio e a imaxe de funcións trigonométricas, representalas graficamente 

e analizar as súas semellanzas e diferencias.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Útiles de debuxo. Papel milimetrado.

- Calculadora científica e gráfica.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...



UNIDADE 8. LÍMITES E DERIVADAS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Funcións definidas a anacos.
- Tendencia dunha función.Concepto 

de límite.
- Límites de funcións polinómicas e 

racionais.
- Continuidade dunha función. Tipos 

de descontinuidades.
- Taxa de variación dunha función.
- Concepto de derivada dunha función 

nun punto.
- Ecuación da recta tanxente.
- Derivadas das funcións elementais.
- Cálculo de máximos e mínimos.

- Representación de funcións 
definidas a anacos.

- Cálculo de límites de funcións 
polinómicas e racionais..

- Identificación e representación de 
funcións continuas e descontinuas.

- Interpretación da taxa de variación 
media e instantánea dunha función.

- Interpretación xeométrica da 
derivada.

- Representación gráfica en papel e no 
ordenador da recta tanxente.

- Identificación da máximos e 
mínimos dunha función a partir da 
gráfica e da función derivada.

- Recoñecemento e valoración da 
linguaxe gráfica para representar e 
resolver problemas da vida cotiá.

- Curiosidade por investigar relacións 
funcionais.

- Valoración crítica da utilidade da 
calculadora gráfica e do ordenador 
na representación gráfica de 
funcións.

- Curiosidade por investigar en 
profundidade o concepto de límite.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Representación de funcións definidas a anacos.
- Estudo da tendencia dunha función.
- Estudo do concepto de límite.
- Cálculo de límites de funcións polinómicas e racionais.
- Estudo da continuidade dunha función.
- Estudo do tipos de descontinuidade.
- Cálculo da taxa de variación media e instantánea dunha función.
- Concepto de derivada dunha función nun punto.
- Cálculo da ecuación da recta tanxente.
- Cálculo da función derivada das funcións elementais.
- Cálculo de máximos e mínimos.

TEMPORALIZACIÓN: Catro semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Útiles de debuxo. Papel milimetrado.

- Calculadora científica e gráfica.

- Programas informáticos: folla de cálculo, GeoGebra, WxMaxima, ...



UNIDADE 9. DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Distribucións bidimensionais.
- Nubes de puntos.
- Correlación positiva, negativa e nula
- Recta de regresión.
- Correlación e causalidade.

- Confección da nube de puntos.
- Estudio da correlación entre dúas 

variables.
- Busca e representación da recta que 

mellor se axusta a unha nube de 
puntos.

- Análise crítico de situacións que 
expresen correlación

- Interese e curiosidade por estudiar 
situacións de dependencia aleatoria.

- Valoración da incidencia dos novos 
medios tecnolóxicos no tratamento e 
representación gráfica de diversas 
informacións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Analizar  e  interpretar  as distribucións  bidimensionais  estimando intuitivamente  a 

existencia de correlación e o seu tipo, e predicindo o comportamento dunha variable 

a partir da outra polo trazado dunha recta que se aproxime aos datos.

- Recoller datos, construír unha táboa de valores e debuxar unha nube de puntos.

- Estudiar se a dependencia é funcional ou aleatoria.

- Achar a ecuación da recta que mellor se axusta a unha nube de puntos e representala 

graficamente.

- Asignar a cada diagrama o seu coeficiente de correlación.

- Achar a correlación que existe entre datos.

- Calcular  o coeficiente  de correlación e as rectas de regresión dunha distribución 

bidimensional e aplicar os resultados obtidos na análise da situación formulada.

TEMPORALIZACIÓN: Dúas semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Útiles de debuxo.

- Papel milimetrado.

- Calculadora científica.

- Programas informáticos: folla de cálculo,...



UNIDADE 10. COMBINATORIA.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Combinatoria.
- Diagramas en árbore.
- Variacións sen e con repetición.
- Permutacións sen repetición. Facto-

rial dun número.
- Combinacións. Triángulo de Pascal. 

Números combinatorios.
- Potencia dun binomio. Binomio de 

Newton.

- Realización de diagramas en árbore.
- Tomas e recontos de datos.
- Utilización das fórmulas para 

calcular variacións, permutacións e 
combinacións.

- Interpretación do triángulo de Pascal 
e do binomio de Newton.

- Cálculo de potencias sucesivas dun 
binomio.

- Interese por coñecer e utilizar diver-
sas técnicas para efectuar recontos.

- Valoración da calculadora para 
efectuar recontos.

- Interese e curiosidade por coñecer e 
utilizar as fórmulas adecuadas para 
calcular variacións, combinacións e 
permutacións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Resolver problemas da vida cotiá nos que se aprecian diferentes resultados posibles 

tendo en conta a súa ordenación ou algunha variación no resultado, polo que será 

necesario efectuar tomas de datos e recontos sistemáticos.

- Representar diagramas de árbore.

- Calcular variacións sen e con repetición.

- Calcular permutacións e combinacións sen repetición.

- Formar números combinatorios e coñecer as súas propiedades a partires do triángulo 

de Pascal.

- Calcular potencias sucesivas dun binomio utilizando o binomio de Newton.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica.

- Programas informáticos: folla de cálculo,...

- Baralla, dados, fichas, moedas, etc.



UNIDADE 11. PROBABILIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
- Sucesos. Tipos de sucesos.
- Probabilidade dun suceso. Regra de 

Laplace.
- Operacións con sucesos.
- Experimentos compostos.
- Probabilidade de sucesos en 

experimentos compostos.
- Probabilidade condicionada. Sucesos 

dependentes e independentes.

- Identificación de sucesos compati-
bles, incompatibles e contrarios.

- Aplicación da regra de Laplace para 
asignar probabilidades.

- Cálculo da unión e da intersección 
de sucesos.

- Utilización de diagramas de árbore.
- Identificación de sucesos depen-

dentes e independentes.
- Cálculo de probabilidades de 

sucesos compostos.

- Curiosidade e interese por investigar 
fenómenos relacionados co azar.

- Interese por realizar experimentos 
compostos e calcular a probabilidade

- Actitude positiva cara ás informa-
cións dadas en termos de probabi-
lidade condicionada.

- Valoración crítica das informacións 
probabilísticas nos medios de comu-
nicación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

- Asignar  e  interpretar  a  frecuencia  e  a  probabilidade  en fenómenos  aleatorios  de 

forma empírica, como resultado de recontos, por medio do cálculo ou por outros 

medios.

- Identificar sucesos compatibles, incompatibles, contrarios, seguros e imposibles.

- Asignar probabilidades a sucesos aplicando a regra de Laplace.

- Achar a unión e a intersección de varios sucesos e as súas probabilidades..

- Calcular a probabilidade de sucesos en experimentos compostos.

- Distinguir  sucesos  dependentes  e  independentes  en  caso  de  probabilidade 

condicionada.

TEMPORALIZACIÓN: Tres semanas

RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calculadora científica.

- Programas informáticos: folla de cálculo,...

- Barallas, dados, ruletas, moedas, etc.



8.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

O criterio de avaliación a seguir será tanto mellor canto mellor sexa a precisión con 

que se describa o logro de obxectivos e contidos por parte do alumno. É por isto polo 

que  na  avaliación  da  aprendizaxe  dos  alumnos  e  alumnas  faremos  o  seguinte 

desenvolvemento:

Avaliación inicial:

   Ten  por  obxecto  o  diagnóstico  do  tipo  e  grao  de  coñecemento  sobre  cuestións 

consideradas  fundamentais  para  o  comezo  das  distintas  unidades  didácticas.  Esta 

avaliación  diagnóstica  permitirá  perfilar  estratexias  metodolóxicas  para  acadar  os 

obxectivos propostos.

Avaliación formativa:

   Ao longo do proceso de aprendizaxe avaliaranse unha diversidade de aspectos como: 

participación na clase, constancia na realización das tarefas propostas na clase, actitude 

positiva, estratexias matemáticas postas en xogo, construcción de conceptos, ...

   Esta avaliación formativa cumpre a función de adecuar o tipo de axuda do profesor ás 

necesidades  de  cada  alumno/a.  Para  levar  isto  a  cabo  compre  ir  recollendo 

periodicamente a información relativa a tales cuestións, ademais de contar con outra 

fonte importante de información como é o caderno do alumno e da alumna.

Avaliación final:

   Tal  avaliación  debe  mostrar  o  grao  de  consecución,  por  parte  do  alumno,  dos 

obxectivos  propostos.  Para  tal  fin  compre  destacar  unha  escala  de  valoración  de 

aprendizaxes:       

- Atende e mostra interese polo traballo en clase.

- Leva o traballo ao día. Ten ilusión por aprender e divírtese na clase.

- Traballa autonomamente, desenvolve as súas propias ideas.



- O grao de participación nas actividades e o seu nivel de participación.

- Sabe traballar en equipo e contrasta as súas opinións cos demais.

- Respecta aos seus compañeiros/as, así como ao/á profesor/a.

- A correcta presentación dos traballos diarios.

- O grao de aprendizaxe do currículo.

- O esforzo realizado para superalos obxectivos propostos.

- Realiza satisfactoriamente as probas escritas de carácter individual.



9. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA.

   A continuación se concretan os contidos mínimos da asignatura de Matemáticas, que 

ó ter continuidade ó longo da Secundaria aparecen contidos repetidos de modo que en 

cada curso se aumenta a dificultade. Por este motivo se sinala en cada caso se ese punto 

xa se tivo estudado en cursos anteriores.

MATEMÁTICAS. 1º E.S.O.

TEMA 1.- NUMEROS NATURAIS .
- Numeración decimal
- Suma,resta, multiplicación e división
- Problemas
TEMA 2.-DIVISIBILIDADE.
- Divisibilidade.
- Factorización.
Máximo Común Divisor e Mínimo Común Múltiplo.
TEMA 3.- NUMEROS ENTEIROS.
- Regra dos sinos.
- Operacións combinadas.
- Suma e diferencia 
TEMA 4.- AS FRACCIÓNS.
- Concepto e  representación.
- Fraccións-Número mixto.Operacións 
- A fracción como decimal.
- Fracción restante.
- Ordenación.
- Reducción a común denominador usando o m.c.m.
- Problemas.

TEMA 5.- OS NUMEROS DECIMAIS.
- Operacións
- Porcentaxes. Porcentaxe restante

TEMA 6.- POTENCIAS E RAIZ CADRADA.
- Cadrados perfectos
- Cálculo da raíz cadrada.
- Problemas sinxelos
TEMA 7.- SISTEMA METRICO DECIMAL
- O euro.
- Unidades de lonxitude , masa, e superficie.
TEMA 8.-.PROPORCIONAIS.
- Elementos da proporción.
- Regra de tres simple directa e inversa.



TEMA 9.- ECUACIONS DE 1º GRAO
- Resolución de ecuacións
-  Problemas sinxelos

TEMA 10.-ELEMENTOS NO PLANO.
- Liña. Rectas.
- Ángulos.

TEMA 11.- TRIANGULOS
- Triángulos.
- Teorema De Pitágoras

TEMA 12.-POLIGONOS.
- Polígonos e cuadriláteros
- Circunferencia e círculo
TEMA 13.- PERIMETRO  E AREAS
- Unidades de superficie.
- Figuras planas.
- Corpos xeométricos.
TEMA 14.- TABOAS E GRAFICAS.
- Eixo de coordenas.
- Interpretación de gráficas.



MATEMÁTICAS. 2º E.S.O.

TEMA 1.-DIVISIBILIDADE E NUMEROS ENTEIROS.
-  Divisibilidade
- M.c.d  e m.cm.
- Os numeros enteiros
- Operacions
-
TEMA 2.-  FRACCIÓNS E NUMEROS DECIMAIS.
- Concepto e  representación.
- Fraccións. Numero Mixto. Simplificación.
- A fracción como decimal e porcentaxe.
- Fraccion restante. Ordenación.
- Operacións combinadas.
- Problemas de aplicación.

TEMA 3.- POTENCIAS E RAICES
- Cuadrados perfectos.Raíz aproximada.
- Raíz enteira.
- Ráiz decimal.
- Lado do cuadrado.
- Porcentaxes. Porcentaxe restante
TEMA 4 .- MEDIDA DE ANGULOS E TEMPO
- Operacions con medidas de ángulos e tempo

TEMA 5.-PROPORCIONALIDADE.
- Elementos da proporción.
- Regra de tres simple directa e inversa.
- Regra de tres composta.
- Repartos proporcionais.
-
TEMA 6.-.RESOLUCION DE PROBLEMAS ARITMETICOS
- Probemas de raparticións, billas reloxios e móbiles.

TEMA 7.- POLINOMIOS 
- Operacións con monomios e polinomios
- Igualdades notables. 
-
TEMA 8.- ECUACIONS DE 1º E 2º GRAO
- Resolucion de ecuacións de 1º e 2º grao.
- Factorización
- Problemas
-
TEMA 9.- SISTEMAS DE ECUACIONS LINEAIS
- Resolución polos diferentes métodos
- Resolución de problemas.
-



TEMA 10.- FUNCIONS
- Funcións lineais e afíns
- Proporcionalidade directa e inversa
- Diagramas de barras e sectores. Histograma.

TEMA 11.- SEMELLANZA. TEOREMAS DE THALES E 
PITAGORAS
- Figuras semellantes.-Relación entre estas figuras

TEMA 12.- CORPOS NO ESPAZO
- Planos, rectas e puntos no espacio.
- Poliedros, prismas, cilindros piramides, conos e esfera.

TEMA 13- ÁREAS  E VOLUMES
- Unidades de volumen e capacidade.
- Volumen dos corpos xeométricos.

TEMA 14.- ESTATISTICA
- Táboas e gráficoa
- Medidas de centralización



MATEMÁTICAS. 3º E.S.O.

TEMA 1: NÚMEROS RACIONAIS E IRRACIONAIS.
- Operacións combinadas con números enteros. (Repaso de 2º).
- Operacións combinadas con fraccións.
- Potencias de fraccións. Potencias de exponente negativo.
- Paso de fracción a decimal e viceversa.
- Problemas con fraccións. (Repaso de 2º).
- Notación científica. Uso da calculadora.
- Clasificación dos números racionais.
- Introducción ós radicais.
- Representación na recta numérica.
- Clasificación dos números reais.

TEMA 2: PROGRESIÓNS.
- Escribir  varios termos dunha sucesión a partir do seu termo xeral.
- Progresións aritméticas: cálculo da diferencia e do termo xeral.
- Suma dunha progresión aritmética.
- Progresións xeométricas: cálculo da razón e do termo xeral.
- Interese composto.

TEMA 3: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS.
- Identidades notables: cadrado dunha suma, cadrado duna resta e suma por 

diferencia.
- Reducción de expresións alxébricas.
- División de polinomios.
- Regra de Ruffini.
- Factorización de polinomios sinxelos.
- Fraccións alxébricas.

TEMA 4: ECUACIÓNS.
- Ecuacións  de primeiro grao. (Repaso de 2º).
- Ecuacións de segundo grao completas e incompletas.
- Problemas de idades e xeométricos.
- Solucións dunha ecuación de 2º grao. Discriminante.
- Ecuacións sinxelas con x no denominador.

TEMA 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS.
- Método de substitución, igualación e reducción. Método gráfico.
- Problemas con sistemas.
- Resolución de sistemas non lineais.

TEMA 6: XEOMETRÍA..
- Aplicación da semellanza e dos teoremas de Tales e Pitágoras á resolución de 

problemas xeométricos e do medio físico.
- Poliedros regulares. Teorema de Euler . 
- Prismas, pirámides e troncos de pirámide. Características e presentacións.
- Cilindros, conos e troncos de cono. Características e presentacións.
- Esfera, zona esférica e casquete esférico. Coordenadas xeográficas dun punto da 

superficie terrestre.
- Cálculo de áreas e volumes.
- Aplicación do teorema de Pitágoras para obter lonxitudes en figuras espaciais.

TEMA 7: GRÁFICAS E FUNCIÓNS.
- Interpretación dunha gráfica.

- Crecemento e decrecemento. Máximos e mínimos. Continuidade.



- Deducción da expresión analítica dunha función a partir dun enunciado.
TEMA 8. A FUNCIÓN LINEAL.

- Funcións de proporcionalidade directa e función afín. 
- Constante de proporcionalidade e pendente da recta.
- Ecuación punto-pendente.
- Ecuación da recta que pasa por dous puntos.

TEMA 9. A FUNCIÓN CUADRÁTICA.
- Funcións de 2º grao. A súa gráfica.
- Elementos da  parábola.
- Interpretación do coeficiente a.
- Relación entre o discriminante e os puntos de corte da parábola.

TEMA 10. ESTATÍSTICA.
- Poboación e mostra.
- Tipos de variables estatísticas.
- Táboas con datos agrupados en intervalos.
- Gráficos estatísticos.
- Medidas de centralización.
- Medidas de dispersión.
- O coeficiente de variación 

TEMA 11. PROBABILIDADE.
- Experimentos aleatorios. Espacio e mostra.
- Sucesos. Tipos de sucesos. Operacións con sucesos.
- Frecuencia dun suceso. Probabilidade.
- Regra de Laplace.



MATEMÁTICAS A. 4º E.S.O.

TEMA 1: NÚMEROS RACIONAIS.
- Operacións combinadas con fraccións.
- Potencias de fraccións. Potencias de expoñente negativo.
- Paso de fracción a decimal e viceversa.
- Representación na recta real.
- Clasificación dos números racionais.
- Problemas con fraccións.
TEMA 2: NÚMEROS IRRACIONAIS.
- Números irracionais.
- Aproximación e erro.
- Notación científica.
- Potencias. Propiedades.
- Raíces. Propiedades. Operacións con radicais.
- Logaritmos. Definición.
- Representación na recta real.
- Intervalos.
- Clasificación dos números reais.
TEMA 3. PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA.
- Proporcionalidade directa.
- Proporcionalidade inversa.
- Problemas de proporcionalidade.
- Cálculos con porcentaxes.
- Interese simple.
- Interese composto.
TEMA 4. EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS.
- Monomios. Operacións.
- Polinomios.Operacións con polinomios.
- Identidades notables.
- Regra de Ruffini.
- Factorización de polinomios.
- Fraccións alxébricas.
- Operacións con fraccións alxébricas.
TEMA 5. ECUACIÓNS.
- Ecuacións.
- Tipos de ecuacións.
- Resolución de ecuacións.
- Ecuacións de 1º grao. Ecuacións equivalentes.
- Ecuacións de 2º grao.
- Solucións dunha ecuación de 2º grao. Discriminante.
- Ecuacións de grao maior que 2.
- Ecuacións con x no denominador.
- Inecuacións de primeiro grao.
- Problemas con inecuacións.
TEMA 6. SISTEMAS DE ECUACIÓNS.
- Ecuacións con dúas incógnitas



- Tipos de ecuacións con dúas incóg-nitas: polinómicas (lineais, cuadráti-cas e de 
grao superior) e radicais.

- Sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas.
- Solución dun sistema.
- Métodos de resolución de sistemas lineais.
- Resolución de sistemas non lineais.
TEMA 7. FUNCIÓNS.
- As funcións e as súas gráficas.
- Conceptos relacionados coas funcións.
- Crecemento e decrecemento dunha función.
- Tasa de variación media.
- Máximos e mínimos nunha función.
- Continuidade e descontinuidade nunha función.
- Periodicidade dunha función.

- Expresión analítica dunha función.
TEMA 8. A FUNCIÓN LINEAL.
- Funcións de proporcionalidade di-recta.
- Función afín. 
- Constante de proporcionalidade e pendente da recta.
- Ecuación punto-pendente.
- Ecuación da recta que pasa por dous puntos.
TEMA 9. OUTRAS FUNCIÓNS ELEMENTAIS.
- Funcións de 2º grao. A súa gráfica.
- Elementos da  parábola.
- Interpretación do coeficiente a.
- Relación entre o discriminante e os puntos de corte da parábola.
- Representación da función de proporcionalidade inversa.
- Representación da función exponencial.
TEMA 10. XEOMETRÍA.
- Representacións xeométricas e comprobación de propiedades utilizando programas 

de xeometría dinámica.
- Poliedros. Elementos.
- Teorema de Euler.
- Poliedros regulares. Dualidade
- Prismas, pirámides e troncos de pirámide. Características e presentacións.
- Cilindros, conos e troncos de cono. Características e presentacións.
- Esfera, zona esférica e casquete esférico.
- Coordenadas xeográficas dun punto da superficie terrestre.
TEMA 11. SEMELLANZA E TRIGONOMETRÍA. 
- Teorema de Tales.
- Semellanza de triángulos.Criterios.
- Razóns trigonométricas.
- Relacións principais entre as razóns trigonométricas.
- Resolución de triángulos rectángulos.
TEMA 12. ESTATÍSTICA.
- Poboación e mostra.
- Tipos de variables estatísticas.



- Táboa de frecuencias. Táboas con datos agrupados en intervalos.
- Gráficos estatísticos.
- Medidas de centralización.
- Medidas de dispersión.
- O coeficiente de variación

TEMA 13: PROBABILIDADE.
- Experimentos aleatorios. Espacio e mostra.
- Sucesos.Tipos de sucesos.
- Frecuencia dun suceso.
- Probabilidade. Regra de Laplace.



MATEMÁTICAS B. 4º ESO

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS.
- Utilizar  os  números  racionais  e  reais.  Distinguir  os  números  racionais  dos 

irracionais. 
- Resolver problemas para os que se precise a utilización das potencias e raíces.
- Utilizar  convenientemente  aproximacións  por  defecto  e  por  exceso  dos  números 

reais, acoutando os erros.
- Resolver problemas con potencias e raíces de números reais.
- Simplificar e comparar expresións radicais equivalentes.
- Resolver logaritmos por medio do uso das suas propiedades.

UNIDADE 2. POLINOMIOS.
- Cálculo das raíces dun polinomio.
- Teoremas do resto e o factor. Factorización de polinomios.
- Fraccións alxébricas.

UNIDADE 3. ECUACIÓNS E SISTEMAS.
- Ecuación de segundo grao.
- Ecuacións bicadradas.
- Ecuacións con x no denominador.
- Ecuacións con raíces.
- Ecuacións con potencias.
- Ecuacións que se resolven factorizando.
- Ecuacións logarítmicas e exponenciais.
- Problemas con ecuacións.
- Sistemas de ecuacións non lineais. Sistemas logarítmicos e exponenciais.
- Problemas con sistemas de ecuacións.

UNIDADE 4. INECUACIÓNS E SISTEMAS.
- Inecuacións de primeiro grao.
- Inecuacións de segundo grao.
- Inecuacións de grao mayor ou racionais.
- Sistemas de inecuacións.
- Interpretación gráfica.

UNIDADE 5. SEMELLANZA E TRIGONOMETRÍA. 
- Teorema de Tales.
- Semellanza de triángulos.Criterios.
- Teorema de Pitágoras.
- Teorema da altura.
- Teorema do cateto.
- Razóns trigonométricas.
- Relacións principais entre as razóns trigonométricas.
- Circunferencia goniométrica para definir as razóns trigonométricas no 1º cuadrante.
- Resolución de triángulos rectángulos.
- Razóns trigonométricas dos ángulos de xiro. Circunferencia goniométrica.
- Teorema do seno e do coseno.
- Resolución de triangulos.



UNIDADE 6. XEOMETRÍA ANALÍTICA.
- Vectores fixos e libres no plano.
- Operacións con vectores libres.
- Cálculo do punto medio.
- Ecuacións da recta.
- Posicións relativas de dúas rectas no plano.

 UNIDADE 7. TIPOS DE FUNCIÓNS.
- Características das funcións: dominio, percorrido, continuidade, periodicidade, 

simetrías, crecemento e decrecemento, ,máximos e mínimos, puntos de corte, 
concavidade e convexidade, asíntotas.

- A función lineal. Cálculo da pendente e da ordeada na orixe.
- Ecuación punto-pendente.Ecuación da recta que pasa por dous puntos.
- A función cuadrática. Cálculo dos puntos de corte e do vértice.
- Funcións polinómicas de terceiro e cuarto grao.
- As funcións racionais. Asíntotas.
- As funcións irracionais.
- As funcións exponenciais e logarítmicas.
- As funcións trigonométricas.

UNIDADE 8. LÍMITES E DERIVADAS.
- Funcións definidas a anacos.
- Tendencia dunha función.Concepto de límite.
- Límites de funcións polinómicas e racionais.
- Continuidade dunha función. Tipos de descontinuidades.
- Taxa de variación dunha función.
- Concepto de derivada dunha función nun punto.
- Ecuación da recta tanxente.
- Derivadas das funcións elementais.
- Cálculo de máximos e mínimos.

UNIDADE 9. DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS.
- Distribucións bidimensionais.
- Nubes de puntos.
- Correlación positiva, negativa e nula
- Recta de regresión.
- Correlación e causalidade.

UNIDADE 10.COMBINATORIA.
- Combinatoria.
- Diagramas en árbore.
- Variacións sen e con repetición.
- Permutacións sen repetición. Factorial dun número.
- Combinacións. Números combinatorios.

UNIDADE 11. PROBABILIDADE.
- Sucesos. Tipos de sucesos.
- Probabilidade dun suceso. Regra de Laplace.
- Operacións con sucesos.
- Experimentos compostos.



10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
En  todos  os  niveis  educativos  atopámonos  con  alumnos/as  con  diferentes 

capacidades, intereses e motivacións. Desde a clase de Matemáticas prestaremos atención a 

esa diversidade para conseguir que cada alumno/a renda o máximo. Para iso tense arbitrado 

o seguinte proceso:

1. Valoración inicial do alumnado, baseándose nun cuestionario inicial.

2. Cuestionario de coñecementos previos para cada unidade didáctica.

3. Actividades  iniciais  do  alumnado  e  rexistro  de  observacións  por  parte  do 

profesorado.

4. Actividades de reforzo dirixidas ás persoas nos que se detecten dificultades.

5. Actividades de ampliación para as persoas nas que se detecte unha capacidade 

alta.

6. Avaliación do alumnado, da unidade e do proceso de aprendizaxe.

7. Comezo  de  novo  do  proceso  indicado  no  segundo  punto  con  outra  unidade 

didáctica.

Cando haxa alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais efectuarase 

unha adaptación curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión dos/as profesores/

as de Orientación e de Pedagoxía Terapéutica do centro. O Departamento de Matemáticas, 

á vista dos informes dos especialistas, definirá para estes alumnos e alumnas as seguintes 

adaptacións curriculares:

- Cambios metodolóxicos.

- Prioridade nalgúns obxectivos e contidos.

- Modificacións do tempo de consecución dos obxectivos.

- Adecuación dos criterios de avaliación en función das dificultades específicas.



Segundo se establece na Circular 8/2009 estableceránse diversos tipos de programas 

específicos para o alumnado:

A) Programas para o alumnado de 1º e 2º da ESO con atribución horaria.

1. Reforzo  na  área  de  Matemáticas  ós  alumnos  exentos  de  Francés,  como  xa  se 

contempla nesta programación.

2. Programas de recuperación para alumnos coas Matemáticas de 1º ESO pendentes, 

especificado no apartado 11 da programación.

B) Programas para todo o alumnado de ESO.

Programas  específicos  personalizados  para  alumnado  repetidor  de  toda  a  ESO,  o 

departamento elaborará e controlará semanalmente tarefas específicas e personalizadas para 

este alumnado. Agás para os que xa acudan a reforzo de Matemáticas, que estarán exentos.

C) Alumnado procedente do extranxeiro.

O  departamento  diseñará  actividades  para  a  súa  avaliación  inicial  en  colaboración  co 

departamento de Orientación.



11. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

   A asignatura de Matemáticas é unha asignatura de carácter progresivo, polo tanto 
tódolos contidos son ampliados nos cursos posteriores.

A avaliación dos alumnos pendentes se realizará a partir dos resultados obtidos 
no curso seguinte en cada un dos temas que supoñan unha ampliación. De tal modo que 
si un alumno supera a asignatura considerarase que ten superada a asignatura do curso 
anterior,  tal  e  como  indica  na  orde  do  30  de  setembro  de  2004  sobre  avaliación, 
promoción e titulación na secundaria obrigatoria..

No caso de que non a superase pero sí chegue ós contidos mínimos especificados 
no curso anterior  ó chegar  ó mes de maio,  considerarase que a asignatura  do curso 
anterior queda superada.

En caso de que o alumno non superase a asignatura pendente por ningún dos 
dous criterios anteriores o alumno terá dereito a unha proba final no mes de maio e no 
mes de setembro tal e como indica a citada orde.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

- Participación  no  Rally  Matemático  e  outras  actividades  organizadas  por 

AGAPEMA (Asociación Galega de Profesores de Matemáticas).

- Preparación e realización de visitas de carácter lúdico-científica relacionadas 

co desenvolvemento de diversos contidos matemáticos (  cálculo de áreas, 

traballo con mapas e escalas, ...).

- Exposición  de  materiais  lúdico-matemáticos  construídos  polos  propios 

alumnos e alumnas nas clases de Matemáticas.

Actividades INTERDISCIPLINARIAS:

- Celebración  dalgunhas  datas  destacadas,  como  o  Día  da  Prensa,  do 

Consumidor, da Muller, ... e todo aquel que sirva para introducir contidos 

matemáticos.

- Participación con membros doutros Departamentos en visitas culturais e na 

organización  de diversas actividades,  como carreiras  de orientación  – cos 

Departamentos de Educación Física, de Ciencias Sociais, de Tecnoloxía, etc.



13. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

OBXECTIVOS:

1) Fomentar a autonomía do alumnado na interpretación do enunciado dos problemas.

2) Introducir ó alumnado da E.S.O. na historia das matemáticas.

METODOLOXÍA:

1) Resolución  de  problemas  con  enunciados  adaptados  a  situacións  cotiás  que 

necesiten unha certa interpretación. 

2) Lectura de libros de biografías de matemáticos da nosa biblioteca:

• Galileo el astrónomo.

• Galileo Galilei.

• Arquímedes el despistado.

• El matemático del rey.

• El contador de arena.

• La fórmula preferida del profesor.

• A historia das matemáticas en cómic,...

3) Visita á exposición do centro “Mulleres na ciencia”.

4) Celebración do “Ano da Astronomía”.

ACTIVIDADES:

1) Todos os temas indicados na programación inclúen un apartado referente á historia 

das matemáticas.

2) Participación no club de lectura organizado pola biblioteca onde se proporá a lectura 

dos libros antes citados e outros de interese científico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

O estudo da historia das matemáticas considerarase un contido máis da programación 

polo  que  seguirá  os  mesmos  criterios:  avaliación  continua,  valoración  do  traballo 

realizado na clase, …



14. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC

OBXECTIVOS:

1) Facer uso da intranet para establecer un sistema de aprendizaxe a través do ordenador 

que permita ós alumnos aprender de forma autónoma, seguindo cada un o seu propio 

ritmo.

2) Introducir ó alumnado da E.S.O. nas novas técnicas de cálculo por ordenador que 

supoñen un cambio fundamental na matemática actual.

METODOLOXÍA:

1) Utilización de programas de aplicación instructiva, pensados para o proceso de 

ensino e aprendizaxe das matemáticas. Recursos que asumen a parte da función do 

profesor (organización do contido do ensino, presentación de problemas, exercicios, 

probas de autoavaliación, programas tutoriais de ordenador, etc.). 

2)Utilización de programas específicos para cada un dos bloques de contidos en que se 

divide a materia:

Números e álxebra: Derive, Excel, Mathlab,…

Xeometría: Cabri,…

Funcións e gráficas: Excel, Derive,…

estadística e probabilidade: Excel, Statgraphics, Simuladores probabilísticos,…

Programación: VisualBasic, WinLogo,…

ACTIVIDADES:

1)Nos temas indicados na programación se verá unha explicación a través do ordenador 

na aula de informática ou ben na propia aula en ordenadores portátiles. A explicación a 

través do ordenador se verá apoiada pola explicación do profesor ben a través dunha 

pizarra dixital ou ben co cañón..

2)En  cada  un  dos  temas  se  utilizará  algún  dos  programas  específicos  descritos  no 

apartado 2) da metodoloxía.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1) Os alumnos realizarán as actividades propostas para autoevaluación cada un no seu 

ordenador quedando os resultados registrados nunha base de datos.

2) A utilización  de programas  específicos  de matemáticas  considerarase  un contido 

máis da programación polo que seguirá os mesmos criterios: avaliación continua, 

valoración do traballo realizado na clase, …



15. DIFUSIÓN E PUBLICIDADE DE INFORMACIÓN

A programación completa do departamento de Matemáticas estará a disposición na 
xefatura de estudos.

Un extracto cos contidos e criterios de avaliación na páxina web do centro.

16. FORMACIÓN DO PROFESORADO

Os profesores do departamento teñen pensado participar en diversas actividades de 
formación do CEFORE e do CNICE aínda pendentes de confirmación.



17. OBSERVACIÓNS

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS PARA 

O CURSO 2009-2010.
1º CICLO

2º E.S.O.
1ª AVALIACION

1º Control:04/11/09
Tema 1.-Divisiibilidade e Numer. Enteiros
Tema 2.- Fraccións e Decimais
Tema 3.- Potencias e Raíces

2º Control:03/12/09
Tema 4.- Medidas de ángulos e tempo
Tema 5.- Proporcionalidade

3º Control : 17/12/09
Tema 6.- Resolución problemas aritmética 

1º E.S.O.
1ªAVALIACION

1º Control:27/10/09
Tema 1.- Os Números Naturais
Tema 2.- Divisibilidade
Tema 3.- Os números enteiros

2ºControl : 02/12/09
Tema 4.- Fraccions
Tema 5.- Os números decimais

3ºControl : 16/12/09
Tema 6.-Potencias e Raíz Cadrada

                           2º E.S.O.
2ª AVALIACION

1º Control: 02/02/10
Tema 7.- Polinomios

2º Control:23/03/10
Tema  8.- Ecuacións de 1º e 2º Grao
Tema 9.- Sistemas
Tema 10.-  Funcións

                           1º E.S.O.
2ª AVALIACION

1º Control:12/02/10
Tema 7.- Sistema métrico
Tema 8.-Proporcionalidade 
    
3º Control:18/03/10
Tema 9.-  Ecuaciones de 1º Grado

                           2º E.S.O.
3ª AVALIACION

1º Control:29/04/10
Tema 11.-Semellanza.Thales e Pitágoras

2º Control:27/05/10
Tema  12.- Corpos no espazo
Tema 13.-  Areas e volumes

3º Control: 08/06/10
Tema  14.- Estatística

                           1º E.S.O.
3ª AVALIACION

1º Control:04/05/10
Tema 10.-Elementos no plano
Tema 11.- Triángulos. Figuras Planas

2º Control : 28/05/10
Tema 12.-  Polígonos e circunferencia 
 ema 13.- Perímetros e Areas

3º Control :04/06/10
Tema 14.-  Táboas e Gráficas



 2º CICLO

3º ESO
1ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 1: Números Racionais e Irracionais.
Tema 2: Progresións.
Data Aproximada: 10/11/09

2º Examen:
Tema 3: Expresións Alxébricas.
Data Aproximada: 15/12/09

3º ESO
2ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 4: Ecuacións.
Tema 5: Sistemas de Ecuacións.
Data Aproximada: 12/02/10

2º Examen:
Tema 6: Xeometría.
Tema 7: Gráficas e Funcións.
Data Aproximada: 23/03/10

3º ESO
3ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 8: A función lineal.
Tema 9: A función cuadrática.
Data Aproximada: 11/05/10

2º Examen:
Tema 10: Estatística.
Tema 11: Probabilidade.
Data Aproximada: 18/06/10



MATEMÁTICAS A. 4º ESO
1ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 1: Números Reais.
Tema 2: Polinomios, ecuacións e 
sistemas de ecuacións.( 1ª parte)
Data Aproximada: 10/11/09

2º Examen:
Tema 2: Polinomios, ecuacións e 
sistemas de ecuacións.( 2ª parte)
Tema 3: Inecuacións e sistemas.
Data Aproximada: 15/12/09

MATEMÁTICAS B. 4º ESO
1ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 1: Números Reais.
Tema 2: Polinomios, ecuacións e sistemas 
de ecuacións.( 1ª parte)
Data Aproximada: 10/11/09

2º Examen:
Tema 2: Polinomios, ecuacións e sistemas 
de ecuacións.( 2ª parte)
Tema 3: Inecuacións e sistemas.
Data Aproximada: 15/12/09

MATEMÁTICAS A. 4º ESO
2ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 4: Xeometría.
Data Aproximada: 12/02/10

2º Examen:
Tema 5: Xeometría analítica.
Data Aproximada: 23/03/10

MATEMÁTICAS B. 4º ESO
2ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 4: Semellanza e trigonometría.
Tema 5: Resolución de triángulos.
Data Aproximada: 12/02/10

2º Examen:
Tema 6: Xeometría analítica.
Tema 7: Tipos de funcións.
Data Aproximada: 23/03/10

MATEMÁTICAS A. 4º ESO
3ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 6: Tipos de funcións.
Data Aproximada: 11/05/10

2º Examen:
Tema 7: Estatística.
Tema 8: Probabilidade.
Data Aproximada: 18/06/10

MATEMÁTICAS B. 4º ESO
3ª AVALIACIÓN

1º Examen:
Tema 8: Límites e derivadas.
Tema 9: Distribucións bidimensionais.
Data Aproximada: 11/05/10

2º Examen:
Tema 10: Combinatoria.
Tema 11: Probabilidade.
Data Aproximada: 18/06/10
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