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“Por iso, un profesor de matemáticas ten unha grande oportunidade. Se dedica o seu tempo a exercitar 
ós alumnos en operacións rutineiras matará neles o interese, impedirá o seu desenvolvemento 
intelectual e acabará desaproveitando a súa oportunidade. Pero, polo contrario, se pon a proba a 
curiosidade dos seus alumnos propoñéndolles problemas adecuados ós seus coñecementos, e axúdaos 
a resolvelos por medio de preguntas estimulantes, poderá espertarlles o gusto polo pensamento 
independente e proporcionarlles certos recursos para iso.” 

 
George Polya, prefacio á primeira edición de How to solve it. Princeton University Press. 1945. 

 
 
 

No presente curso académico o Departamento de Matemáticas está integrado polos seguintes membros: 
 
 

• Sandra Yolanda Camiña Codesido 
 

• María Remedios Cruz Araujo 
 

• Manuel Feijoo Rodríguez 
 

• Ana Rosa González Iglesias 

• María José Paradela Aradas, con materia afín Bioloxía 

• Susana Paz Díaz, xefa de departamento 
 

• María Teresa Pintos Couto 
 

• Mar Platero Vilaboa 
 

• María Pilar Vieites González



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
Introdución e contextualización 

As Matemáticas, dun xeito xeral, facilítannos a interpretación do mundo que nos rodea, permítennos 
expresar con precisión conceptos e argumentos, establecer hipóteses e contrastalas, melloran a capacidade de 
pensamento reflexivo, incrementa a capacidade de argumentación nas formas de expresión. 

O seu obxectivo final nesta etapa é o desenvolvemento da capacidade de razoamento, a abstracción e o seu 
desenvolvemento como materia de carácter instrumental de emprego básica noutras materias. 
A súa vinculación como peza clave ao crecemento científico e tecnolóxico da humanidade, fan das 
matemáticas unha das materias claves que os alumnos han de abordar nesta etapa da ESO. A aprendizaxe das 
matemáticas afianza no alumnado a oportunidade de descubrir o seu propio entendemento e raciocinio, 
afianzando a súa personalidade. Esta mellora na capacidade de pensamento reflexivo e incorporación da 
linguaxe matemática, incrementa a capacidade de argumentación nas formas de expresión tanto nos procesos 
matemáticos ou científicos como nos distintos ámbitos da actividade humana, permitindo, polo tanto 
interpretar e transmitir información e ideas de forma clara, concisa e precisa. 

O desenvolvemento da capacidade analítica, reflexiva e abstracta para a resolución de problemas, tamén 
será unha peza clave na comprensión e aprendizaxe das matemáticas nesta etapa. Para iso o alumnado conta 
con diferente medios pedagóxicos como o uso das TIC, que darán o soporte necesario tanto parra a 
adecuación como para a adquisición dos contidos. 

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. 

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. 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 científico-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 emprego 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 estudan tes 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, … ) 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 vinte e cinco 
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 emprego 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 facer se 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. 

 
Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 
Descrición do modelo competencial 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os 
contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; 
lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de 
aprendizaxe que permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 
As matemáticas son un medio para que o alumnado consiga as competencias ligadas á comunicación, ao 
tratamento da información, ao coñecemento e interacción co mundo físico e á autonomía para actuar con 
criterio propio e tomar iniciativas responsablemente. 

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

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

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

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

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de conducir 
a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para 
poder dar resposta ás súas necesidades. 

Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de maneira sistemática 
facendo fincapé nos descritores máis afíns a ela. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

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

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



Para desenvolverse nun mundo caracterizado polos avances científico-técnicos hai que adquirir as bases do 
pensamento científico. E isto precisa do coñecemento matemático. 

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

• Interactuar coa contorna natural de maneira respectuosa. 

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que 
ocorre ao noso ao redor e responder preguntas. 

• Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, … . 

• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

• Expresarse con propiedade na linguaxe matemática. 

• Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

 
Comunicación lingüística 

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

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

Todo o alumnado debe aprender a verbalizar conceptos, a facer explícita unha idea ou a expoñer un 
argumento. No contexto da área das matemáticas a comunicación ten características propias como son o uso 
de rexistros apropiados de aritmética, xeometría, … , a súa precisión e a súa concisión. 

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

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

• Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos e orais. 

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor? 

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas situacións 
comunicativas. 

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



Competencia dixital 
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información 

e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empleabilidade, a aprendizaxe, o 
uso do tempo libre, a inclusión e a participación na sociedade. 

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

O uso das TIC ten que facerse mantendo unha posición crítica para buscar, obter, procesar e comunicar a 
información. 

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

• Empregar distintas fontes para a procura de información. 

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

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 
Conciencia e expresións culturais 

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

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

A historia das matemáticas está ligada á da humanidade e é útil para comprender o pasado, o presente e 
predicir o futuro. Informar dos contextos nos que se desenvolveron certos aspectos das matemáticas 
proporciona un coñecemento da mesma como unha parte da evolución da humanidade. 

As matemáticas son unha parte da realidade social nos seus ámbitos cultural e artístico. En consecuencia 
temos que contribuír a que o alumnado coñeza a conexión das matemáticas coa música, a arquitectura ou a 
arte. 

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

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica, … ), e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

• Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade, e gusto pola estética 
no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 



Competencias sociais e cívicas 
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e as 

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

As porcentaxes, a análise de táboas e gráficas e a estatística son contidos matemáticos axeitados para a 
comprensión do mundo no que vivimos e para exercer a cidadanía de maneira democrática. 

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

• Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

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

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

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

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

A metodoloxía de resolución de problemas esixe o uso de estratexias como a formulación de preguntas, a 
relación da nova información con outros datos, … , e o desenvolvemento da autonomía e a iniciativa persoal 
dado que no proceso de resolución e necesario tomar decisións e actuar en consecuencia. 

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

• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

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

• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

• Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 

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

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 



Aprender a aprender 
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao 

longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais. 

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

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

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

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Planificar os recursos necesarios e os pasos que se han de realizar no proceso de aprendizaxe. 

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

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 
Obxectivos xerais da ensinanza secundaria obrigatoria 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Obxectivos da área de matemáticas na ESO 

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

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

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

• Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, cálculos, … ) 
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. 



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

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

• Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se suscitan na vida cotiá de 
acordo con modos propios da actividade 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. 

• 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. 

• 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. 

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

 
Metodoloxía 

A competencia matemática é unha capacidade na que interveñen múltiples factores: coñecementos 
específicos da materia, formas de pensamento, hábitos, destrezas, actitudes, … . Todos eles están 
intimamente entrelazados e enlazados de modo que, lonxe de ser independentes, a consecución de cada un é 
concomitante coa dos demais. A finalidade fundamental do ensino das matemáticas é o desenvolvemento da 
facultade de razoamento e de abstracción. 

Propúgnase unha aprendizaxe construtivista: quen aprende faio construíndo sobre o que xa domina. Para 
iso, cada novo elemento de aprendizaxe debe engrenar, tanto polo seu grao de dificultade como pola súa 
oportunidade, co nivel de coñecementos do que aprende. Débense axuntar niveis de partida sinxelos, moi 
alcanzables para a práctica totalidade do alumnado, cunha secuencia de dificultade que permite encamiñar 
aos alumnos e ás alumnas máis destacadas en actividades que lles supoñan verdadeiros retos. 

É importante a vinculación a contextos reais dos traballos propostos, así como xerar posibilidades de 
aplicación dos contidos adquiridos. As tarefas competenciais facilitan este aspecto, que se podería 
complementar con proxectos de aplicación dos contidos. 

Doutra banda, cada estudante parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias predominantes; 
enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das intelixencias múltiples facilita 
que todos os estudantes poidan chegar a comprender os contidos que se pretende que adquiran. 

En canto á metodoloxía didáctica, será o profesor ou a profesora quen decida a máis adecuada en cada 
momento para poder adaptarse a cada grupo de estudantes e ao tipo de centro escolar e así rendibilizar ao 
máximo os recursos dispoñibles. 



A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida que o 
alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e o desenvolvemento 
de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles permitan enfrontarse a diversas 
situacións problemáticas da vida cotiá. 

Debemos conseguir tamén que os alumnos e as alumnas saiban expresarse oral, escrita e graficamente cun 
vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 

Por outra banda, a resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no 
día a día da aprendizaxe das matemáticas. 

Así mesmo, é importante a proposta de traballos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen a 
curiosidade e a reflexión do alumnado, xa que, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e 
enriquecemento persoal desde a diversidade, permiten desenvolver estratexias de defensa dos seus 
argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis adecuada para a 
situación problemática exposta. 

O proceso de ensino-aprendizaxe entendemos que debe cumprir os seguintes requisitos: 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

• Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 
coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

• Posibilitar que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si só. Neste sentido, 
convén desenvolver a convicción de que os erros son fonte de aprendizaxe e unha poderosa 
ferramenta para analizar os propios coñecementos e superar as súas deficiencias. 

• Favorecer situacións nas que os alumnos e alumnas deben actualizar os seus coñecementos. 

• Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos e alumnas, co fin de que 
resulten motivadoras. 

• Analizar o obxecto de estudo, para programar a diversidade de actividades que materializan o 
proceso de ensino e para presentar os contidos de forma integrada e recorrente. 

• Utilizar distintas estratexias didácticas. 

• Observar e coordinar o desenvolvemento das tarefas no aula, procurando que cada alumno alcance o 
seu ritmo de traballo óptimo. 

• Ter en conta os condicionantes externos e internos, talles como o tempo, o espazo ou os materiais e 
recursos. 

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa baséanse nunha 
metodoloxía activa para atender a os aspectos referidos ao clima de participación e integración do alumnado 
no proceso de aprendizaxe e son: 

• Integración activa dos alumnos e alumnas na dinámica xeneral do aula e na adquisición e 
configuración das aprendizaxes. É dicir, o/a alumno/a é o principal protagonista no proceso de 
ensino-aprendizaxe e o profesor é o elemento intermediario a través do cal o alumno adquire os 
coñecementos. Con iso preténdese conseguir a participación no deseño e desenvolvemento do 
proceso de ensino-aprendizaxe (é bidireccional, isto é, profesor e alumno aprenden conxuntamente). 

• Motivación: a aprendizaxe das matemáticas é útil para a vida cotiá, e ademais estas poden ser 
divertidas. 



• Partir dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos e alumnas. Tamén é básico 
arbitrar dinámicas que fomenten o traballo en grupo. Nese aspecto proponse en cada unidade, 
sempre que sexa posible, a realización de actividades en grupo. 

 
Estratexias metodolóxicas 

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

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

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

• Emprego de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, 
en xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

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

• Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 estudantes no desenvolvemento das actividades e proxectos 
propostos. 

• Posta en común despois do traballo individual. 

En consecuencia, ao comezo de cada unidade didáctica o profesor/a realizará diversas preguntas 
relacionadas coa temática desenvolvida ao longo da mesma, que terán un dobre propósito: facerme unha idea 
dos coñecementos iniciais (coñecementos previos) dos alumnos, e por outra banda introducir o tema coa 
clara intención de suscitar o seu interese cara ao que estudaremos despois. Así, quedasen abertas preguntas 
cuxa resposta obteremos ao finalizar a unidade. Cabe destacar que en ocasións serán preguntas lanzadas ao 
aire, noutras unha lectura curiosa, fichas, adiviñas ou xogos enxeñosos, … . 

Unha vez realizada esta primeira toma de contacto empezaremos o desenvolvemento cunha serie de 
definicións conceptuais e os seus correspondentes exemplos, partindo en grao sumo sinxelo todo o máis 
complexo, isto é, iremos incrementando o nivel de complexidade, xa sexa teórico ou práctico, 
progresivamente, a medida que o alumno vaia adquirindo e asimilando os conceptos. 

Ao longo de toda a unidade consideramos fundamental ir deténdome naquilo que dea máis problemas ao 
alumno, é dicir, procurar adaptase ao ritmo de aprendizaxe deles aínda que sen durmirnos. 

Presentaremos numerosas actividades complementarias (ordenadas segundo o desenvolvemento seguido 
nas unidades) incluíndo algunha especialmente interesante relacionada con temas transversais que nos 
axuden a levar a cabo unha educación simultánea e que nos permitan suscitar o interese do alumno. 

Para finalizar a unidade entregaremos actividades de reforzo e ampliación (en función da diversidade do 
aula) que axuden ao alumno a fixar os conceptos englobados dentro da mesma. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación, como parte esencial do proceso de ensino-aprendizaxe, implica, en sé mesma, unha 
metodoloxía que debe concentrarse na aplicación de recursos e instrumentos que poidan ofrecernos as 
informacións necesarias non só para detectar o nivel alcanzado por cada alumno/a, nun momento 
determinado do proceso de aprendizaxe, senón, sobre todo, para coñecer cales son os seus progresos persoais, 
e cales as dificultades ás que se enfronta e que, necesariamente, debe superar. 



Antes de comezar a traballar cada unidade o profesor avaliará cales son os coñecementos previos dos 
alumnos e as alumnas. É a avaliación inicial. En xeral realizarase de forma oral, preguntando que é o que 
coñecen do tema e en caso de ser un tema xa coñecido, indagando sobre as dificultades que se lles 
presentaron. Nalgunha unidade, se o profesor considérao oportuno, esta avaliación realizarase mediante unha 
proba escrita. 

A avaliación será formativa e continua, tendo en conta o traballo diario: 

• recollendo exercicios, problemas, traballos de aplicación e síntese, 

• observando o caderno de clase do alumno, 

• controlando a realización das tarefas asignadas, tanto as destinadas para clase como para casa, 

• facendo preguntas durante as explicacións, 

• sacando a todos os alumnos e alumnas a facer correccións ao encerado. 

Buscando así levar un seguimento o máis personalizado posible de cada alumno, vendo a súa evolución 
nos sucesivos niveis da aprendizaxe. Descubrindo se hai necesidade de actividades de reforzo para corrixir 
insuficiencias, ou pola contra contemplando a posibilidade de actividades de ampliación. Todo iso 
procurando que o propio alumno tome conciencia do seu nivel de aprendizaxe, implíquese e regule os seus 
procesos de construción de coñecemento. 

Ao final de cada tema farase unha actividade de avaliación ou noutro momento calquera para seguir a 
evolución das capacidades máis xenerais. 

Comunicarase a cada alumno as sucesivas valoracións que vai realizando no seu proceso de aprendizaxe. 

Os recursos e instrumentos para a avaliación poden ser múltiples e deben complementarse entre si, dado 
que todos eles poden ofrecernos matices diferentes. Empregaremos os seguintes: 

 
Observación directa 

É un instrumento de avaliación fundamental e básico, posto que, a través del, podemos obter informacións 
directas e espontáneas respecto ás súas actitudes persoais, ás formas que teñen de organizar e realizar os 
traballos, ás estratexias que utilizan, ás dificultades reais ás que individualmente se enfrontan e á forma 
concreta na que son capaces de superalas. 

Esta observación débese realizar en diferentes momentos e situacións: durante o traballo individual, no 
traballo de equipo ou en pequenos grupos, nas postas en común ou debates en gran grupo, nas súas formas 
concretas de participación durante as explicacións, nas actividades realizadas fóra da clase, nas charlas, 
entrevistas persoais ou momentos de atención individualizada. 

O profesor dispón dunha ficha de cada alumno onde se anotan as observacións relativas a como se 
manifestan en cada momento os obxectivos de aprendizaxe propostos por cada profesor. Na que figuran 
valoracións de probas específicas, indicacións sobre o nivel inicial e outras varias. 

O profesor establece o criterio que lle permitirá unha observación sistemática de tódolos alumnos de 
maneira regular. As mais importantes son as feitas no marco da clase, en particular durante as discusión e o 
traballo en grupo; xa que é aquí onde se manifestan o dominio e precisión con que se emprega o vocabulario 
matemático, así como a corrección o argumentar as súas opinións e o respecto ós demais 



Probas escritas 
A avaliación require tamén a aplicación e revisión de probas obxectivas para constatar se o alumnado 

aprendeu e é capaz de aplicar os conceptos e os procedementos ou técnicas concretas desenvolvidos en cada 
tema ou, de forma máis global, en cada bloque de contidos. 

Estas probas constarán de diversos tipos de actividades en función do que queiramos avaliar. Entre elas 
podemos salientar as seguintes: 

• Actividades de resolución de problemas. A través delas podemos constatar se comprenden os 
conceptos que entran en xogo, a súa capacidade para seleccionar unhas estratexias ou outras, ou o 
emprego que fan de diversas técnicas de cálculo. 

• Actividades sobre aprendizaxe de conceptos. Permítennos avaliar a claridade de ideas que posúen e 
as súas capacidades de expresión. 

Ás veces tamén incluirán unha entrevista, técnica de avaliación importante para constatar e avaliar a súa 
expresión oral, especialmente no relacionado coa linguaxe matemática. 

 
Traballos de campo e investigacións 

Son actividades realizadas individualmente ou en grupo, a través das que teñen que poñer en xogo ideas, 
técnicas e hábitos de traballo; ou teñen que procurar informacións, interpretalas, seleccionalas, clasificalas e 
organizalas en cadros ou representacións gráficas diversas, e, a partir delas, elaborar e expresar unhas 
conclusións. 

Cando se realizan en equipo, ou en pequenos grupos, ábresenos tamén a posibilidade de observar e 
constatar as actitudes de respecto ó reparto de tarefas, ó desenvolvemento da súa capacidade de escoita e de 
aceptación das opinións dos demais, e o xogo creativo da cooperación e a solidariedade sen manifestar 
ningún tipo de comportamento discriminatorio. 

 
Autoavaliación 

Finalmente, paga a pena destacar o valor que pode ter, dentro do proceso de ensino-aprendizaxe, a 
autoavaliación, ou reflexión crítica que cada alumno/a pode facer sobre a súa propia aprendizaxe. 

 
Actividades de recuperación das avaliacións 

Aqueles alumnos que suspendan algunha avaliación, terán a posibilidade de presentarse a un exame de 
recuperación da materia impartida en cada avaliación. De maneira que haberá unha proba escrita de 
recuperación polo menos, da primeira avaliación, outra da segunda avaliación, e outra da terceira. 

A data de celebración de devandito exame será decidida conxuntamente entre o profesor e os alumnos. 

 
Avaliación extraordinaria de xuño 

Na data e hora sinalada pola directiva do centro realizarase unha única proba escrita de toda a materia . 

A confección do exame farase en función dos contidos mínimos da programación e atendendo aos 
criterios de avaliación anteriormente mencionados. 

Criterios de avaliación, cualificación e promoción na ESO 
 

Actitude e traballo na clase 
• Trae o material necesario para traballar na clase. 

• Fai o traballo proposto e ponse pronto a elo. 

• Plántea as dubidas que se lle presentan. 



• Analiza e discute as actividades propostas para traballar en grupo. 

• Intervén nos debates e na corrección de actividades de forma crítica e razoada. 

 
Análise do caderno da clase 

• Actividades completas e corrixidas. 

• Elaboración persoal do traballo. 

• Emprega distintas formas de resolución. 

• Expresión das ideas propias. 

• Toma de notas. 

 
Tráballo de resolución de problemas e investigacións 

• Faio ou non o fai. 

• Comprende o problema. 

• Explica por escrito as aproximacións ao problema. 

• Interpreta os resultados obtidos e atende a súa racionalidade. 

• Aplica estratexias específicas de resolución de problemas e as explica. 

• Plántea preguntas para obter novos problemas. 

 
Traballo na casa 

 
• Faino diariamente, case sempre, ocasionalmente ou nunca. 

 
 
 

Método de cualificación e criterio de promoción. 
 
 

A nota da avaliación, en 1º e 2º da ESO é a nota resultante da seguinte ponderación: 

As probas específicas de avaliación puntuarán un 75 % da nota. 
O traballo persoal na clase, o análise do caderno da clase, o traballo de resolución de problemas 
e investigacións, e o traballo na casa puntuarán un 25% da nota. 

 

A nota da avaliación, en 1º e 2º da ESO (agrupamento) é a nota resultante da seguinte ponderación: 

As probas específicas de avaliación puntuarán un 70 % da nota. 
O traballo persoal na clase, o análise do caderno da clase, o traballo de resolución de problemas 
e investigacións, e o traballo na casa puntuarán un 30% da nota. 

 
A nota da avaliación, en Matemáticas de 3º e 4º Matemáticas Académicas da ESO, é a nota 

resultante da seguinte ponderación: 
As probas específicas de avaliación puntuarán un 80 % da nota



O traballo persoal na clase, o análise do caderno da clase, o traballo de resolución de problemas e 
investigacións, e o traballo na casa puntuarán un 20% da nota. 

Na materia de Matemáticas Aplicadas de 4º da ESO, a nota da avaliación é a nota resultante da 
seguinte ponderación: 

As probas específicas de avaliación puntuarán un 70% da nota. 

O traballo persoal na clase, o análise do caderno da clase, o traballo de resolución de problemas 
e investigacións, e o traballo na casa puntuarán un 30 % da nota. 

Para cada avaliación con cualificación inferior a 5 haberá unha proba escrita de recuperación. 

A cualificación final do curso é a media das notas das avaliacións, no caso de ser esta inferior a 5 obterá 
como cualificación INSUFICIENTE, e terá que facer unha proba escrita en xuño. 

No anexo I figuran de xeito máis detallado os criterios de avaliación e cualificación.  

 
Materiais e recursos didácticos 

Os materiais e recursos deben integrarse nas novas linguaxes e tecnoloxías. Por outra banda, a diversidade 
de alumnos esixe tamén a diversidade de materiais para poder respectar o principio de individualización do 
ensino. 

Ao mesmo tempo tamén debe recorrerse ao uso adecuado dos espazos do centro, como poden ser a 
biblioteca, ou a aula de informática.  Neste sentido, debe potenciarse o uso da biblioteca como sala de 
estudo, lectura ou consulta. A aula de informática seranos especialmente útil, cando, por exemplo, 
desenvolvemento as unidades didácticas de funcións. 

 
 

Libro de texto (Editorial Anaya) 
 
1º ESO: MATEMÁTICAS - OPERACIÓN MUNDO 1. ESO. Anaya+Digital.                                                    
ISBN: 978-84-143-0528-7 

2º ESO: Matemáticas 2. ESO. Anaya+Digital. Autores: José Colera Jiménez; Ignacio Gaztelu Albero; 
Ramón Colera Cañas. ISBN: 978-84-698-1728-5 

3º ESO: MATEMÁTICAS - OPERACIÓN MUNDO 3. ESO. Anaya+Digital. 

ISBN:978-84-143-0532-4 
 
4º ESO 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4. ESO. Anaya+Digital. Autores: José Colera Jiménez; 
Ignacio Gaztelu Albero; María José Oliveira González; Ramón Colera Cañas 

ISBN: 978-84-698-1876-3 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4. ESO. Anaya+Digital. Autores: José Colera Jiménez; 
Ignacio Gaztelu Albero; María José Oliveira González; Ramón Colera Cañas 

ISBN: 978-84-698-1878-7 



 
 

Utilizaranse os seguintes recursos materiais: 

Dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, … . 

Caderno do alumnado para realizar as actividades propostas polo profesorado. 

Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 

Calculadora científica. 

Computadora. 

Recursos dixitais: 

Aula virtual do centro (cada grupo conta cunha aula virtual da materia) 

Paquete ofimático OpenOffice ou LibreOffice. 

Programa de xeometría dinámica GeoGebra. 

Recursos da Editorial Anaya dispoñibles na web: http://anayaeducacion.com. 

Autoavaliación que propón o/a profesor/a ao final de cada unidade. 

Medios audiovisuais: o uso de presentacións e vídeos matemáticos (“Universo matemático”, “Mas por 
menos”, “Horizontes Matemáticas”), … . 

Libros de divulgación matemática onde aparecen problemas, xogos lóxico-matemáticos, curiosidades, 
aplicacións de matemáticas á vida ordinaria, e ata biografías de matemáticos que dan unha idea da evolución 
do pensamento matemático ao longo da historia. Exemplo de todo iso é, aparte dos xa nomeados ,“O diaño 
dos números”, “O home que calculaba”, “O teorema do Papagaio”. 

Materiais manipulables, como as figuras poliédricas, dominós, tangram, quebracabezas pitagóricos, … . 

Instrumentos de debuxo ou medida: 

regra, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás, … . 

Papel milimetrado para a confección de gráficas. 

Artigos de prensa nos que se utilicen ferramentas matemáticas como funcións, gráficas ou táboas estatísticas, 
elementos xeométricos, publicidade, … . 

Fotografías de distintas construcións arquitectónicas onde se vexan reflectidos conceptos xeométricos tales 
como semellanza, simetrías (A Alhambra de Granada, O Partenón, … . ) 

Revistas de didáctica das Matemáticas: “Suma”, “Gamma”, … . 

O profesorado debe fomentar que os alumnos e alumnas lean e utilicen espontaneamente distintos tipos de 
textos matemáticos, adecuados ao seu contexto, gustos e niveis de comprensión. 

http://anayaeducacion.com/


Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes. 

Para facilitar o seguimento e orientación das materias pendentes de cursos anteriores o departamento 
organiza dúas clases semanais de reforzo fora do horario lectivo do alumnado da ESO que se ofertan 
ás familias. O profesorado encargado fará a avaliación continua do alumnado que asista regularmente. 

Clases de reforzo os luns de 18:10 a 19:00, de asistencia obrigatoria (despois de aceptar a familia 
a ampliación do horario lectivo que supón) para o alumnado de 1º, 2º e de 3º da ESO 

 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación das 

materias pendentes 
 

A materia pendente divídese en dúas partes. A proba da primeira parte farase en xaneiro e a proba 
da segunda parte farase a  principios de maios Se se aproba cada unha das partes a materia 
correspondente dase por superada. Se non se supera alguna das partes farase unha proba final antes 
de rematar o mes de maio. A esta proba final pódese ir con unha parte da materia ou coas dúas 
dependendo das superadas con anterioridade. 
  
Ademáis se o alumnado obtén nas dúas primeiras avaliacións do curso no que está matriculado unha 
nota de 4 ou superior considérase aprobada a materia pendente. 

No anexo IV figuran de xeito máis detallado os criterios de avaliación e cualificación.  
 

Avaliación inicial 
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento achega do grupo como conxunto, senón que tamén nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela 
poderemos: 

Identificar os alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias 
no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas 
capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, 
pola súa historia familiar, … ). 

Saber as medidas organizativas a adoptar (planificación de reforzos, localización de espazos, xestión de 
tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

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

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

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

Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes 
que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

Nos primeiros días de clase farase unha avaliación inicial a partir da observación directa na aula e cunha 
proba escrita. 



Informarase ao Orientador do centro do alumnado que consideremos que podería ser incorporado ao grupo 
de  agrupamento flexible (en 1º e 2º da ESO) e, se fora o caso, dos que pensemos que precisan dunha 
adaptación curricular. 

 
Medidas de atención á diversidade 

Enténdese por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar 
a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, 
intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 

Rexerase polos principios de normalización e inclusión; equidade, igualdade de oportunidades e non 
discriminación; flexibilidade e accesibilidade; interculturalidade e promoción da convivencia e participación 
de toda a comunidade educativa. 

Abrangue a totalidade do alumnado, quen deberá contar coas medidas e recursos educativos que respondan 
ás súas necesidades e características persoais. As accións preventivas e a detección temperá terán carácter 
prioritario. 

Enténdese como medidas ordinarias de atención á diversidade todas aquelas que faciliten a adecuación do 
currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao 
contexto sociocultural dos centros educativos e ás características do alumnado. Estas medidas teñen como 
finalidade dar resposta ás diferenzas en competencia curricular, motivación, intereses, relación social, 
estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e 
competencias establecidas nas diferentes ensinanzas. 

Aplicaranse as seguintes medidas ordinarias de atención á diversidade: 

Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos. 

Aprendizaxe por proxectos. 

Desdobramento nun dos 4 grupos de 4º ESO de alumnado, con 
“Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas” por unha parte e alumnado con “Matemáticas 
Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas” por outra. 

Reforzo educativo os luns pola tarde (despois do horario lectivo ordinario) ao alumnado ca materia pendente 
de cursos anteriores. Estas clases de reforzo estará aberta á incorporación de alumnado que non teña a 
materia pendente, pero que precisen dun reforzo continuado ou puntual a criterio do seu profesor ou 
profesora, sempre que o número de alumnos e alumnas da correspondente clase de reforzo permita a súa 
incorporación. 

Actividades de recuperación para o alumnado que acade un aprendizaxe insuficiente nas avaliacións 
ordinarias, a cargo do seu profesor ou profesora, orientadas á superación da correspondente proba de 
recuperación. Consistirán nunhas actividades fundamentalmente prácticas que terán que resolver e 
entregadas ao profesor ou profesora para que a partir delas reciba orientacións e resolución de dúbidas. 

Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade todas aquelas dirixidas a dar resposta ás 
necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio educativo que poden requirir 
modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito organizativo, 
así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo ou na modalidade de escolarización. 
Aplicaranse unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 

Aplicaranse as seguintes medidas extraordinarias de atención á diversidade: 

Agrupamentos flexibles en 1º e 2º ESO na materia de Matemáticas (xa autorizados). 



Realizar algunha adaptación curricular, se fose necesario. 

 
Concreción dos elementos transversais 

As Matemáticas ademais do seu carácter instrumental, teñen sobre todo un carácter formativo. Poden e 
deben entenderse como auxiliares doutras disciplinas para facilitar a súa comprensión e comunicación; con 
todo, o currículo de Secundaria sinala que deben contribuír á formación dos alumnos e alumnas como 
cidadáns consumidores, sensibles ao medio ambiente, preocupados por manter boa saúde física e mental, 
educados para a paz, a igualdade de oportunidades entre os dous sexos, … . Como é ben sabido, trátase de 
temas que non constitúen por si só materias específicas nin deben ser tratados como algo “aparte” do 
programa de cada materia, senón que deben abordarse desde cada unha das disciplinas do currículo ordinario 
segundo as posibilidades. 

Sen ánimo de ser exhaustivos polo momento, sinalamos algunhas ideas sobre como poden tratarse os temas 
transversais desde as Matemáticas deste ciclo, insistindo unha vez máis en que non se trata de dar algo máis, 
senón de que sendo sensibles aos mencionados temas, abordemos o ensino-aprendizaxe das Matemáticas 
téndoos moi presentes. 

 
Educación para o consumidor nos contidos matemáticos 

Os números fraccionarios aplicados á comunicación de compras. 

Emprego das porcentaxes en relación cos consumos habituais dos alumnos e alumnas. Pescudar cantidades 
iniciais coñecido a porcentaxe aumentada ou diminuído. 

Fraccións, decimais e porcentaxes á hora de confeccionar menús. 

Ecuacións lineais e sistemas para pescudar datos que faltan en relación con temas de consumo. 

Funcións de proporcionalidade sobre multitude de temas de consumo. 

Realización de enquisas, táboas e gráficos estatísticos sobre temas de consumo como poden ser: 

Investigación sobre os produtos de consumo tradicional polas alumnas e os alumnos de xeito preferente: 
marcas e tipos de pezas de vestir, marcas de bebidas e alimentos que consumen fóra de casa, artigos de moda 
(colonias, bixutería, calzado, … ). 

Tipo de locais frecuentados no seu tempo de lecer e estudo comparativo dos prezos neses locais, … 

 
Educación para a saúde nos contidos matemáticos 

Analizar empregando fraccións e porcentaxes a repercusión do tabaco sobre o padecemento de enfermidades 
coronarias. 

Emprego dos coñecementos sobre funcións para relacionar a repercusión de dous factores na prevención de 
enfermidades. 

Realizar enquisas, táboas e gráficas sobre hábitos de saúde. 

Analizar gráficas que contemplen algunhas variables da saúde: temperatura, tensión arterial, nivel de 
colesterol, … . 

 
Educación ambiental nos contidos matemáticos 

A través do manexo de planos e mapas, analizar a superficie provincial, por comunidades ou de toda España, 
de terreos devastados polos incendios forestais do último ano. 



Manexando informacións de prensa, ou ben documentos da Comunidade Autónoma, analizar os consumos 
de auga así como a evolución das reservas ano tras ano. 

 
Educación para a paz nos contidos matemáticos 

Pódense realizar estudos comparativos sobre as crise económicas a través da historia e a coincidencia ou non 
cos distintos conflitos bélicos no mundo. 

 
Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos os sexos nos contidos 

matemáticos 
Interpretar estatísticas sinxelas e elaborar outras sobre temas que teñan relación coa pretendida igualdade de 
ambos os sexos para fomentar un coñecemento máis obxectivo sobre os papeis sexuais masculino e feminino, 
a posible discriminación entre ambos os sexos, … . Así, exemplos destas estatísticas poderían ser: 

Recoller datos na oficina do INEM máis próxima ao centro para investigar sobre diversas características da 
poboación en paro (sexo, status económico, idade, profesión, nivel de estudos, … ). 

Recoller datos das revistas de economía (ou dos suplementos de economía dos xornais) sobre os salarios de 
homes e mulleres, cargos en niveis directivos, … . 

Facer un reconto do tipo de publicidade en función do sector ao que se dirixen as diferentes publicacións. 

Nos anuncios de coches e motos estudar o sexo ao que pertence o/a modelo, así como se existe algunha 
relación coa cilindrada do obxecto anunciado. 

 
Accións de contribución ao proxecto lector 

Participación activa de todo o profesorado do departamento na hora de ler, coordinada polo equipo da 
biblioteca. 

Proposta de libros de lectura voluntaria con fichas de traballo. Anexo III da programación 

 
Accións de contribución ao plan dixital do centro 

Emprego do encerado dixital nas aula que o teñen instalado. 

Emprego do programa de xeometría dinámica GeoGebra por parte do profesorado (en combinación co 
encerado dixital, cando sexa posible) e do alumnado para o estudo da xeometría, a estatística e a 
representación de funcións. 

Emprego dunha folla de cálculo de LibreOffice para traballar con táboas de datos. 

Emprego dun tratamento de textos de LibreOffice para a presentación de traballos escritos aproveitando o 
seu editor de ecuacións. 

Fomentar a procura de información en Internet identificando a información relevante. 

Emprego do aula virtual Moodle do instituto. 

 
Accións de contribución ao plan de convivencia 

Aplicación do plan de acollida ao profesorado do novo, incluído no plan de convivencia, ao profesorado 

novo do departamento para facilitarlle o máis posible á incorporación laboral e persoal ao centro. 



Participación do profesorado do departamento –de forma mais activa aqueles que teñan a función de titor 
ou titora de grupo– na xornada de acollida ao alumnado. 

Participar no plan de acollida ao alumado estranxeiro e desenvolver actividades de carácter cooperativo que 
favorezan a integración e o coñecemento mutuo favorecendo a interculturalidade. 

Manter unha comunicación fluída e efectiva coas familias, así como manter informado aos profesores titores 
e profesoras titoras de grupo dado que son os que teñen mais contacto cas familias, en particular, apuntar no 
XADE as faltas de asistencia e puntualidade o mais pronto posible. 

Se algún membro do departamento ten indicios de algún caso de acoso escolar informará ao profesor/a titor/a 
do grupo dos implicados para que se poña en marcha o protocolo de actuación nos casos de acoso escolar, se 
fose o procedente. 

Mandar á aula de convivencia e atención educativa a un alumno ou alumna só cando a conduta disruptiva 
non poda ser cortada con todas medidas ordinarias de xestionar a aula, e sempre con actividades ou tarefas 
para realizar durante a súa permanencia nela. 

Facilitar as actuacións de mediación escolar. 

 
Actividades complementarias e extraescolares 

Desde outubro ata final de maio no recreo dos mércores desenvolverase o “taller de 
matemática  recreativa e manipulativa”. 

Organización da Semana Matemática no segundo trimestre no instituto con fotografía matemática, xogos, 
enigmas, unha competición de velocidade co cubo de Rubik … 

Participación na unidade didáctica interdisciplinar “O entorno do Castro como recurso didáctico”, na que os 
alumnos teñen que medir a altura dun cruceiro, a área dun estanque de superficie irregular, estudar e 
detectar figuras e corpos xeométricos, … . 

Participación na Olimpíada Matemática de 2º da ESO do alumnado seleccionado 

Participación no concurso de resolución de problemas “Matemáticas na raia” en grupo dirixido ao alumnado 
de 3º de ESO . 

Participación na correspondente Edición semana matemática de Vigo ‒ ImatXina: 

Visita do alumnado de 1º ESO aos locais do Auditorio Mar de Vigo para participar nos Obradoiros 
de Matemáticas. 

Participación no concurso LigaMats do alumnado seleccionado nos catro cursos da ESO. 
 
 
 

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

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. 

Cada profesor e profesora do departamento fará unha autoavaliación utilizando a seguinte táboa: 



ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR … A MELLORAR … PROPOSTAS DE MELLORA 
PERSOAL 

Temporalización das 
unidades didácticas 

   

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da 
unidade 

   

Descritores e desempeños 
competenciais 

   

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Materiais e recursos 
didácticos utilizados 

   

Ferramentas informáticas 
utilizadas 

   

Claridade nos criterios de 
avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

Variación das cualificacións 
do alumnado 

   



1º ESO – MATEMÁTICAS 
Ver aplicación informática 



2º ESO – MATEMÁTICAS 
Introdución e contextualización 

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

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

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre 
apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo 
das propiedades e operacións. Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na 
adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as 
súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar 
e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, a 
argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira especial a 
lograr a adquisición das competencias clave. 

 
Obxectivos didácticos 

 
Unidade 1. Os números naturais Obxectivos 
▪ Coñecer os números naturais e as súas operacións, e aplicalos na resolución de situacións cotiás. 
▪ Identificar relacións de divisibilidade e aplicalas na análise e as aplicacións dos números naturais e as súas 
operacións. 

 

Unidade 2. Números enteiros Obxectivos 
▪ Diferenciar os conxuntos  e  e identificar os seus elementos e a súa estrutura. 
▪ Operar con soltura e resolver problemas con números enteiros. 

 

Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Obxectivos 
▪ Manexar con soltura os números decimais e as súas operacións, e aplicalos na valoración e a resolución de 
situacións cotiás. 
▪ Comprender e aplicar a equivalencia entre fraccións e entre fraccións e números decimais. 
▪ Identificar os números racionais. 

 

Unidade 4. Operacións con fraccións Obxectivos 
▪ Operar e resolver problemas con fraccións. 
▪ Coñecer as potencias de expoñente enteiro e utilizar as potencias de base 10 para expresar números moi 
grandes ou moi pequenos. 

 

Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Obxectivos 
▪ Comprender e manexar as relacións de proporcionalidade, incluídos as porcentaxes, e aplicalas na análise, a 
valoración e a resolución dos distintos problemas aritméticos nos que aparecen. 

 

Unidade 6. Álxebra Obxectivos 



Unidade 6. Álxebra Obxectivos 
▪ Coñecer os elementos e a nomenclatura básica relativos ás expresións alxébricas, así como a súa operativa, e 
utilizar a linguaxe alxébrico para xeneralizar propiedades e relacións matemáticas. 

 

Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Obxectivos 
▪ Identificar e resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 
▪ Aplicar as ecuacións na resolución de problemas. 

 

Unidade 8. Sistemas de ecuacións Obxectivos 
▪ Identificar os sistemas de ecuacións lineais e coñecer os distintos procedementos para a súa resolución. 
▪ Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas. 

 

Unidade 9. Teorema de Pitágoras Obxectivos 
▪ Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras en problemas xeométricos. 

 

Unidade 10. Semellanza Obxectivos 
▪ Comprender o concepto de semellanza e aplicala á construción de figuras semellantes, a interpretación de 
planos e mapas, e ao cálculo indirecto de lonxitudes. 
▪ Resolver problemas xeométricos utilizando os conceptos e os procedementos propios da semellanza. 

 

Unidade 11. Corpos xeométricos Obxectivos 
▪ Manexar con soltura os poliedros e os corpos de revolución, relacionalos cos seus desenvolvementos planos e 
calcular as súas áreas. 
▪ Recoñecer, interpretar e calcular áreas dalgunhas seccións de poliedros e corpos de revolución. 

 

Unidade 12. Medida do volume Obxectivos 
▪ Manexar as unidades de volume e calcular o volume dos corpos xeométricos máis coñecidos. 

 

Unidade 13. Funcións Obxectivos 
▪ Manexar as funcións e as súas formas de representación: enunciado, táboa de valores, expresión alxébrica e 
gráfica. 
▪ Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais. 

 

Unidade 14. Estatística Obxectivos 
▪ Realizar estudos estatísticos (tabulando datos, representándoos graficamente) e interpretar táboas e gráficas 
estatísticas. 
▪ Calcular parámetros estatísticos relativos a unha distribución. 

 

Unidade 15. Azar e probabilidade Obxectivos 
▪ Asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias e utilizar estratexias para o cálculo de 
probabilidades tales como diagramas en árbore ou táboas de continxencia. 

 

Coñecementos mínimos esixibles 
 

Unidade 1. Os números naturais Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento, ordenación e representación na recta numérica dos números naturais. 
▪ Coñecemento dalgúns sistemas de numeración apreciando as vantaxes do sistema decimal. 
▪ Emprego das equivalencias entre as distintas unidades do sistema sesaxesimal. 
▪ Recoñecemento dun número como múltiplo ou divisor doutro e a aplicación dos criterios de divisibilidade. 
▪ Recoñecemento dos números primos menores que 100. 
▪ Cálculo mental, ou por procedementos de elaboración persoal, do máximo común divisor e do mínimo común 
múltiplo de números sinxelos. 
▪ Resolución de problemas aritméticos de varias operacións. 
▪ Resolución de problemas de divisibilidade. 



Unidade 2. Números enteiros Coñecementos mínimos 
▪ Elaboración e interpretación de mensaxes nos que aparecen os números enteiros cuantificando información. 
▪ Representación e ordenación de números enteiros. Interpretación da recta numérica enteira. 
▪ Realización de operacións, con soltura, de números positivos e negativos en expresións sinxelas con 
operacións combinadas. Regra dos signos. Supresión de paréntese. Xerarquía das operacións. 
▪ Resolución de problemas aritméticos con números enteiros. 

 

Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Coñecementos mínimos 
▪ Lectura e escritura de números decimais (ata as millonésimas). 
▪ Representación de números con dúas cifras decimais na recta. 
▪ Aproximación dun número ás décimas e ás centésimas. 
▪ Operacións: suma, resta, multiplicación e división de números decimais. 
▪ Recoñecemento de fraccións equivalentes. 
▪ Simplificación de fraccións con números pequenos. 
▪ Redución de fraccións sinxelas a común denominador. 
▪ Paso, a forma fraccionaria, de calquera decimal exacto. 
▪ Asociación de certas fraccións sinxelas (1/2, 1/4, 3/4, 1/5, … ) co seu correspondente número decimal e 
viceversa. 

 

Unidade 4. Operacións con fraccións Coñecementos mínimos 
▪ Suma e resta de fraccións. 
▪ Multiplicación e división de fraccións. 
▪ Cálculo da fracción dunha cantidade. 
▪ Resolución de problemas sinxelos con números fraccionarios. 
▪ Cálculo de potencias de base 10 con expoñente enteiro. 
▪ Interpretación de cantidades escritas en notación científica. 

 

Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento de se existe relación de proporcionalidade entre dúas magnitudes. Recoñecemento de se a 
proporcionalidade é directa ou inversa. 
▪ Cálculo do termo descoñecido dunha proporción. 
▪ Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa e inversamente 
proporcionais. 
▪ Resolución de problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, en situacións de experiencia cotiá. 
Aplicación do método de redución á unidade e da regra de tres. 
▪ Cálculo de porcentaxes directas. 
▪ Resolución de situacións de aumento ou diminución porcentual (problemas directos). 
▪ Cálculo do interese que produce un capital nun número enteiro de anos, para un rédito dado. 

 

Unidade 6. Álxebra Coñecementos mínimos 
▪ Interpretación e emprego de expresións alxébricas que achegan información sobre propiedades, relacións, 
xeneralizacións, … . 
▪ Tradución a linguaxe alxébrico de enunciados moi sinxelos. 
▪ Coñecemento da nomenclatura e os elementos relativos aos monomios. 
▪ Operacións con monomios. 
▪ Coñecemento da nomenclatura e dos elementos relativos aos polinomios. 
▪ Suma e resta de polinomios. 
▪ Multiplicación dun polinomio por un número. 

 

Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento dunha ecuación e os seus elementos. 
▪ Pescudar se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación. 
▪ Concepto de ecuacións equivalentes. 
▪ Procedementos básicos para a transposición de termos dun membro a outro dunha ecuación. 
▪ Resolución de ecuacións de primeiro grao sen denominadores nin parénteses. 
▪ Resolución de ecuacións do tipo 𝑎𝑎𝑎𝑎2 = 𝑐𝑐. 
▪ Comprensión do proceso seguido para resolver certos problemas tipo moi sinxelos e resolución doutros 

 



Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Coñecementos mínimos 
similares. 

 

Unidade 8. Sistemas de ecuacións Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento dunha ecuación lineal. 
▪ Representación, punto a punto, de ecuacións lineais. 
▪ Recoñecemento de se un par de valores é, ou non, solución dun sistema. 
▪ Identificación da solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas no plano. 
▪ Resolución de sistemas sinxelos de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 
▪ Comprensión do proceso seguido na resolución de certos problemas tipo mediante o auxilio dos sistemas de 
ecuacións e resolución, mediante os mesmos procedementos, doutros problemas similares. 

 

Unidade 9. Teorema de Pitágoras Coñecementos mínimos 
▪ Dominio da relación entre as áreas dos cadrados construídos sobre os lados dun triángulo rectángulo. 
▪ Dilucidar se un triángulo é rectángulo ou non a partir das lonxitudes dos seus lados. 
▪ Aplicación correcta do teorema de Pitágoras ao cálculo de lonxitudes descoñecidas en figuras planas e 
espaciais. 
◦ Con resultado exacto: enteiro ou decimal exacto. 
◦ Con resultado aproximado, dilucidando o número de decimais requiridos. 
▪ Soltura aplicando o teorema de Pitágoras para obter un lado (cateto ou hipotenusa) nun triángulo rectángulo 
do que se coñecen os outros dous. 

 

Unidade 10. Semellanza Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento de figuras semellantes. 
▪ Obtención da razón de semellanza a partir de dúas figuras semellantes ou ben obtención de medidas dunha 
figura coñecendo as doutra semellante a ela e a razón de semellanza. 
▪ Interpretación de planos, mapas e maquetas a partir da súa escala e cálculo de distancias na realidade, no 
plano ou a escala dunha representación. 
▪ Obtención das relacións entre as áreas e os volumes de figuras semellantes. 
▪ Representación dunha figura semellante a outra con razón de semellanza dada. 
▪ Cálculo de distancias a partir da semellanza de dous triángulos. 

 

Unidade 11. Corpos xeométricos Coñecementos mínimos 
▪ Identificación dos distintos tipos de poliedros e corpos de revolución, e descrición das súas características. 
▪ Cálculo das áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 
▪ Desenvolvemento no plano dun poliedro sinxelo, un cilindro ou un cono. 

 

Unidade 12. Medida do volume Coñecementos mínimos 
▪ Dominio do sistema métrico decimal lineal, cuadrático e cúbico. 
▪ Cálculo de volumes de figuras prismáticas (prismas, cilindros), pirámides, conos e esferas, coñecendo as 
medidas necesarias. 
▪ Emprego da unidade adecuada á magnitude do volume que se está medindo en cada caso. 

 

Unidade 13. Funcións Coñecementos mínimos 
▪ Representación de puntos dados mediante as súas coordenadas e asignación de coordenadas a puntos dados 
mediante a súa representación. 
▪ Coñecemento da nomenclatura básica: x → variable independente, y → variable dependente, abscisa, 
ordenada, función, crecente, … . 
▪ Representación aproximada da gráfica que corresponde a un certo enunciado. Elección dun enunciado ao que 
responda unha certa gráfica. 
▪ Obtención dalgúns puntos que correspondan a unha función dada pola súa expresión analítica. 
▪ Recoñecemento das expresións de primeiro grao (lineais) e saber que lles corresponden funcións que se 
representan mediante rectas. 

 

Unidade 14. Estatística Coñecementos mínimos 
▪ Interpretación dunha táboa ou unha gráfica estatística. 
▪ Coñecemento do significado de frecuencia e calcular a dun valor nunha colección de datos. 



Unidade 14. Estatística Coñecementos mínimos 
▪ Construción dun diagrama de barras ou un histograma a partir dunha táboa de frecuencias. 
▪ Cálculo da media, a mediana e a moda nun conxunto de datos illados. 

 

Unidade 15. Azar e probabilidade Coñecementos mínimos 
▪ Sucesos aleatorios e experiencias aleatorias. 
▪ Espazo mostral. 
▪ Probabilidade dun suceso. 
▪ Experiencias regulares e irregulares. 
▪ Lei de Laplace. 
▪ Asignación de probabilidades mediante a lei de Laplace. 

 

Temporalización, contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias 

Competencias clave (CC): competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), competencia para 
aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEE) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Unidade 1. Os números naturais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

8. Sistemas de numeración. 
◦ O conxunto dos números 
naturais. Orde e representación. 
◦ Distintos sistemas de 
numeración. Sistema binario. 
Sistema sesaxesimal. 
9. Divisibilidade. 
◦ A relación de divisibilidade. 
◦ Múltiplos e divisores. 
◦ Criterios de divisibilidade por 
2, 3 e 9, 5 e 10, 11. 
10. Números primos e compostos. 
◦ Números primos e números 
compostos. Identificación. 
◦ Descomposición en factores 
primos. 
◦ Relacións de divisibilidade 
entre números descompostos en 
factores. 
11. Máximo común divisor e 
mínimo común múltiplo. 
◦ Mínimo común múltiplo e 
máximo común divisor de dous ou 
máis números. 
◦ Algoritmos para o cálculo do 
mínimo común múltiplo e do 
máximo común divisor. 
12. Resolución de problemas. 
◦ Resolución de problemas con 
números naturais. 

1. Coñecer diferentes sistemas de 
numeración e identificar as súas 
utilidades e as súas diferenzas. 

1.1.Traduce números do sistema de 
numeración decimal a outros sistemas 
de numeración e viceversa. 

 

CMCT, 
CD, 
CEC 1.2.Expresa cantidades de tempo e 

medidas angulares nas formas complexa 
e incomplexa. 

2. Identificar relacións de 
divisibilidade entre números naturais. 
Coñecer e aplicar os criterios de 
divisibilidade. 

2.1.Recoñece se un número é múltiplo 
ou divisor doutro. 

 
 
CCL, 
CMCT 
CAA 

2.2.Obtén o conxunto dos divisores dun 
número. 
2.3.Acha múltiplos dun número, dadas 

unhas condicións. 
2.4.Aplica os criterios de divisibilidade. 

3. Diferenciar os números primos e os 
números compostos. Descompoñer 
números en factores primos. Recoñecer 
relacións de divisibilidade entre 
números descompostos en factores 
primos. 

3.1.Identifica os números primos 
menores que 100. 

 
 
 

SIEE, 
CMCT 

3.2.Dado un conxunto de números, 
separa os primos dos compostos. 
3.3.Descompón números en factores 

primos. 
3.4.Identifica relacións de 

divisibilidade entre números 
descompostos en factores primos. 

4. Calcular o máximo común divisor e 
o mínimo común múltiplo de dous ou 
máis números. 

4.1.Calcula mentalmente o máximo 
común divisor e o mínimo común 
múltiplo de parellas de números 
sinxelos. 

 
 
CMCT, 
SIEE, 
CD 4.2.Aplica procedementos óptimos para 

calcular o máximo común divisor e o 
mínimo común múltiplo de dous ou 
máis números. 

5. Resolver problemas de 
divisibilidade. 

5.1.Resolve problemas de múltiplos e 
divisores. 

CSC, 
CMCT, 



Unidade 1. Os números naturais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

  5.2.Resolve problemas apoiándose nos 
conceptos de máximo común divisor e 
de mínimo común múltiplo. 

CCL 

 

Unidade 2. Números enteiros Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

13. Números enteiros 
◦ O conxunto  dos números 
enteiros. Orde e representación. 
◦ Valor absoluto dun número 
enteiro. 
14. Operacións 
◦ Suma e resta de números 
positivos e negativos. Expresións 
de sumas e restas con parénteses. 
◦ Multiplicación e división de 
números enteiros. 
15. Operacións combinadas 
◦ Resolución de expresións con 
parénteses e operacións 
combinadas. 
◦ Prioridade das operacións. 
16. Potencias 
◦ Potencias de base enteira e 
expoñente natural. Propiedades. 
17. Raíces 
◦ Raíces sinxelas de números 
enteiros. 
18. Resolución de problemas 
◦ Resolución de problemas con 
números enteiros. 

1. Diferenciar os conxuntos  e  e 
identificar os seus elementos e a súa 
estrutura. 

1.1.Identifica os números enteiros e, 
dentro destes, os naturais. 

CEC, 
CSC, 
CAA, 
CCL 

1.2.Cuantifica, mediante números 
enteiros, situacións da contorna. 

2. Sumar e restar números positivos e 
negativos. Resolver expresións de sumas 
e restas con parénteses. Multiplicar e 
dividir números enteiros. 

2.1.Suma e resta números positivos e 
negativos. Resolve expresións de sumas 
e restas aplicando correctamente as 
regras de eliminación de paréntese. 

 
 
CMCT, 
CD 

2.2.Multiplica e divide números 
enteiros aplicando a regra dos signos. 

3. Resolver expresións de números 
enteiros con parénteses e operacións 
combinadas. Coñecer e aplicar as regras 
para quitar parénteses. 

3.1.Resolve con seguridade expresións 
con parénteses e operacións 
combinadas, aplicando correctamente a 
prioridade das operacións. 

SIEE, 
CCL, 
CAA 

4. Realizar cálculos con potencias de 
base enteira e expoñente natural. 
Coñecer e aplicar as propiedades das 
potencias de base enteira e expoñente 
natural. 

4.1.Calcula potencias de base enteira e 
expoñente natural. CMCT, 

CCL, 
CAA, 
SIEE 

4.2.Coñece e aplica as propiedades das 
potencias. 

5. Calcular raíces sinxelas de números 
enteiros e recoñecer cando non existen. 

5.1.Resolve raíces de números enteiros 
sinxelos, identificando cando non 
existen. 

CMCT, 
SIEE, 
CAA 

6. Resolver problemas con números 
enteiros. 

6.1.Resolve problemas con números 
enteiros. CCL, 

CAA, 
SIEE, 
CSC 

 

Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

19. Os números decimais 
◦ Ordes de unidades e 
equivalencias. 
◦ Clases de números decimais. 
◦ Orde no conxunto dos 
números decimais. 
◦ A recta numérica. 
◦ Interpolación dun decimal 
entre outros dous. 
◦ Aproximación de decimais por 
redondeo. Erro cometido no 
redondeo. 
20. Operacións con decimais 
◦ Aplicación dos distintos 
algoritmos para sumar, restar, 
multiplicar e dividir números 
decimais. 
◦ Resolución de expresións con 
operacións combinadas. 

1. Comprender a estrutura do 
sistema de numeración decimal e 
manexar as equivalencias entre as 
distintas ordes de unidades decimais. 
Ordenar, aproximar e intercalar números 
decimais. 

1.1.Le e escribe números decimais. 
Manexa con axilidade as equivalencias 
entre as distintas ordes de unidades. 

 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CEC 

1.2.Distingue os distintos tipos de 
números decimais (exactos, xornais, 
outros). 
1.3.Aproxima, por redondeo, un 

decimal á orde de unidades desexado. 
Estima o erro cometido nun redondeo. 
1.4.Ordena números decimais, sitúaos 

na recta numérica e intercala un decimal 
entre outros dous dados. 

2. Operar con números decimais. 2.1.Aplica os distintos algoritmos para 
sumar, restar, multiplicar e dividir 
números decimais, aproximando os 
resultados á orde de unidades desexado. 

 
 
 
SIEE, 
CMCT, 
CAA 

2.2.Resolve expresións con operacións 
combinadas nas que interveñen números 
decimais. 
2.3.Calcula a raíz cadrada dun número 

coa aproximación desexada. 



Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Raíz cadrada. 
21. As fraccións 
◦ Fraccións equivalentes. 
◦ Simplificación. 
◦ Redución a común 
denominador. 
◦ Orde. 
22. Fraccións e decimais 
◦ Relacións entre fraccións e 
decimais. 
◦ Os números racionais. 
23. Resolución de problemas 
◦ Resolución de problemas con 
varias operacións de números 
decimais. 

3. Recoñecer e calcular fraccións 
equivalentes. Simplificar fraccións. 
Reducir fraccións a común 
denominador. Ordenar fraccións. 

3.1.Identifica se dúas fraccións son 
equivalentes. Obtén varias fraccións 
equivalentes a unha dada. Obtén a 
fracción equivalente a unha dada con 
certas condicións. 

 
 
 
 
SIEE, 
CMCT, 
CCL 

3.2.Simplifica fraccións ata obter a 
fracción irredutible. 
3.3.Reduce fraccións a común 

denominador. 
3.4.Ordena fraccións reducíndoas 

previamente a común denominador. 
4. Coñecer e utilizar as relacións entre 

os números decimais e as fraccións. 
4.1.Pasa cantidades da forma 

fraccionaria a decimal e viceversa (en 
casos sinxelos). 

 
CAA, 
CCL, 
CMCT 4.2.Diferencia os números racionais dos 

que non o son. 
5. Resolver problemas con números 

decimais, con fraccións e con cantidades 
sesaxesimais. 

5.1.Resolve problemas con varias 
operacións de números decimais e 
problemas que esixen o manexo de 
cantidades sesaxesimais en forma 
complexa e a súa transformación a 
expresión decimal. 

 
SIEE, 
CCL, 
CSC, 
CMC 

 

Unidade 4. Operacións con fraccións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

24. Operacións con fraccións 
◦ Suma e resta de fraccións. 
◦ Produto e cociente de 
fraccións. 
◦ Fraccións inversas. 
◦ Fracción doutra fracción. 
◦ Expresións con operacións 
combinadas. 
◦ Eliminación de paréntese. 
25. Propiedades das potencias con 
base fraccionaria 
◦ Potencia dun produto e dun 
cociente. 
◦ Produto e cociente de 
potencias da mesma base. 
◦ Potencia dunha potencia. 
◦ Potencias de expoñente cero e 
de expoñente negativo. Paso a 
forma de fracción. 
26. Operacións con potencias 
27. Potencias de base 10. Notación 
científica 
28. Resolución de problemas 
◦ Problemas nos que intervén a 
fracción dunha cantidade. 
◦ Problemas de suma e resta de 
fraccións. 
◦ Problemas de produto e 
cociente de fraccións. 

1. Operar con fraccións: sumar e 
restar fraccións; multiplicar e dividir 
fraccións; resolver expresións con 
parénteses e operacións combinadas. 

1.1.Calcula a fracción dun número.  
 
CD, 
CMCT, 
CEC, 
CCL 

1.2.Suma e resta fraccións. 
1.3.Multiplica e divide fraccións. 
1.4.Reduce expresións con operacións 

combinadas. 
1.5.Resolve problemas nos que se 

calcula a fracción dun número. 
2. Calcular potencias de expoñente 

enteiro. 
Aplicar as propiedades das potencias 
para reducir expresións numéricas ou 
alxébricas. 

2.1.Calcula potencias de base 
fraccionaria e expoñente natural. 

 
 
 
 
 
SIEE, 
CSC, 
CMCT 

2.2.Interpreta e calcula as potencias de 
expoñente negativo. 
2.3.Calcula a potencia dun produto ou 

dun cociente. 
2.4.Multiplica e divide potencias da 

mesma base. 

2.5. Calcula a potencia doutra 
potencia. 

2.6.Reduce expresións utilizando as 
propiedades das potencias. 

3. Utilizar as potencias de base 10 
para expresar números moi grandes ou 
moi pequenos. 

3.1.Obtén a descomposición 
polinómica dun número decimal, 
segundo as potencias de base dez. 

 

CAA, 
CCL, 
CD 3.2.Expresa en notación científica 

aproximacións de números moi grandes 
ou moi pequenos. 

4. Resolver problemas con números 
fraccionarios nos que intervén: 
A fracción dunha cantidade. 
Suma, resta, multiplicación e división 
entre fraccións. 
A fracción doutra fracción. 

4.1.Resolve problemas nos que intervén 
a fracción dunha cantidade. 

 
 
 
CMCT 

4.2.Resolve problemas de sumas e 
restas con fraccións. 

4.3.Resolve problemas de 
multiplicación e/ou división de 
fraccións. 



Unidade 4. Operacións con fraccións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

  4.4.Resolve problemas utilizando o 
concepto de fracción dunha fracción. 

 

 

Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

29. Razón e proporción 
◦ Concepto. 
◦ Relacións coas fraccións 
equivalentes. 
◦ Cálculo do termo descoñecido 
dunha proporción. 
30. Proporcionalidade directa e 
inversa 
◦ Magnitudes directamente e 
inversamente proporcionais. 
◦ Táboas de valores. Relacións. 
Constante de proporcionalidade. 
◦ Resolución de problemas de 
proporcionalidade simple. 
◦ Métodos de redución á 
unidade e regra de tres. 
31. Proporcionalidade composta 
32. Reparticións directa e 
inversamente proporcionais 
33. Porcentaxes 
◦ A porcentaxe como 
proporción, como fracción e como 
número decimal. 
◦ Cálculo de porcentaxes. 
◦ Aumentos e diminucións 
porcentuais. 
◦ Resolución de problemas de 
porcentaxes. 
◦ O interese simple como un 
problema de proporcionalidade 
composta. Fórmula. 

1. Coñecer e manexar os 
conceptos de razón e proporción. 

1.1.Obtén a razón de dous números. 
Calcula un número que garda con outro 
unha razón dada. 

 

CAA, 
CMCT, 
CEC, 
CSC 

1.2.Identifica se dúas razóns forman 
proporción. 
1.3.Calcula o termo descoñecido dunha 

proporción. 
2. Recoñecer as magnitudes directa ou 

inversamente proporcionais, construír as 
súas correspondentes táboas de valores e 
formar con elas distintas proporcións. 

2.1.Distingue as magnitudes 
proporcionais das que non o son. 

 
 
CMCT, 
CD 

2.2.Identifica se a relación de 
proporcionalidade que liga dúas 
magnitudes é directa ou inversa, 
constrúe a táboa de valores e obtén 
distintas proporcións. 

3. Resolver problemas de 
proporcionalidade directa ou inversa, 
por redución á unidade e pola regra de 
tres. 

3.1.Resolve, reducindo á unidade, 
problemas sinxelos de 
proporcionalidade directa e inversa. 

 
 
CMCT, 
CAA 3.2.Resolve, apoiándose na regra de 

tres, problemas de proporcionalidade 
directa e inversa. 

4. Resolver problemas de 
proporcionalidade composta e de 
reparticións proporcionais. 

4.1.Resolve problemas de 
proporcionalidade composta. SIEE, 

CCL, 
CSC 4.2.Resolve problemas de reparticións 

directa e inversamente proporcionais. 
5. Comprender e manexar os 

conceptos relativos ás porcentaxes. 
5.1.Asocia cada porcentaxe cunha 

fracción, cunha proporción ou cun 
número decimal. 

 
CD, 
CAA 

5.2.Calcula porcentaxes. 
6. Utilizar procedementos específicos 

para a resolución dos distintos tipos de 
problemas con porcentaxes. 

6.1.Resolve problemas: 
- De porcentaxes directas. 
- Que esixen o cálculo do total, 
coñecidos a parte e o tanto por cento. 

- Que esixen o cálculo do tanto por 
cento, coñecidos o total e a parte. 

 
 
 
SIEE, 
CCL, 
CSC, 
CMCT 6.2.Resolve problemas de aumentos e 

diminucións porcentuais. 
6.3.Resolve problemas de interese 

bancario. 
 
 
 
 

Unidade 6. Álxebra Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

34. Linguaxe alxébrico 
◦ Utilidade do álxebra. 
◦ Xeneralizacións. 
◦ Fórmulas. 
◦ Codificación de enunciados. 

1. Utilizar a linguaxe alxébrico 
para xeneralizar propiedades e relacións 
matemáticas. 

1.1.Traduce a linguaxe alxébrico 
enunciados relativos a números 
descoñecidos ou indeterminados. 

 
CCL, 
CMCT, 
CEC, 
CSC 

1.2.Expresa, por medio da linguaxe 
alxébrico, relacións ou propiedades 
numéricas. 



Unidade 6. Álxebra Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Ecuacións. 
◦ Tradución de enunciados da 
linguaxe natural á linguaxe 
alxébrico. 
◦ Interpretación de expresións 
en linguaxe alxébrico. 
35. Expresións alxébricas 
◦ Monomios. Elementos: 
coeficiente, grao. 
◦ Monomios semellantes. 
◦ Polinomios. Elementos e 
nomenclatura. Valor numérico. 
36. Operacións con polinomios 
◦ Suma e resta de polinomios. 
◦ Oposto dun polinomio. 
◦ Produto de polinomios. 
◦ Simplificación de expresións 
alxébricas con parénteses e 
operacións combinadas. 
◦ Os produtos notables. 
◦ Automatización das fórmulas 
relativas aos produtos notables. 
◦ Extracción de factor común. 
◦ Aplicación do factor común e 
dos produtos notables na 
descomposición factorial e na 
simplificación de fraccións 
alxébricas. 

2. Interpretar a linguaxe alxébrico. 2.1.Interpreta relacións numéricas 
expresadas en linguaxe alxébrico (por 
exemplo, completa unha táboa de 
valores correspondentes coñecendo a lei 
xeral de asociación). 

CCL, 
CMCT, 
CEC, 
CSC 

3. Coñecer os elementos e a 
nomenclatura básica relativos ás 
expresións alxébricas. 

3.1.Identifica o grao, o coeficiente e a 
parte literal dun monomio. 

 
 

CMCT, 
SIEE, 
CD 

3.2.Clasifica os polinomios e 
distíngueos doutras expresións 
alxébricas. 
3.3.Calcula o valor numérico dun 

polinomio para un valor dado da 
indeterminada. 

4. Operar e reducir expresións 
alxébricas. 

4.1.Suma, resta, multiplica e divide 
monomios. 

 
 
 
 
 
 
 
CAA, 
CMCT, 
CCL 

4.2.Suma e resta polinomios. 
4.3.Multiplica polinomios. 
4.4.Extrae factor común. 
4.5.Aplica as fórmulas dos produtos 

notables. 
4.6.Transforma en produto certos 

trinomios utilizando as fórmulas dos 
produtos notables. 
4.7.Simplifica fraccións alxébricas 

sinxelas. 

 

Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

37. Ecuacións 
◦ Identificación. 
◦ Elementos: termos, membros, 
incógnitas e solucións. 
38. Ecuacións de primeiro grao 
◦ Transposición de termos. 
◦ Redución de membros en 
ecuacións. 
◦ Eliminación de 
denominadores. 
◦ Resolución de ecuacións de 
primeiro grao. 
39. Ecuacións de segundo grao 
◦ Soluciones. 
◦ Resolución de ecuacións de 
segundo grao incompletas. 
◦ Fórmula para a resolución de 
ecuacións de segundo grao. 
40. Resolución de problemas 
◦ Resolución de problemas con 
ecuacións de primeiro grao. Pasos 
a seguir: 
◦ Asignación da incógnita. 
◦ Codificación dos elementos 

1. Recoñecer as ecuacións e os 
seus elementos: termos, membros, grao, 
solucións. 

1.1.Recoñece se un valor determinado é 
ou non solución dunha ecuación. 

SIEE, 
CCL, 
CD, 
CEC 

1.2.Escribe unha ecuación que teña por 
solución un valor dado. 

2. Resolver ecuacións de primeiro 
grao. Reducir membros e traspoñer 
termos. Eliminar denominadores. 

2.1.Traspón termos nunha ecuación (os 
casos inmediatos). 

 
 
 
CSC, 
CMCT, 
CAA 

2.2.Resolve ecuacións sinxelas (sen 
parénteses nin denominadores). 
2.3.Resolve ecuacións con parénteses. 
2.4.Resolve ecuacións con 

denominadores. 
2.5.Resolve ecuacións con parénteses e 

denominadores. 
3. Resolver ecuacións de segundo 

grao. Incompletas. 
Completas, coa fórmula. 

3.1.Resolve ecuacións de segundo grao 
incompletas. 

 
 
CMCT, 
CAA, 
CD 

3.2.Resolve ecuacións de segundo grao 
dadas na forma xeral. 
3.3.Resolve ecuacións de segundo grao 

que esixen a previa redución á forma 
xeral. 

4. Resolver problemas con axuda das 
ecuacións de primeiro e segundo grao. 

4.1.Resolve, con axuda das ecuacións, 
problemas de relacións numéricas. 

 
CCL, 
CAA, 
SIEE 

4.2. Resolve, con axuda das 
ecuacións, problemas aritméticos 
sinxelos (idades, orzamentos, … ). 



Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

dun problema en linguaxe 
alxébrico. 
◦ Construción da ecuación. 
◦ Resolución. Interpretación e 
crítica da solución. 

 4.3. Resolve, con axuda das 
ecuacións, problemas aritméticos de 
dificultade media (móbiles, 
mesturas, … ). 

 

4.4.Resolve, con axuda das ecuacións, 
problemas xeométricos. 

 

Unidade 8. Sistemas de ecuacións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

41. Ecuacións lineais 
◦ Solucións dunha ecuación 
lineal. 
◦ Construción da táboa de 
valores correspondente ás 
solucións. 
◦ Representación gráfica. 
42. Sistema de ecuacións lineais. 
Concepto. 
◦ Solución dun sistema. 
◦ Interpretación gráfica dun 
sistema de ecuacións lineais. 
◦ Sistemas con infinitas 
solucións. Sistemas 
indeterminados. 
◦ Sistemas incompatibles ou sen 
solución. 
43. Resolución de sistemas de 
ecuacións lineais 
◦ Método gráfico. 
◦ Métodos de substitución, 
redución e igualación. 
44. Resolución de problemas 
◦ Resolución de problemas coa 
axuda dos sistemas de ecuacións. 
◦ Codificación alxébrica do 
enunciado (sistema de ecuacións 
lineais). 
◦ Resolución do sistema. 
◦ Interpretación e crítica da 
solución. 

1. Calcular, recoñecer e 
representar as solucións dunha ecuación 
de primeiro grao con dúas incógnitas. 

1.1. Recoñece se un par de valores 
(x, y) é solución dunha ecuación de 
primeiro grao con dúas incógnitas. 

 

SIEE, 
CEC, 
CSC, 
CAA 

1.2. Dada unha ecuación lineal, 
constrúe unha táboa de valores (x, y), 
con varias das súas solucións, e 
represéntaa no plano cartesiano. 

2. Coñecer o concepto de sistema de 
ecuacións. Saber en que consiste a 
solución dun sistema de ecuacións 
lineais e coñecer a súa interpretación 
gráfica. 

2.1.Identifica, entre un conxunto de 
pares de valores, a solución dun sistema 
de ecuacións de primeiro grao con dúas 
incógnitas. 

 
 
CMCT, 
CCL, 
CAA 2.2.Recoñece, ante a representación 

gráfica dun sistema de ecuacións lineais, 
se o sistema ten solución; e, no caso de 
que a teña, identifícaa. 

3. Resolver sistemas de ecuacións 
lineais polo método gráfico e por 
métodos alxébricos. 

3.1.Obtén graficamente a solución dun 
sistema de ecuacións de primeiro grao 
con dúas incógnitas. 

 
 
 
 
CD, 
CMCT, 
CAA 

3.2.Resolve sistemas de ecuacións 
lineais polo método de substitución. 
3.3.Resolve sistemas de ecuacións 

lineais polo método de igualación. 
3.4.Resolve sistemas de ecuacións 

lineais polo método de redución. 
3.5.Resolve sistemas de ecuacións 

lineais elixindo o método que vai seguir. 
4. Utilizar os sistemas de ecuacións 

como ferramenta para resolver 
problemas. 

4.1.Resolve problemas aritméticos 
sinxelos con axuda dos sistemas de 
ecuacións. 

 
 

CCL, 
CMCT, 
SIEE 

4.2.Resolve problemas aritméticos de 
dificultade media con axuda dos 
sistemas de ecuacións. 
4.3.Resolve problemas xeométricos con 

axuda dos sistemas de ecuacións. 
 

Unidade 9. Teorema de Pitágoras Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

45. Teorema de Pitágoras 
◦ Relación entre áreas de 
cadrados. Demostración. 
◦ Aplicacións do teorema de 
Pitágoras: 
◦ Cálculo dun lado dun triángulo 
rectángulo coñecendo os outros 
dous. 
◦ Cálculo dun segmento dunha 
figura plana a partir doutros que, 
con el, formen un triángulo 

1. Coñecer e aplicar o teorema 
de Pitágoras. 

1.1.Dadas as lonxitudes dos tres lados 
dun triángulo, recoñece se é ou non 
rectángulo. 

 
 
 
 
CSC, 
CEC, 
SIEE, 
CMCT, 
CCL 

1.2.Calcula o lado descoñecido dun 
triángulo rectángulo, coñecidos os 
outros dous. 
1.3.Nun cadrado ou rectángulo, aplica o 

teorema de Pitágoras para relacionar a 
diagonal cos lados e calcular o elemento 
descoñecido. 
1.4.Nun rombo, aplica o teorema de 

Pitágoras para relacionar as diagonais co 
lado e calcular o elemento descoñecido. 



Unidade 9. Teorema de Pitágoras Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

rectángulo. 
◦ Identificación de triángulos 
rectángulos a partir das medidas 
dos seus lados. 
46. Cálculo de áreas e perímetros 
de figuras planas 
◦ Áreas dos cuadriláteros, 
polígonos regulares e partes do 
círculo. 

 1.5.Nun trapecio rectángulo ou 
isósceles, aplica o teorema de Pitágoras 
para establecer unha relación que 
permita calcular un elemento 
descoñecido. 

 

1.6.Nun polígono regular, utiliza a 
relación entre radio, apotema e lado 
para, aplicando o teorema de Pitágoras, 
achar un destes elementos a partir dos 
outros. 
1.7.Relaciona numericamente o radio 

dunha circunferencia coa lonxitude 
dunha corda e a súa distancia ao centro. 
1.8.Aplica o teorema de Pitágoras na 

resolución de problemas xeométricos 
sinxelos. 
1.9.Aplica o teorema de Pitágoras no 

espazo. 
2. Obter áreas calculando, 

previamente, algún segmento mediante 
o teorema de Pitágoras. 

2.1.Calcula a área e o perímetro dun 
triángulo rectángulo, dándolle dous dos 
seus lados (sen a figura). 

 
 
 
 
 
 
CMCT, 
CAA, 
CD 

2.2.Calcula a área e o perímetro dun 
rombo, dándolle as súas dúas diagonais 
ou unha diagonal e o lado. 
2.3.Calcula a área e o perímetro dun 

trapecio rectángulo ou isósceles cando 
non se lle dá a altura ou un dos lados. 
2.4.Calcula a área e o perímetro dun 

segmento circular (debuxado), dándolle 
o radio, o ángulo e a distancia do centro 
á base. 
2.5.Calcula a área e o perímetro dun 

triángulo equilátero ou dun hexágono 
regular dándolle o lado. 

 

Unidade 10. Semellanza Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

47. Figuras semellantes 
◦ Razón de semellanza. 
Ampliacións e reducións. 
◦ Relación entre as áreas e os 
volumes de dúas figuras 
semellantes. 
◦ Planos, mapas e maquetas. 
Escala. Aplicacións. 
48. Semellanza de triángulos 
◦ Triángulos semellantes. 
Condicións xerais. 
◦ Teorema de Tales. Triángulos 
en posición de Tales. 
◦ A semellanza entre triángulos 
rectángulos. 
◦ O teorema do cateto. 
◦ O teorema da altura. 
49. Aplicacións da semellanza 
◦ Cálculo da altura dun obxecto 

1. Coñecer e comprender o 
concepto de semellanza. 

1.1.Recoñece, entre un conxunto de 
figuras, as que son semellantes, e 
enuncia as condicións de semellanza. 

CCL, 
CMCT, 
CEC 

2. Comprender o concepto de razón de 
semellanza e aplicalo para a construción 
de figuras semellantes e para o cálculo 
indirecto de lonxitudes. 

2.1.Constrúe figuras semellantes a unha 
dada segundo unhas condicións 
establecidas (por exemplo, dada a razón 
de semellanza). 

 
 
 
 
 
 
CMCT, 
CDC, 
CSC 

2.2.Coñece o concepto de escala e 
aplícaa para interpretar planos e mapas. 
2.3.Obtén a razón de semellanza entre 

dúas figuras semellantes (ou a escala 
dun plano ou mapa). 
2.4.Calcula a lonxitude dos lados dunha 

figura que é semellante a unha dada e 
cumpre unhas condicións determinadas. 
2.5.Coñece e calcula a razón entre as 

áreas e a razón entre os volumes de dúas 
figuras semellantes e aplícaa para 
resolver problemas. 

3. Coñecer e aplicar os criterios de 
semellanza de triángulos e, máis 

3.1.Recoñece triángulos semellantes 
aplicando criterios de semellanza. 

CAA, 
SIEE, 



Unidade 10. Semellanza Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

vertical a partir da súa sombra. 
◦ Outros métodos para calcular a 
altura dun obxecto. 
◦ Construción dunha figura 
semellante a outra. 

concretamente, entre triángulos 
rectángulos. 

3.2.Recoñece triángulos rectángulos 
semellantes aplicando criterios de 
semellanza. 

CMCT 

3.3.Coñece e aplica o teorema do 
cateto. 
3.4.Coñece e aplica o teorema da altura. 

4. Resolver problemas xeométricos 
utilizando os conceptos e os 
procedementos propios da semellanza. 

4.1.Calcula a altura dun obxecto a partir 
da súa sombra. 

 
CMCT, 
CAA, 
CD 

4.2.Calcula a altura dun obxecto 
mediante outros métodos, aplicando a 
semellanza de triángulos. 

 

Unidade 11. Corpos xeométricos Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

50. Poliedros 
◦ Características. Elementos: 
caras, arestas e vértices. 
◦ Prismas. 
◦ Clasificación dos prismas 
segundo o polígono das bases. 
◦ Desenvolvemento dun prisma 
recto. Área. 
◦ Paralelepípedos. Ortoedros. O 
cubo caso particular. 
◦ Aplicación do teorema de 
Pitágoras para calcular a diagonal 
dun ortoedro. 
◦ Pirámides: características e 
elementos. 
◦ Desenvolvemento dunha 
pirámide regular. Área. 
◦ Desenvolvemento e cálculo da 
área nun tronco de pirámide. 
◦ Os poliedros regulares. Tipos. 
◦ Descrición dos cinco poliedros 
regulares. 
51. Corpos de revolución 
◦ Representación do corpo que 
se obtén ao virar unha figura plana 
ao redor dun eixo. 
◦ Identificación da figura que ha 
de virar ao redor dun eixo para 
procrear certo corpo de 
revolución. 
◦ Cilindros rectos e oblicuos. 
◦ Desenvolvemento dun cilindro 
recto. Área. 
◦ Os conos. 
◦ Identificación de conos. 
Elementos e a súa relación. 
◦ Desenvolvemento dun cono 
recto. Área. 
◦ O tronco de cono. Bases, 
altura e xeratriz dun tronco de 

1. Recoñecer e clasificar os 
poliedros e os corpos de revolución. 

1.1. Coñece e nomea os distintos 
elementos dun poliedro (arestas, 
vértices, caras, caras laterais dos 
prismas, bases dos prismas e 
pirámides, … ). 

 
 
 
 
 
 
 
CMCT, 
CCL, 
CEC 

1.2.Selecciona, entre un conxunto de 
figuras, as que son poliedros e xustifica 
a súa elección. 
1.3.Clasifica un conxunto de poliedros. 
1.4.Describe un poliedro e clasifícao 

atendendo ás características expostas. 
1.5. Identifica, entre un conxunto 

de figuras, as que son de revolución, 
nomea os cilindros, os conos, os troncos 
de cono e as esferas, e identifica os seus 
elementos (eixo, bases, xeratriz, 
radio, … ). 

2. Desenvolver os poliedros e obter as 
superficies dos seus desenvolvementos 
(coñecidas todas as medidas necesarias). 

2.1.Debuxa de forma esquemática o 
desenvolvemento dun ortoedro e baséase 
nel para calcular a súa superficie. 

 
 
 
 
 
 
CMCT, 
SIEE 

2.2.Debuxa de forma esquemática o 
desenvolvemento dun prisma e baséase 
nel para calcular a súa superficie. 
2.3.Debuxa de forma esquemática o 

desenvolvemento dunha pirámide e 
baséase nel para calcular a súa 
superficie. 
2.4.Debuxa de forma esquemática o 

desenvolvemento dun tronco de 
pirámide e baséase nel para calcular a 
súa superficie. 

3. Recoñecer, nomear e describir os 
poliedros regulares. 

3.1.Ante un poliedro regular, xustifica a 
súa regularidade, noméao, analízao 
dando o número de caras, arestas, 
vértices e caras por vértice, e debuxa 
esquematicamente o seu 
desenvolvemento. 

 
 
CMCT, 
CSC, 
CD, 
SIEE, 
CAA 3.2.Nomea os poliedros regulares que 

teñen por caras un determinado polígono 
regular. 

4. Resolver problemas xeométricos 
que impliquen cálculos de lonxitudes e 
superficies nos poliedros. 

4.1.Calcula a diagonal dun ortoedro. 
CMCT, 
CSC, 
CAA 

4.2.Calcula a altura dunha pirámide 
recta coñecendo as arestas básicas e as 
arestas laterais. 



Unidade 11. Corpos xeométricos Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

cono. 
◦ Desenvolvemento dun tronco 
de cono. Cálculo da súa superficie. 
◦ A esfera. 
◦ Seccións planas da esfera. O 
círculo máximo. 
◦ A superficie esférica. 
◦ Relación entre a esfera e o 
cilindro que a envolve. 
52. Seccións nos corpos 
xeométricos 
◦ Seccións nos poliedros. 
◦ Seccións nos corpos de 
revolución. 

 4.3.Calcula a superficie dunha pirámide 
cuadrangular regular coñecendo a aresta 
da base e a altura. 

 

4.4.Resolve outros problemas de 
xeometría. 

5. Coñecer o desenvolvemento de 
cilindros, conos e troncos de cono, e 
calcular as áreas dos seus 
desenvolvementos (dados todos os datos 
necesarios). 

5.1.Debuxa a man alzada o 
desenvolvemento dun cilindro, indica 
sobre el os datos necesarios e calcula a 
área. 

 
 
 
 
CSC, 
SIEE, 
CAA 

5.2.Debuxa a man alzada o 
desenvolvemento dun cono, indica sobre 
el os datos necesarios e calcula a área. 
5.3.Debuxa a man alzada o 

desenvolvemento dun tronco de cono, 
indica sobre el os datos necesarios e 
calcula a área. 

6.   Coñecer e aplicar as fórmulas para 
o cálculo da superficie dunha esfera, dun 
casquete esférico ou dunha zona 
esférica. 

6.1.Calcula a superficie dunha esfera, 
dun casquete ou dunha zona esférica, 
aplicando as correspondentes fórmulas. 

 
 
 
CMCT, 
CD 

6.2.Coñece a relación entre a superficie 
dunha esfera e a do cilindro que a 
envolve, e utiliza esa relación para 
calcular a área de casquetes e zonas 
esféricas. 

7. Recoñecer, relacionar e calcular 
áreas dalgunhas seccións de poliedros e 
corpos de revolución. 

7.1.Relaciona figuras planas coas 
seccións dun corpo xeométrico. 

CMCT, 
CSC, 
CD, 
CAA 

7.2.Calcula áreas de seccións de corpos 
xeométricos. 

 

Unidade 12. Medida do volume Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

53. Unidades de volume no SMD 
◦ Capacidade e volume. 
◦ Unidades de volume e 
capacidade. Relacións e 
equivalencias. Múltiplos e 
divisores. 
◦ Operacións con medidas de 
volume. Paso de forma complexa a 
incomplexa, e viceversa. 
54. Principio de Cavalieri 
◦ Cálculo do volume de 
paralelepípedos, ortoedros e 
cubos. Aplicación ao cálculo 
doutros volumes. 
◦ Volume de corpos 
xeométricos. 
55. Volume de prismas e cilindros 
◦ Volume de pirámides e conos. 
◦ Volume do tronco de pirámide 
e do tronco de cono. 
◦ Volume da esfera e corpos 
asociados. 
56. Resolución de problemas 
◦ Resolución de problemas que 

1. Comprender o concepto de 
medida do volume e coñecer e manexar 
as unidades de medida do SMD. 

1.1.Calcula o volume de policubos por 
reconto de unidades cúbicas. 

 
 
CMCT, 
CCL, 
CD, 
CEC 

1.2.Utiliza as equivalencias entre as 
unidades de volume do SMD para 
efectuar cambios de unidades. 
1.3.Pasa unha cantidade de volume de 

forma complexa a incomplexa, e 
viceversa. 

2. Coñecer e utilizar as fórmulas para 
calcular o volume de prismas, cilindros, 
pirámides, conos e esferas (dados os 
datos para a aplicación inmediata 
destas). 

2.1.Calcula o volume de prismas, 
cilindros, pirámides, conos ou esferas, 
utilizando as correspondentes fórmulas 
(darase a figura e sobre ela os datos 
necesarios). 

 
CMCT, 
SIEE, 
CAA 

3. Resolver problemas xeométricos 
que impliquen o cálculo de volumes. 

3.1.Calcula o volume dun prisma de 
maneira que haxa que calcular 
previamente algún dos datos para poder 
aplicar a fórmula (por exemplo, calcular 
o volume dun prisma hexagonal 
coñecendo a altura e a aresta da base). 

 
 
 
 
 
CMCT, 
CSC, 
CCL 

3.2.Calcula o volume dunha pirámide 
de base regular, coñecendo as arestas 
lateral e básica (ou similar). 
3.3.Calcula o volume dun cono 

coñecendo o radio da base e a xeratriz 
(ou similar). 
3.4.Calcula o volume de troncos de 

pirámide e de troncos de cono. 



Unidade 12. Medida do volume Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

impliquen o cálculo de volumes.  3.5.Calcula o volume de corpos 
compostos. 

 

3.6. Resolve outros problemas de 
volume (por exemplo, que impliquen o 
cálculo de custos, que combinen co 
cálculo de superficies, … ). 

 

Unidade 13. Funcións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

57. As funcións e os seus 
elementos 
◦ Nomenclatura: variable 
dependente, variable 
independente, coordenadas, 
asignación de valores y a valores 
x. 
◦ Elaboración da gráfica dada 
por un enunciado. 
◦ Diferenciación entre gráficas 
que representan funcións e outras 
que non o fan. 
◦ Crecemento e decrecemento 
de funcións. 
◦ Recoñecemento de funcións 
crecentes e decrecentes. 
◦ Lectura e comparación de 
gráficas. 
◦ Funcións dadas por táboas de 
valores. 
◦ Construción de gráficas 
elaborando, previamente, unha 
táboa de valores. 
◦ Funcións dadas por unha 
expresión analítica. 
58. Funcións lineais 
◦ Funcións de proporcionalidade 
do tipo 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑎𝑎. 
◦ Pendente dunha recta. 
◦ Dedución das pendentes de 
rectas a partir de representacións 
gráficas ou a partir de dúas dos 
seus puntos. 
◦ As funcións lineais 
𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 + 𝑛𝑛. 
◦ Identificación do papel que 
representan os parámetros m e n 
en 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 + 𝑛𝑛. 
◦ Representación dunha recta 
dada por unha ecuación e 
obtención da ecuación a partir 
dunha recta representada sobre 
papel cuadriculado. 
◦ A función constante 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘. 

1. Coñecer e manexar o sistema 
de coordenadas cartesianas. 

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

SIEE, 
CMCT, 
CEC 

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

2.1.Distingue se unha gráfica representa 
ou non unha función. 

 

CSC, 
CAA, 
CMCT 

2.2.Interpreta unha gráfica funcional e 
analízaa, recoñecendo os intervalos 
constantes, os de crecemento e os de 
decrecemento. 

3. Construír a gráfica dunha función a 
partir da súa ecuación. 

3.1. Dada a ecuación dunha 
función, constrúe unha táboa de valores 
(x, y) e represéntaa, punto por punto, no 
plano cartesiano. 

CD, 
CCL, 
SIEE 

4. Recoñecer, representar e analizar as 
funcións lineais. 

4.1.Recoñece e representa unha función 
de proporcionalidade, a partir da 
ecuación, e obtén a pendente da recta 
correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD, 
CCL, 
CMCT 

4.2.Recoñece e representa unha función 
lineal a partir da ecuación e obtén a 
pendente da recta correspondente. 
4.3.Obtén a pendente dunha recta a 

partir da súa gráfica. 
4.4. Identifica a pendente dunha 

recta e o punto de corte co eixo vertical 
a partir da súa ecuación, dada na forma 
𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 + 𝑛𝑛. 
4.5.Obtén a ecuación dunha recta a 

partir da súa gráfica. 
4.6. Recoñece unha función 

constante pola súa ecuación ou pola súa 
representación gráfica. Representa a 
recta 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘ou escribe a ecuación dunha 
recta paralela ao eixo horizontal. 
4.7.Escribe a ecuación correspondente á 

relación lineal existente entre dúas 
magnitudes e represéntaa. 

 
Temporalización: 2 semanas Unidade 14. Estatística 



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 
59. Proceso para realizar unha 
estatística 
◦ Toma de datos. 
◦ Elaboración de táboas e 
gráficas. 
◦ Cálculo de parámetros. 
60. Variables estatísticas 
◦ Variables estatísticas 
cuantitativas e cualitativas. 
◦ Identificación de variables 
cualitativas ou cuantitativas. 
◦ Frecuencia. Táboa de 
frecuencias. 
◦ Elaboración de táboas de 
frecuencia a partir de: 
Datos illados. 
Datos agrupados en intervalos 
(dando os intervalos). 

61. Representación gráfica de 
estatísticas 
◦ Diagramas de barras. 
◦ Histogramas. 
◦ Diagramas de sectores. 
◦ Diagrama de caixa e bigotes. 
◦ Construción de gráficas a 
partir de táboas estatísticas. 
◦ Interpretación de gráficas. 
62. Parámetros estatísticos 
◦ Media ou media. 
◦ Mediana, cuartís. 
◦ Moda. 
◦ Percorrido ou rango. 
◦ Desviación media. 
63. Táboas de dobre entrada 
◦ Interpretación dos datos 
contidos en táboas de dobre 
entrada. 

1. Coñecer o concepto de 
variable estatística e diferenciar os seus 
tipos. 

1.1.Distingue entre variables 
cualitativas e cuantitativas en 
distribucións concretas. 

CCL, 
CEC, 
CSC 

2. Coñecer o concepto de variable 
estatística e diferenciar os seus tipos. 

2.1.Distingue entre variables 
cualitativas e cuantitativas en 
distribucións concretas. 

CCL, 
CEC, 
CSC 

3. Representar graficamente 
información estatística dada mediante 
táboas e interpretar información 
estatística dada graficamente. 

3.1. Representa e interpreta 
información estatística dada 
graficamente (diagramas de barras, 
polígonos de frecuencias, histogramas, 
diagramas de sectores, … ). 

 
 
 
CMCT, 
CD, 
CAA 3.2.Interpreta pictogramas, pirámides 

de poboación e climogramas. 
3.3.Elabora e interpreta un diagrama de 

caixa e bigotes. 
4. Calcular os parámetros estatísticos 

básicos relativos a unha distribución. 
4.1.Calcula a media, a mediana, a moda 

e a desviación media dun pequeno 
conxunto de valores (entre 5 e 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, 
CD, 
SIEE 

4.2.Nunha táboa de frecuencias, calcula 
a media e a moda. 
4.3. Nun conxunto de datos (non 

máis de 20), obtén medidas de posición: 
𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑄𝑄1e𝑄𝑄3. 

 

Unidade 15. Azar e probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

64. Sucesos 
◦ Experiencia aleatoria. 
◦ Espazo mostral. 
◦ Suceso aleatorio. 
◦ Suceso individual. 
◦ Suceso seguro. 
65. Probabilidade 
◦ Probabilidade dun suceso. 
◦ Probabilidade en experiencias 
regulares. 
◦ Probabilidade en experiencias 
irregulares. 
◦ Lei de Laplace. 
66. Cálculo de probabilidades 

1. Identificar as experiencias e os 
sucesos aleatorios, analizar os seus 
elementos e describilos coa terminoloxía 
adecuada. 

1.1.Distingue, entre varias experiencias, 
as que son aleatorias. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

1.2. Ante unha experiencia 
aleatoria sinxela, obtén o espazo 
mostral, describe distintos sucesos e 
clasifícaos segundo a súa probabilidade 
(seguros, probables, moi probables, 
pouco probables, … ). 

2. Comprender o concepto de 
probabilidade e asignar probabilidades a 
distintos sucesos en experiencias 
aleatorias. 

2.1.Aplica a lei de Laplace para 
calcular a probabilidade de sucesos 
pertencentes a experiencias aleatorias 
regulares. 

 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

2.2.Constrúe táboas de frecuencias 
absolutas e relativas a partir da listaxe 
de resultados dunha experiencia 
aleatoria realizada de forma reiterada. 



Unidade 15. Azar e probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Diagrama en árbore. 
◦ Repartición da probabilidade 
nunha ramificación. 
◦ Táboas de continxencia. 

 2.3.Constrúe e interpreta táboas de 
frecuencias asociadas a distintos sucesos 
e, a partir delas, estima a probabilidade 
dos mesmos. 

 

3. Utilizar estratexias para o cálculo de 
probabilidades tales como diagramas en 
árbore e táboas de continxencia. 

3.1.Utiliza o diagrama en árbore para 
realizar recontos sistemáticos e calcula 
probabilidades a partir destes. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEE 

3.2.Resolve problemas de 
probabilidade nos que os datos veñen 
dados en táboas de continxencia. 

 

Competencias clave, descritores e desempeño 
 

Unidade 1. Os números naturais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Supera os problemas de comprensión que 
supón a interpretación correcta dos 
enunciados. 

Manter unha actitude favorable cara á 
lectura. 

Interésase polas lecturas de ampliación de 
coñecementos, como as notas históricas, e fai 
preguntas sobre elas. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

Describe os procedementos utilizados para a 
resolución de problemas con claridade e 
corrección. 

 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a procura 
de información. 

Accede a distintos portais ou sitios web e 
selecciona a información oportuna. 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Utiliza a web para reforzar os coñecementos 
mediante exercicios. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Comunica con sinceridade os seus fallos ou 
acertos nas autoavaliacións realizadas na web. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

Respecta aos compañeiros e ás compañeiras, 
traballa en equipo e aprende dos mesmos. 

 
 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

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

Realiza exercicios menos sinxelos de 
razoamento de maneira autónoma. 

Contaxiar o entusiasmo pola tarefa e ter 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Mostra vontade de colaborar á hora de 
empezar unha nova tarefa. 

Conciencia e 
expresións culturais 

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

Mostra interese e pregunta polos sistemas de 
numeración de civilizacións antigas. 

 

Unidade 2. Números enteiros Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Crea enunciados que poden ser relacionados 
con números enteiros concretos. 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Responde correctamente ante un enunciado ou 
unha pregunta oral. 



Unidade 2. Números enteiros Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Recoñecer a importancia da ciencia na 
nosa vida cotiá. 

Asocia os números enteiros a elementos 
utilizados no día a día e recoñece a utilidade 
destes. 

 

Competencia dixital 

Comprender as mensaxes que veñen dos 
medios de comunicación. 

Le noticias que conteñen datos de números 
enteiros e interprétaas correctamente. 

Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Cando escribe nalgún sitio web, respecta e 
acepta debidamente as opinións dos demais. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Planificar os recursos necesarios e os 
pasos que se han de realizar no proceso de 
aprendizaxe. 

Estrutura mediante pequenos esquemas os 
pasos para seguir para resolver un exercicio. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

Axuda ás súas compañeiras e compañeiros nos 
aspectos nos que teñan maior dificultade. 

 
 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas ou os proxectos. 

Traballa, esfórzase e persiste en resolver os 
exercicios que lle resultan máis complexos 
para mellorar os seus resultados. 

Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos. 

Ao traballar en grupo, organízase, reparte 
tarefas, traballa adecuadamente e termina a 
tempo. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica, … ), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

Mostra respecto, interese e entusiasmo polo 
coñecemento das matemáticas nas diferentes 
épocas históricas. 

 

Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor, … . 

Garda silencio mentres que o docente explica, 
respecta as quendas de palabra e as 
intervencións dos seus compañeiros e 
compañeiras. 

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

Presta atención aos cadros explicativos do 
libro de texto e realiza as actividades 
atendendo ao que se explica neles. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar estratexias de resolución de 
problemas a situacións da vida cotiá. 

Resolve os problemas poñendo en práctica o 
aprendido, e aplícao a situacións concretas. 

 
 
Competencia dixital 

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

Utiliza a web para realizar a autoavaliación. 
Conéctase á páxina e comproba os seus 
exercicios. 

Comprender as mensaxes que veñen dos 
medios de comunicación. 

Realiza exercicios na internet segundo os 
pasos e indicacións que recibe. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

Utiliza a autoavaliación para reflexionar sobre 
os coñecementos aprendidos e para corrixir os 
seus erros. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

Fai preguntas e participa de maneira activa nas 
explicacións do profesor ou profesora e na 
realización de exercicios. 



Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias. 

Utiliza distintas estratexias en función das súas 
habilidades persoais para resolver problemas. 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Participa e mostra motivación ao realizar as 
tarefas. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Presenta os seus esquemas coidando a limpeza, 
as cores e as formas utilizadas. 

 

Unidade 4. Operacións con fraccións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Le os problemas e responde correctamente a 
formulación dos mesmos. 

Manter unha actitude favorable cara á 
lectura. 

Le varias veces un enunciado e busca o 
significado das palabras que non comprende. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

Observa os gráficos relacionados con fraccións 
e interprétaos correctamente. 

 
 
 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Utiliza Internet para practicar operacións con 
fraccións: atopa as páxinas adecuadas, resolve 
os exercicios e exhibe os resultados se é 
preciso. 

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

Utiliza Internet para ampliar coñecementos ou 
mellorar a comprensión de conceptos. 

Competencia para 
aprender a aprender 

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

Manexa e proba diferentes estratexias antes de 
recorrer a que llo resolva o profesor ou a 
profesora. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da convivencia 
cidadá no contexto da escola. 

Exerce os seus dereitos como alumno ou 
alumna, á vez que asume as súas 
responsabilidades. 

 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Mostra motivación e participa na realización 
das tarefas. 

Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas ou os proxectos. 

Elixe temas ou exercicios de alta dificultade 
para mellorar os seus resultados. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica, … ), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

Completa actividades relacionadas coas 
achegas das distintas culturas á evolución 
histórica das fraccións, compara datos, mostra 
interese, realiza preguntas, … . 

 

Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

Explica correctamente ao resto de compañeiras 
e compañeiros un problema realizado. 

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

Presta atención ás explicacións do libro de 
texto e realiza as actividades conforme ás 
instrucións dadas. 



Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

Utiliza de maneira adecuada, nas respostas aos 
exercicios, os termos aprendidos (razón de 
proporcionalidade, proporción, … ). 

 
 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Realiza os exercicios suxeridos no libro a 
través de Internet. 

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

Resolve problemas, aplicando o aprendido a 
situacións concretas. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Planificar os recursos necesarios e os 
pasos que se han de realizar no proceso de 
aprendizaxe. 

Resolve os problemas tras valorar os recursos 
e os métodos máis efectivos (regras de tres, 
fraccións equivalentes, … ). 

Competencias sociais 
e cívicas 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

O seu comportamento na aula é adecuado: 
responsabilidade, honestidade, respecto, 
traballo, … . 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

Realiza as actividades, termina os seus 
traballos e os entrega a tempo. 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Responde de maneira innovadora e creativa ás 
cuestións expostas. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica, … ), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

Completa as actividades relacionadas coas 
achegas das distintas culturas á evolución 
histórica das matemáticas, interésase por iso, 
realiza preguntas, … . 

 

Unidade 6. Álxebra Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

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

Os textos que elabora en matemáticas cumpren 
as regras ortográficas, gramaticais e están ben 
elaborados lingüisticamente. 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Realiza preguntas relacionadas co texto, 
interésase polo seu contido e contesta 
correctamente as preguntas expostas. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, proporcións, 
formas xeométricas, criterios de medición 
e codificación numérica, … . 

Realiza as actividades con axilidade e 
seguridade, comprendendo os conceptos e 
seguindo os procedementos. 

 
 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Utiliza Internet para buscar información, 
selecciónaa correctamente e aprende a través 
dela. 

Empregar distintas fontes para a procura 
de información. 

Manexa distintos recursos, como Internet, a 
publicidade, os xornais, … , para recompilar 
información sobre o tema e usala. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

Identifica as súas dificultades na aprendizaxe e 
busca solucións. 

 
Competencias sociais 
e cívicas 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

Respecta ás súas compañeiras e compañeiros e 
a súa quenda de palabra, coida os seus 
materiais e mantén ordenado o seu espazo de 
traballo. 



Unidade 6. Álxebra Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

Mantén a atención e a concentración no 
traballo, e é capaz de establecer metas e 
cumprilas. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

Coñece as súas metas, cúmpreas e axuda aos 
demais a conseguilas. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Entrega os seus traballos con limpeza, orde, 
corrección e claridade. 

 

Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Manexar elementos de comunicación non 
verbal ou en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións comunicativas. 

En distintas situacións, utiliza elementos de 
comunicación verbal e non verbal. 

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

Comprende os enunciados das actividades, 
realízaas correctamente e pódeas explicar. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor 
e responder preguntas. 

Responde a preguntas, expón interrogantes e 
explica procedementos, mostrando que aplica 
os seus coñecementos sobre ecuacións á 
resolución de problemas. 

 
 
Competencia dixital 

Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas. 

Realiza actividades por Internet, utilizando 
correctamente este recurso. 

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade. 

Reúne información a través de fontes fiables. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe. 

Termina tarefas e presenta actividades e 
exercicios a tempo, e mostrando 
responsabilidade. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

Resolve os conflitos que xorden entre os 
compañeiros e as compañeiras con 
asertividade. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades 
desde coñecementos previos dun tema. 

Realiza preguntas e interésase pola nova 
unidade que se vai a tratar. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica, … ), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

Mostra interese por saber como se utilizaban 
as matemáticas noutras culturas e en 
diferentes épocas históricas. 

 

Unidade 8. Sistemas de ecuacións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

Os textos que elabora en clase de matemáticas 
cumpren as regras ortográficas e gramaticais 
pertinentes. 

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Elabora explicacións claras e entendibles sobre 
os métodos de resolución empregados nos 
problemas. 



Unidade 8. Sistemas de ecuacións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Recoñecer a importancia da ciencia na 
nosa vida cotiá. 

O alumno ou a alumna participa activamente: 
pregunta, comenta e mostra interese na 
dinámica da clase. 

 
 
 
Competencia dixital 

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

Realiza correctamente os exercicios destinados 
á web, accedendo ás páxinas, atopando 
información, resolvendo e colgando os 
resultados cando sexa necesario. 

Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas. 

Desenvolve correctamente os proxectos de 
clase e as actividades empregando tanto texto 
como imaxes. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Identifica os seus erros e considera distintos 
métodos antes de abordar unha tarefa. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da convivencia 
cidadá no contexto da escola. 

Respecta a outros compañeiros e compañeiras, 
cumprindo as normas de convivencia. 

 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

Desenvolve actividades e traballos de maneira 
responsable e honesta, seguindo os 
procedementos e cumprindo normas e prazos. 

Configurar unha visión de futuro realista e 
ambiciosa. 

Mostra interese en clase, realiza preguntas e 
estuda para aprender e superar os exames. 

 

Unidade 9. Teorema de Pitágoras Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

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

Comprende o enunciado dos problemas, pode 
resumilos e explicalos. 

Manter unha actitude favorable cara á 
lectura. 

Pregunta, comenta e participa no 
desenvolvemento da lección. Le para 
informarse e aprender. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Interactuar coa contorna natural de 
maneira respectuosa. 

Sabe empregar materiais de apoio 
correctamente: calculadoras, computadores, 
utensilios de debuxo, … . 

 
 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a procura 
de información. 

Busca solucións ás tarefas propostas e mostra 
iniciativa elixindo fontes de información e 
filtrando os resultados obtidos. 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Procesa a información atopada e emprégaa 
adecuadamente para resolver problemas e 
contestar as cuestións. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións 
executivas, … . 

Reflexiona a partir da autoavaliación sobre os 
seus acertos, os seus erros e a súa forma de 
aprender, e exponse como mellorar. 

 
Competencias sociais 
e cívicas 

Involucrarse ou promover accións cun fin 
social. 

Mostra implicación cos seus compañeiros e 
compañeiras, prestando axuda ao realizar 
tarefas. Á súa vez acepta ser axudado e 
aprende dos demais. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

Realiza actividades e tarefas de maneira 
responsable e honesta, respectando as normas 
e aos profesores e profesoras. 



Unidade 9. Teorema de Pitágoras Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Inicia debates en clase, achega ideas, solucións 
ou estratexias alternativas. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Entrega os seus traballos con limpeza, orde, 
corrección e claridade. 

 
Unidade 10. Semellanza Competencias clave 

Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Entender o contexto sociocultural da 
lingua, así como a súa historia para un 
mellor uso da mesma. 

Pregunta e mostra interese pola orixe 
etimolóxico dos conceptos aprendidos. 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Selecciona as ideas máis importantes do texto 
e compréndeas. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Comprometerse co uso responsable dos 
recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sustentable. 

Evita o malgaste dos materiais na realización 
de tarefas. 

 
 
Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Utiliza as ferramentas tecnolóxicas para 
resolver os exercicios matemáticos 
respectando as normas da Rede. 

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

Busca a información adecuada na Rede para 
resolver os seus exercicios. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe. 

Tenta atopar novos métodos de resolución 
preguntando aos profesores acerca dos 
exercicios. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

Participa nas preguntas e nas correccións de 
exercicios que se fan en clase. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Mostra interese realizando preguntas acerca 
das novas tarefas propostas. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

Entrega os traballos e os exercicios a tempo e 
correctamente acabados. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica, … ), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

Demostra o seu interese mediante preguntas e 
procura de información achega da arte 
arquitectónico relacionado coa unidade. 

 

Unidade 11. Corpos xeométricos Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Entender o contexto sociocultural da 
lingua, así como a súa historia para un 
mellor uso da mesma. 

Pregunta e mostra interese pola orixe 
etimolóxico dos conceptos aprendidos. 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Selecciona as ideas máis importantes do texto 
e compréndeas. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Comprometerse co uso responsable dos 
recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sustentable. 

Evita o malgaste dos materiais na realización 
de tarefas. 



Unidade 11. Corpos xeométricos Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
 
Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Utiliza as ferramentas tecnolóxicas para 
resolver os exercicios matemáticos 
respectando as normas da Rede. 

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

Busca a información adecuada na Rede para 
resolver os seus exercicios. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe. 

Tenta atopar novos métodos de resolución 
preguntando aos profesores acerca dos 
exercicios. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

Participa nas preguntas e nas correccións de 
exercicios que se fan en clase. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Mostra interese realizando preguntas acerca 
das novas tarefas propostas. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

Entrega os traballos e os exercicios a tempo e 
correctamente acabados. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica, … ), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

Demostra o seu interese mediante preguntas e 
procura de información achega da arte 
arquitectónico relacionado coa unidade. 

 

Unidade 12. Medida do volume Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Manexar elementos de comunicación non 
verbal, ou en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións comunicativas. 

Mantén unha postura correcta, o contacto 
visual pertinente e mostra unha linguaxe non 
verbal adecuado para o estudo na aula. 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Responde as preguntas dos distintos textos de 
ampliación do tema. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, proporcións, 
formas xeométricas, criterios de medición 
e codificación numérica, … . 

Resolve problemas e traduce os resultados ás 
distintas unidades de medida pertinentes. 

 
 
Competencia dixital 

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

Realiza exercicios e autoavaliacións con 
autonomía na web. 

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade. 

Utiliza información coherente e correcta 
sacada da web nos seus exercicios. 

Competencia para 
aprender a aprender 

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

Fai preguntas, busca alternativas e utiliza 
diferentes estratexias de aprendizaxe. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

Compórtase de forma correcta e respectuosa 
cos seus compañeiros e compañeiras, así 
como cos seus profesores e profesoras. 

 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

Non abandona os exercicios que lle supoñan 
máis esforzo, perseverando na procura de 
información ata conseguir resolvelos. 

Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

É respectuoso cos temas que se tratan en clase 
e cumpre as normas de convivencia. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Valorar a interculturalidade como unha 
fonte de riqueza persoal e cultural. 

Mostra interese polos exercicios relacionados 
con culturas alleas. 



Unidade 13. Funcións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor, … . 

Garda silencio en clase e participa respectando 
as quendas de palabra. 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Extrae datos correctamente dos enunciados dos 
exercicios. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor 
e responder preguntas. 

Resolve exercicios e problemas, explicando 
con soltura os procedementos e expoñendo os 
resultados. 

 
 
Competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a procura 
de información. 

Utiliza a web para consultar a teoría pertinente 
para as tarefas propostas de matemáticas. 

Comprender as mensaxes que veñen dos 
medios de comunicación. 

Apóiase nos medios dixitais como ferramenta 
de axuda para resolver os problemas 
matemáticos. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Desenvolve as distintas ferramentas no estudo 
e adestramento das matemáticas en función da 
tarefa asignada: ampliación de información, 
traballo en equipo, investigación na 
internet, … . 

Competencias sociais 
e cívicas 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

Mostra respecto por todos os seus compañeiros 
e compañeiras, e polo persoal docente. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando 
dificultades. 

Esfórzase nas tarefas, busca alternativas, 
identifica os seus erros e corríxeos. 

Asumir as responsabilidades e dar conta 
delas. 

Traballa de maneira autónoma e entrega os 
traballos a tempo. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Presenta os traballos con pulcritude: respecta 
marxes, mostra unha letra clara e realiza 
gráficas correctamente representadas. 

 

Unidade 14. Estatística Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

Utiliza con soltura e precisión os termos 
matemáticos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

Utiliza un vocabulario rigoroso e específico ao 
redactar tanto nas tarefas como nos exames. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

 
 

Competencia dixital 

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

Busca información en medios dixitais, 
selecciónaa e procesa correctamente e utilízaa 
para resolver problemas estatísticos. 

Empregar distintas fontes para a procura 
de información. 

Apóiase en páxinas web, enciclopedias e 
outros materiais didácticos para a ampliación 
de coñecementos matemáticos. 

Competencia para 
aprender a aprender 

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

Respecta os pasos necesarios para resolver os 
exercicios. 



Unidade 14. Estatística Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
 
Competencias sociais 
e cívicas 

Coñecer as actividades humanas, adquirir 
unha idea da realidade histórica a partir de 
distintas fontes e identificar as 
implicacións que ten vivir nun Estado 
social e democrático de dereito 
referendado por unha constitución. 

Traballa en equipo respectando aos 
compañeiros e compañeiras, valorando as 
opinións alleas e tomando decisións de forma 
democrática. 

 
 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

Realiza as actividades propostas con 
responsabilidade e asume e corrixe os seus 
erros. 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Realiza as actividades e mostra interese por 
aprender dos seus erros e superalos. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Valorar a interculturalidade como unha 
fonte de riqueza persoal e cultural. 

Respecta as opinións dos demais á hora de 
traballar nas tarefas da unidade. 

 

Unidade 15. Azar e probabilidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

Extrae os datos dos enunciados e resume 
brevemente as tarefas pedidas nos problemas 
e actividades matemáticas. 

Manexar elementos de comunicación non 
verbal, ou en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións comunicativas. 

Expón en clase con soltura as ideas 
relacionadas coas tarefas propostas. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Resolver problemas seleccionando os 
datos e as estratexias apropiadas. 

Emprega correctamente os diferentes métodos 
para resolver problemas de probabilidade. 

 
 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Utiliza a web para buscar información e datos 
pertinentes para o estudo da probabilidade. 

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

Fai uso das novas tecnoloxías (computadores, 
tablets, móbiles, … ) para buscar información 
de apoio para o estudo. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Planificar os recursos necesarios e os 
pasos que se han de realizar no proceso de 
aprendizaxe. 

Organiza de forma eficiente o traballo e as 
técnicas para utilizar para resolver problemas 
de probabilidade. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

Valora as achegas que expoñen os seus 
compañeiros e compañeiras, e mostra interese 
para aprender das súas ideas. 

 
 
 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias. 

Participa con iniciativa en clase, utilizando 
todas as súas capacidades para resolver 
problemas e actividades tanto individualmente 
como en equipo. 

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

Traballa de maneira autónoma e supera as súas 
limitacións buscando apoio no material 
escolar (libro do alumnado, Internet, … ) sen 
necesidade de facer preguntas. 

Conciencia e 
expresións culturais 

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

Participa con entusiasmo e interese (facendo 
preguntas, comentarios, tomando notas, … ) 
na introdución á historia da probabilidade. 



Actividades 
 

Unidade 1. Os números naturais Actividades 
Tarefa 1: Coñecemos os números naturais 

▪ Lemos o primeiro texto sobre os números naturais. 
▪ Respondemos as preguntas introdutorias. 
▪ Lemos a definición dos números naturais e a explicación do Sistema de Numeración Decimal, o sistema 
binario e o sistema sesaxesimal. 
▪ Recapacitamos sobre os exercicios resoltos para comprender mellor a teoría. 
▪ Comprobamos se entendemos o explicado a través do exercicio de verdadeiro ou falso. 
▪ Traducimos a horas, minutos e segundos, e facémolo de forma complexa a forma incomplexa, e viceversa. 
Tarefa 2: As operacións con números enteiros 
▪ Lemos a teoría sobre as operacións combinadas. 
▪ Seguimos con detemento os pasos seguidos nos exercicios resoltos para comprender mellor a teoría. 
▪ Resolvemos os cálculos e os problemas sobre operacións combinadas. 
▪ Lemos a teoría sobre a prioridade de operacións nos distintos tipos de calculadoras. 
▪ Realizamos operacións con calculadora. 
Tarefa 3: Coñecemos a relación de divisibilidade 
▪ Lemos a definición de múltiplo e divisor, e os exemplos de como calculalos. 
▪ Reforzamos os conceptos de múltiplo e divisor na web. 
▪ Lemos a teoría sobre as propiedades dos múltiplos dun número e os criterios de divisibilidade. 
▪ Fixámonos nos cadros «Ten en conta». 
▪ Realizamos as actividades de múltiplos e divisores. 
Tarefa 4: Os números primos e compostos 
▪ Lemos a teoría sobre os números primos e os números compostos, e anotamos as súas diferenzas. 
▪ Analizamos a Criba de Eratóstenes. 
▪ Lemos a descomposición dun número en factores primos e a teoría dos múltiplos e divisores de números 
descompostos en factores primos. 
▪ Seguimos con detemento os pasos empregados no problema resolto para entender mellor os conceptos. 
▪ Realizamos exercicios e problemas de mínimo común múltiplo. 
Tarefa 5: Buscamos o máximo común divisor de dous ou máis números 
▪ Lemos a teoría do cálculo do máximo común divisor e o exemplo. 
▪ Analizamos con detemento o problema resolto. 
▪ Realizamos exercicios e problemas de máximo común divisor. 
Tarefa 6: Para terminar… 
▪ Practicamos con algúns exercicios e problemas do final do tema. 
▪ Lemos o «Taller de matemáticas», para ter información complementaria. 
▪ Realizamos os exercicios da autoavaliación e vemos a resolución destes exercicios na web para comprobar o 
aprendido. 

 

Unidade 2. Números enteiros Actividades 
Tarefa 1: Iniciámonos no tema «Os números enteiros» 

▪ Lemos as recensións históricas sobre os números negativos. 
▪ Realizamos as actividades introdutorias que nos poñen en contacto con realidades de números enteiros. 
Tarefa 2: Diferenciamos entre números positivos e negativos 
▪ Lemos os textos explicativos sobre números positivos e negativos, e os exemplos sobre iso. 
▪ Anotamos as utilidades de ambos os tipos de números. 
▪ Practicamos os conceptos asociando números a enunciados e representándoos nunha recta numérica. 
Tarefa 3:  Coñecemos o conxunto dos números enteiros () 
▪ Identificamos que números sobre os coñecidos pertencen ao conxunto dos números enteiros. 
▪ Estudamos a teoría sobre os conceptos de valor absoluto e oposto dun número enteiro e aplicámolos á 
resolución dalgúns exercicios. 
▪ Apreciamos a orde no conxunto destes números e ordenamos algúns deles. 
Tarefa 4: Sumamos e restamos números enteiros 
▪ A través dos cadros explicativos, aprendemos as regras básicas para resolver sumas e restas de números 



Unidade 2. Números enteiros Actividades 
enteiros. 
▪ Realizamos as actividades de sumas e restas de números enteiros. 
Tarefa 5: Operamos multiplicando e dividindo con números enteiros 
▪ Mediante os cadros explicativos aprendemos os conceptos máis importantes á hora de multiplicar ou dividir 
números enteiros. 
▪ Practicamos multiplicacións e divisións realizando as actividades propostas. 
Tarefa 6: Coñecemos a potencia dos números enteiros 
▪ Lembramos o concepto de potencia. 
▪ Aprendemos a calcular potencias de números enteiros de base enteira e expoñente natural. 
▪ Realizamos exercicios de potencias. 
▪ Lemos e estudamos as propiedades das potencias. 
▪ Resolvemos, dos exercicios de potencias, aqueles onde se practiquen as propiedades. 
Tarefa 7: Coñecemos as raíces dos números enteiros 
▪ Lemos a teoría sobre as raíces cadradas e resolvemos os exercicios. 
▪ Lemos a teoría sobre outras raíces e resolvemos os exercicios. 
Tarefa 8: Para terminar… 
▪ Realizamos diversos exercicios sobre os conceptos aprendidos na unidade. 
▪ Lemos o apartado «Aprende a resolver problemas». 
▪ Resolvemos problemas con enunciados. 
▪ Traballamos os apartados do «Taller de matemáticas». 
▪ Resolvemos o proposto en «Adéstrache resolvendo problemas». 
▪ Realizamos a autoavaliación. 

 

Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Actividades 
Tarefa 1: Introducimos o tema «Os números decimais e as fraccións» 

▪ Lemos sobre a evolución histórica dos números decimais e as fraccións. 
▪ Contestamos as actividades en relación coas aplicacións prácticas destes conceptos. 
Tarefa 2: Iniciámonos no apartado dos números decimais 
▪ Seguimos as explicacións e os exemplos do libro de texto. 
▪ Comprendemos como se divide unha unidade (décima, centésima, … ). 
▪ Aprendemos diferentes tipos de números decimais. 
Tarefa 3: Representamos e ordenamos números decimais 
▪ Vemos algúns exemplos e lemos a teoría acerca de como se representan estes números nunha recta numérica. 
▪ Aprendemos que entre dous números decimais sempre hai outro número decimal. 
▪ Descubrimos como aproximar un número decimal a unha determinada orde de unidades. O Destacamos os 
erros máis comúns á hora de redondear. 
▪ Realizamos as actividades dos distintos apartados estudados ata o momento. 
Tarefa 4: Sumamos, restamos e multiplicamos con números decimais 
▪ Lemos a teoría e analizamos diferentes exemplos prácticos nos que se utilizan sumas, restas e multiplicacións 
con números decimais. 
Tarefa 5: Coñecemos a división e as operacións combinadas con números decimais. Os números 
decimais e a calculadora 
▪ Aprendemos a teoría sobre a división con números decimais. 
▪ Lemos os cadros explicativos para coñecer diferentes variantes da división. 
▪ Analizamos algúns problemas resoltos con divisións de números decimais. 
▪ Seguimos a explicación teórica do libro, aprendemos os aspectos máis importantes e comprendemos o 
exemplo realizado sobre as operacións combinadas con números decimais. 
▪ Lemos as técnicas de emprego da calculadora en relación cos números decimais e estudamos en detalle 
algúns exemplos de problemas resoltos. 
Tarefa 6: Estudamos a raíz cadrada dun número decimal 
▪ Lemos a teoría e analizamos os exemplos resoltos. 
▪ Revisamos o algoritmo para o cálculo da raíz cadrada. 
▪ Aprendemos como se utiliza a calculadora para resolver raíces cadradas. 
Tarefa 7: Introdución ás fraccións 



Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Actividades 
▪ Repasamos os seguintes aspectos das fraccións: fraccións equivalentes, propiedade fundamental das fraccións 
e simplificación de fraccións. 
▪ Reducimos fraccións a común denominador. Analizamos a teoría, seguimos algúns exemplos resoltos e 
realizamos actividades seguindo os pasos necesarios. 
Tarefa 8: Comparamos as diferenzas e as semellanzas entre fraccións e números decimais 
▪ Lemos, analizamos os exemplos e practicamos, mediante a resolución de exercicios, o paso de fracción a 
decimal. 
▪ Analizamos os exemplos e practicamos, mediante os exercicios, o paso de decimal exacto a fracción. 
▪ Introducimos e estudamos o concepto de número racional. Comprendemos a teoría e resolvemos as cuestións. 
Tarefa 9: Repasamos o aprendido 
▪ Realizamos exercicios nos que se debe completar datos ou táboas acerca dos números decimais e as 
operacións con eles. 
▪ Resolvemos problemas con enunciado, con datos gráficos ou de verdadeiro/falso cuxos contidos están 
relacionados co desenvolvido na unidade. 
▪ Traballamos o apartado «Aprende a resolver problemas». 
▪ Respondemos os apartados do «Taller de matemáticas». 
▪ Traballamos o apartado «Adéstrache resolvendo problemas». 
▪ Realizamos a autoavaliación. 

 

Unidade 4. Operacións con fraccións Actividades 
Tarefa 1: Comezamos co tema «Operacións con fraccións» 

▪ Seguimos a evolución histórica das fraccións e as distintas formas en que diversas culturas manexáronas. 
▪ Respondemos as preguntas que se expoñen. 
Tarefa 2: Suma e resta de fraccións 
▪ Comprendemos a teoría exposta e analizamos os exemplos de operacións. 
▪ Practicamos ambas as operacións realizando os exercicios. 
Tarefa 3: Multiplicamos e dividimos fraccións 
▪ Lemos a teoría exposta, analizamos os exemplos e prestamos especial atención aos gráficos explicativos. 
▪ Practicamos con ambas as operacións realizando os exercicios. 
Tarefa 4: Aprendemos a resolver problemas con fraccións 
▪ Analizamos os pasos que se han de seguir para resolver problemas nos que interveñen: fracción dunha 
cantidade; suma e resta de fraccións; multiplicación e división de fraccións; fracción doutra fracción. 
▪ Practicamos o aprendido resolvendo diferentes problemas. 
Tarefa 5: Estudamos a relación entre potencia e fracción 
▪ Aprendemos as diferentes propiedades das potencias en forma de regras de uso práctico e comprendemos a 
súa xustificación lendo os textos explicativos e os exemplos resoltos: potencia dunha fracción; potencia dun 
produto de fraccións; potencia dun cociente de fraccións; produto de potencias da mesma base; cociente de 
potencias da mesma base; potencias de expoñente cero; potencias de expoñente negativo; potencia doutra 
potencia. 
▪ Realizamos os exercicios para practicar o aprendido. 
▪ Lemos os exemplos que se propoñen sobre potencias de base dez. 
▪ Lemos as exemplificacións de expresións abreviadas de cantidades moi grandes ou moi pequenas e a súa 
expresión en notación científica. 
Tarefa 6: Para terminar… 
▪ Realizamos exercicios de todo o aprendido nesta unidade. 
▪ Analizamos o apartado «Aprende a resolver problemas». 
▪ Resolvemos problemas con enunciado. 
▪ Lemos e resolvemos os distintos apartados da sección «Taller de matemáticas». 
▪ Resolvemos o proposto en «Adéstrache resolvendo problemas». 
▪ Facemos a autoavaliación. 

 

Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Actividades 
Tarefa 1: Contextualizamos o tema «Proporcionalidade e porcentaxes» 

▪ Informámonos sobre o concepto de proporcionalidade, como é coñecido desde moi antigo e como distintas 
culturas reflexionaron sobre iso. 



Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Actividades 
▪ Respondemos as cuestións prácticas propostas. 
Tarefa 2: Analizamos os conceptos de razón e proporción 
▪ Lemos a teoría dos textos explicativos de ambos os conceptos e analizamos os exemplos propostos. 
▪ Aprendemos a calcular o termo descoñecido dunha proporción. Observamos os pasos que hai que seguir e 
practicamos cos exercicios. 
Tarefa 3: Aprendemos o concepto de magnitudes directamente proporcionais 
▪ Penetrámonos no concepto de magnitudes directamente proporcionais ofrecendo unha explicación teórica, 
apoiada en exemplos concretos. 
▪ Explicamos en que consiste o método de redución á unidade para proporcións directas e resolvemos algúns 
problemas aplicando devandito método. 
▪ Analizamos unha táboa de proporcionalidade directa, destacando que dous pares de valores correspondentes 
forman unha proporción. 
▪ Explicamos en que consiste a regra de tres e practicámola analizando algúns exemplos e resolvendo 
problemas. 
▪ Introducimos o concepto de constante de proporcionalidade, insistindo na practicidad do mesmo. 
▪ Resolvemos exercicios e problemas aplicando o aprendido. 
Tarefa 4: Aprendemos o concepto de magnitudes inversamente proporcionais 
▪ Penetrámonos no concepto de magnitudes inversamente proporcionais ofrecendo unha explicación teórica, 
apoiada en exemplos concretos. 
▪ Explicamos en que consiste o método de redución á unidade para proporcións inversas e resolvemos algúns 
problemas aplicando devandito método. 
▪ Analizamos unha táboa de proporcionalidade inversa, destacando como se constrúen proporcións a partir de 
dous pares de valores. 
▪ Explicamos en que consiste a regra de tres inversa e practicámola analizando algúns exemplos e resolvendo 
problemas. 
▪ Resolvemos exercicios e problemas aplicando o aprendido. 
Tarefa 5: Practicamos coa proporcionalidade composta 
▪ Analizamos algúns exemplos nos que interveñen máis de dúas magnitudes que estean ligadas por algunha das 
dúas relacións de proporcionalidade vistas. 
▪ Analizamos, paso a paso, todos os problemas resoltos deste apartado. 
▪ Resolvemos os problemas propostos. 
Tarefa 6: Resolvemos problemas de reparticións de proporcionalidades 
▪ Analizamos o primeiro exemplo proposto, no que se realiza unha repartición directamente proporcional, 
poñendo moita atención no procedemento e nos razoamentos seguidos para indicar, posteriormente, como se 
xeneraliza. 
▪ Poñemos en práctica o aprendido sobre reparticións directamente proporcionais resolvendo exercicios. 
▪ Analizamos o segundo exemplo proposto, no que se realiza unha repartición inversamente proporcional, 
poñendo moita atención no procedemento e nos razoamentos seguidos para indicar, posteriormente, como se 
xeneraliza. 
▪ Poñemos en práctica o aprendido sobre reparticións directamente proporcionais resolvendo exercicios. 
Tarefa 7: Como caso particular, as porcentaxes 
▪ Comprendemos a través da teoría e dos exemplos que unha porcentaxe indica unha proporción, expresa unha 
fracción e asóciase a un número decimal. 
▪ Practicamos mediante a resolución dos exercicios todos os aspectos aprendidos. 
Tarefa 8: Resolvemos problemas con porcentaxes e as súas variantes 
▪ Mediante a teoría e os exemplos de problemas resoltos, aprenderemos a calcular: 
▪ O total, coñecidos o tanto por cento e a parte. 
▪ O tanto por cento, coñecidos o total e a parte. 
▪ Aumentos porcentuais (con tres métodos distintos para realizar os cálculos). 
▪ Diminucións porcentuais (con tres métodos distintos para realizar os cálculos). 
▪ Practicamos os conceptos anteriormente expostos realizando exercicios. 
Tarefa 9: Aprendemos que é o interese bancario 
▪ Lemos, con atención, que é o interese bancario. 
▪ Analizamos o problema resolto e os pasos que se seguen nel. 
▪ Resolvemos problemas similares ao exposto. 



Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Actividades 
Tarefa 10: Para terminar… 
▪ Damos resposta aos exercicios e os problemas propostos. 
▪ Lemos con atención o exposto no apartado «Aprende a resolver problemas». 
▪ Lemos e respondemos o exposto na sección «Taller de matemáticas». 
▪ Resolvemos o proposto en «Adéstrache resolvendo problemas». 
▪ Realizamos a autoavaliación. 

 

Unidade 6. Álxebra Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao álxebra 

▪ Comezamos a unidade lendo acerca da historia do álxebra. 
▪ Realizamos as actividades introdutorias ao tema para lembrar e analizar a simboloxía do álxebra. 
▪ Realizamos as actividades sobre a xeometría e o álxebra. 
▪ 
Tarefa 2: Usos do álxebra 
▪ Lemos a teoría para posteriormente analizar e comprender os exercicios resoltos. 
▪ Anotamos a expresión alxébrica das propiedades aritméticas. 
▪ Coñecemos como expresar alxebricamente algunhas relacións entre magnitudes. 
▪ Mediante o uso de táboas e cadros, aprendemos a utilizar a linguaxe alxébrico. 
▪ Realizamos os exercicios nos que poñer en práctica todo o aprendido achega do uso do álxebra. 
Tarefa 3: Coñecemos expresións alxébricas 
▪ Lemos a teoría sobre os monomios, os seus graos, o seu valor e as propiedades das súas respectivas 
expresións. 
▪ Realizamos as actividades para aprender a operar con monomios. 
▪ Aprendemos as técnicas necesarias para simplificar monomios nas actividades. 
Tarefa 4: Operamos con polinomios 
▪ Introducimos os conceptos de binomio, trinomio e, en xeral, polinomio. 
▪ Realizamos as actividades para aprender a operar con polinomios e a analizar as súas características máis 
fundamentais como o grao, a parte literal, os coeficientes, … . 
▪ Lemos as explicacións que ilustran os métodos necesarios para operar con polinomios. 
▪ Practicamos estes métodos realizando os exercicios de operacións con polinomios. 
Tarefa 5: Coñecemos os produtos notables 
▪ Atendemos ás explicacións sobre estes produtos e realizamos as actividades correspondentes. 
▪ Anotamos as regras necesarias para realizar as actividades e posteriormente poñémolas en práctica. 
▪ Aprendemos o concepto de sacar factor común a través de explicacións teóricas sinxelas e realizamos as 
actividades seguindo o método dos exemplos resoltos. 
Tarefa 6: Para terminar … 
▪ Realizamos as actividades recompilatorias ao final da unidade. 
▪ Analizamos o apartado «Aprende a resolver problemas». 
▪ Resolvemos problemas adicionais. 
▪ Realizamos o correspondente á sección «Taller de matemáticas». 
▪ Realizamos os xogos expostos para pensar e adestrar a toma de decisións. 
▪ Resolvemos problemas a través de debuxos e utilizando a lóxica. 
▪ Realizamos a autoavaliación. 

 

Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Actividades 
Tarefa 1: Introdución á unidade das ecuacións 

▪ Aprendemos a orixe e o uso histórico referente ás ecuacións a través dos textos introdutorios. 
▪ Realizamos as actividades iniciais sobre ecuacións sinxelas. 
Tarefa 2: Utilidade e significado das ecuacións 
▪ Aprendemos como representar ecuacións básicas. 
▪ Analizamos ecuacións sen solución e con infinitas solucións, e comprendemos por que. 
▪ Asociamos enunciados de relacións numéricas cotiás a ecuacións e buscamos a solución dalgunhas delas. 
Tarefa 3: Os elementos e a nomenclatura das ecuacións 
▪ Aprendemos o vocabulario básico das ecuacións necesario para resolvelas (membros, termos, solución, 
incógnita, … ) e analizamos exemplos en relación ao exposto. 



Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Actividades 
▪ Analizamos aseveracións e decidimos se son verdadeiras ou falsas. 
▪ Decidimos razoadamente se un número é ou non solución dunha ecuación. 
Tarefa 4: Aprender a traspoñer termos 
▪ Lemos e comprendemos os exemplos que ilustran os métodos de transposición para distintos casos. 
▪ Realizamos as actividades para poñer en práctica as técnicas de despexe de incógnitas. 
▪ Realizamos as actividades coas que aprender a traspoñer termos nunha ecuación. 
Tarefa 5: Aprender a resolver ecuacións sinxelas 
▪ Lemos a teoría e seguimos un método para resolver ecuacións, poñendo especial atención nos exemplos 
resoltos. 
▪ Practicamos cos exercicios propostos e contrastamos os resultados obtidos co solucionario ofrecido. 
▪ Resolvemos as ecuacións das actividades. 
Tarefa 6: Coñecemos as ecuacións con denominadores 
▪ Aprendemos a utilizar un método co que transformar as ecuacións con denominadores en ecuacións que non 
os teñan. 
▪ Realizamos exercicios para achar o valor da incógnita en distintos casos. 
▪ Resolvemos as ecuacións das actividades comparando os resultados cos ofrecidos no libro de texto. 
Tarefa 7: Método para resolver ecuacións de primeiro grao 
▪ Resolvemos as ecuacións de primeiro grao, observando o procedemento ilustrado nos exemplos resoltos por 
pasos. 
Tarefa 8: Resolver os problemas con ecuacións 
▪ Lemos atentamente os exemplos xa resoltos para comprender os métodos de resolución propostos. 
▪ Realizamos os problemas nos que interveñen ecuacións. 
Tarefa 9: Coñecemos as ecuacións de segundo grao 
▪ Lemos a parte teórica, prestando especial atención nas ideas novas, para posteriormente poñer en práctica os 
conceptos aprendidos. 
▪ Aprendemos cantas solucións (0, 1 ou 2) poden ter estas ecuacións. 
▪ Realizamos as actividades aplicando o aprendido. 
Tarefa 10: Método para resolver ecuacións de segundo grao 
▪ Facemos un estudo pormenorizado da ecuación de segundo grao, tendo en conta se algún dos seus 
coeficientes é ou non cero. 
▪ Resolvemos ecuacións utilizando os métodos pertinentes. 
Tarefa 11: Para terminar… 
▪ Realizamos os exercicios finais. 
▪ Analizamos o apartado «Aprende a resolver problemas». 
▪ Realizamos as actividades da sección «Taller de matemáticas». 
▪ Realizamos a autoavaliación. 

 

Unidade 8. Sistemas de ecuacións Actividades 
Tarefa 1: Introdución do tema dos sistemas de ecuacións 

▪ Recoñecemos un sistema de ecuacións lendo a introdución histórica do concepto. 
▪ Resolvemos as actividades introdutorias para unha mellor comprensión. 
Tarefa 2: Coñecemos as ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas 
▪ Comprendemos o seu significado e lemos os textos teóricos relacionados. 
▪ Analizamos os exemplos resoltos por pasos para comprendelo mellor. 
▪ Realizamos as actividades aplicando os métodos de procura de solucións das ecuacións. 
▪ Resolvemos actividades completando táboas de valores. 
▪ Realizamos actividades reducindo as ecuacións á súa forma xeral. 
▪ Anotamos o método empregado na representación gráfica das ecuacións lineais e os seus exercicios resoltos. 
▪ Realizamos actividades debuxando gráficas e representando rectas. 
Tarefa 3: Usos dos sistemas de ecuacións lineais 
▪ Lemos a teoría e observamos de que están compostos os sistemas de ecuacións. 
▪ Observamos os exemplos para a súa comprensión. 
▪ Debuxamos as gráficas correspondentes ás actividades para realizar. 
Tarefa 4: Procedemento para resolver os sistemas lineais 



Unidade 8. Sistemas de ecuacións Actividades 
▪ Lemos a teoría e analizamos os métodos de resolución de sistemas de ecuacións. 
▪ Diferenciamos entre os distintos métodos a empregar na resolución de sistemas de ecuacións: método de 
igualación, substitución e redución. 
▪ Entendemos a teoría a través de exemplos ilustrativos e aprendemos a realizalos. 
▪ Resolvemos as distintas actividades mediante a posta en práctica dos métodos expostos. 
Tarefa 5: Métodos para resolver os problemas con axuda dos sistemas de ecuacións 
▪ Lemos a teoría e analizamos os exercicios resoltos. 
▪ Resolvemos os distintos problemas cos sistemas de ecuacións expostos. 
Tarefa 6: Para terminar… 
▪ Resolvemos os exercicios do final do tema relacionados co exposto ao longo da unidade. 
▪ Lemos e realizamos o apartado de «Aprende a resolver problemas». 
▪ Resolvemos os exercicios adicionais. 
▪ Realizamos o «Taller de matemáticas». 
▪ Empregamos a lóxica para realizar o apartado «Utiliza o teu enxeño». 
▪ Adquirimos técnicas melloradas para resolver de maneira máis sinxela os problemas. 
▪ Realizamos a autoavaliación. 

 

Unidade 9. Teorema de Pitágoras Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao tema do teorema de Pitágoras 

▪ Lemos os textos achega da orixe histórica do teorema de Pitágoras. 
▪ Realizamos as actividades introdutorias ao tema. 
Tarefa 2: Coñecemos o teorema de Pitágoras 
▪ Lemos a teoría para coñecer en que consiste o teorema e cando aplicalo. 
▪ Diferenciamos entre os elementos do triángulo rectángulo: catetos e hipotenusa. 
▪ Anotamos a expresión analítica do teorema: 𝑎𝑎2 = 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2 
▪ Seguimos con atención os exemplos resoltos. 
▪ Debuxamos as figuras correspondentes nas actividades. 
▪ Aprendemos a diferenciar os distintos tipos de triángulos en función dos seus lados. 
▪ Aprendemos que son as ternas pitagóricas. 
▪ Analizamos os exemplos resoltos e realizamos as actividades relacionadas empregando métodos semellantes. 
Tarefa 3: Aprendemos a calcular os lados dun triángulo a partir de saber un 
▪ Empregamos os métodos expostos na teoría para calcular a hipotenusa a partir dos catetos. 
▪ Aprendemos a calcular un cateto a partir doutro coñecido e da hipotenusa. 
▪ Diferenciamos entre os exemplos que resolven os distintos casos mencionados. 
▪ Realizamos actividades para achar a lonxitude dos lados descoñecidos. 
▪ Analizamos os exercicios resoltos. 
Tarefa 4: Usos do teorema de Pitágoras 
▪ Lemos os exercicios resoltos para comprender os distintos usos da teoría. 
▪ Practicamos con problemas semellantes aos resoltos con anterioridade. 
Tarefa 5: Para terminar… 
▪ Realizamos os exercicios ao final da unidade que engloban os conceptos desenvolvidos. 
▪ Analizamos o apartado de «Aprende a resolver problemas». 
▪ Resolvemos os problemas de ampliación. 
▪ Realizamos o «Taller de matemáticas». 
▪ Practicamos cos problemas os métodos de resolución aprendidos. 
▪ Realizamos a autoavaliación. 

 

Unidade 10. Semellanza Actividades 
Tarefa 1: Introdución á unidade da semellanza 

▪ Lemos os textos históricos introdutorios sobre a semellanza aplicada. 
▪ Resolvemos as actividades introdutorias propostas. 
Tarefa 2: Presentamos o concepto de figuras semellantes 
▪ Lemos os textos teóricos das figuras semellantes, prestando especial atención ao concepto de razón de 
semellanza. 
▪ Analizamos os exercicios resoltos. 



Unidade 10. Semellanza Actividades 
▪ Realizamos as actividades de redución e os problemas de semellanza. 
▪ Lemos a teoría sobre a relación entre as áreas e os volumes en figuras semellantes e comprendemos algúns 
exemplos resoltos. 
▪ Analizamos un problema resolto no que se expoñen as cuestións divididas en distintos apartados. 
▪ Resolvemos problemas sobre semellanza de figuras. 
Tarefa 3: Coñecemos a definición de plano, mapa e maqueta, e a súa relación coa semellanza 
▪ Lemos a teoría sobre os planos, os mapas e as maquetas facendo fincapé na súa razón de semellanza. 
▪ Analizamos os exemplos relacionados coa escala. 
▪ Lemos a teoría sobre a dedución da escala empregada e comprendemos o exemplo. 
▪ Resolvemos os exercicios da web para practicar o concepto de escala. 
▪ Desenvolvemos as actividades acerca da escala e as distancias. 
Tarefa 4: Como construímos figuras semellantes 
▪ Lemos a teoría sobre métodos de construción de cadros semellantes. 
▪ Practicamos os métodos a través dos exercicios do libro e da web. 
Tarefa 5: Coñecendo o teorema de Tales 
▪ Lemos a teoría sobre a obtención da escala a través do teorema de Tales. 
▪ Practicamos con exercicios. 
▪ Lemos a teoría da aplicación do teorema de Tales á semellanza de triángulos e fixámonos no exercicio 
resolto. 
▪ Practicamos a través dos problemas. 
Tarefa 6: A semellanza entre triángulos rectángulos 
▪ Aprendemos os criterios para discernir que triángulos son semellantes. 
▪ Comprendemos os exercicios resoltos. 
▪ Explicamos por que triángulos distintos son semellantes a través dos exercicios. 
▪ Entendemos a teoría do teorema do cateto e o teorema da altura. 
▪ Seguimos con detemento o desenvolvemento dos exercicios resoltos de cada teorema. 
▪ Practicamos o aprendido mediante exercicios de cálculo de catetos e altura. 
Tarefa 7: Aprendemos as aplicacións da semellanza dos triángulos 
▪ Lemos a teoría do cálculo da altura dun obxecto vertical a partir da súa sombra. 
▪ Analizamos o problema resolto. 
▪ Practicamos o aprendido a través dos problemas. 
▪ Aprendemos a calcular a altura dun obxecto vertical sen recorrer á sombra. 
▪ Seguimos o desenvolvemento do problema resolto. 
▪ Poñemos en práctica a teoría mediante os problemas da web e os do libro. 
Tarefa 8: Para terminar… 
▪ Practicamos todo o que aprendemos a través dos exercicios do final da unidade. 
▪ Buscamos información complementaria acerca das semellanzas. 
▪ Comprobamos o que aprendemos mediante os exercicios de autoavaliación contrastando coa solución na web. 

 

Unidade 11. Corpos xeométricos Actividades 
Tarefa 1: Os corpos xeométricos 

▪ Aprendemos que son os corpos xeométricos mediante o texto da introdución. 
▪ Practicamos o aprendido a través das actividades. 
Tarefa 2: Coñecemos os prismas 
▪ Lemos a teoría acerca dos prismas. 
▪ Clasificamos os tipos de prismas e diferenciámolos entre regulares e non regulares. 
▪ Desenvolvemos un prisma. 
▪ Lemos a teoría acerca da superficie dun prisma. 
▪ Seguimos detidamente os exercicios resoltos para comprender o procedemento de resolución. 
▪ Practicamos o anterior cos exercicios e os problemas. 
Tarefa 3: As pirámides e o seu tronco 
▪ Lemos e comprendemos a teoría das pirámides e a súa superficie. 
▪ Aprendemos a través dos exercicios resoltos. 
▪ Practicamos o cálculo da superficie dunha pirámide na web. 
▪ Achamos a área total dunha pirámide mediante os exercicios. 



Unidade 11. Corpos xeométricos Actividades 
▪ Lemos a teoría sobre os troncos de pirámide e a súa área. 
▪ Analizamos o exercicio resolto. 
▪ Practicamos o aprendido a través dos exercicios. 
Tarefa 4: Os poliedros regulares, o seu desenvolvemento e as súas seccións planas 
▪ Aprendemos que son os poliedros regulares. 
▪ Lemos a teoría sobre os tipos de poliedros regulares. 
▪ Deducimos por que non podemos construír un poliedro regular mediante os datos propostos no exercicio do 
libro. 
▪ Fixámonos nos desenvolvementos dos distintos poliedros regulares. 
▪ Achamos a área dos poliedros regulares nos exercicios do libro. 
▪ Comprendemos a teoría das seccións planas dos poliedros. Anotamos as seccións planas que se poden obter 
dun cubo. 
▪ Practicamos o aprendido mediante exercicios. 
Tarefa 5: Os cilindros. Superficie dun cilindro recto 
▪ Aprendemos a recoñecer que é un cilindro. 
▪ Anotamos como obter as medidas de superficie dun cilindro. 
▪ Seguimos detidamente os pasos do exercicio resolto. 
▪ Practicamos mediante os problemas e os exercicios do libro. 
Tarefa 6: Os conos. Superficie dun cono recto. Troncos de cono. Superficie dun tronco de cono 
▪ Aprendemos a recoñecer que é un cono recto. 
▪ Comprendemos os métodos de obtención da superficie dun cono que se explican. 
▪ Practicamos mediante os problemas do libro. 
▪ Lemos a teoría acerca dos troncos de cono. 
▪ Analizamos o exercicio resolto. 
▪ Practicamos mediante as actividades do libro. 
▪ Lemos e observamos as imaxes do cálculo da superficie dun tronco de cono. 
▪ Analizamos o exercicio resolto. 
▪ Practicamos o cálculo da superficie dun tronco de cono na web. 
Tarefa 7: As esferas e a súa superficie 
▪ Aprendemos a recoñecer que é unha esfera. 
▪ Lemos a teoría sobre a superficie da esfera analizando os debuxos. 
▪ Resolvemos os exercicios para comprobar se o entendemos 
Tarefa 8: Seccións de esferas, cilindros e conos 
▪ Lemos a teoría acerca das tres seccións e observamos cada exercicio resolto. 
▪ Practicamos o aprendido mediante os exercicios. 
Tarefa 9: Para terminar… 
▪ Practicamos todo o aprendido nos exercicios das últimas páxinas do libro. 
▪ Lemos no apartado de «Aprende a resolver un problema» os pasos para seguir para resolver problemas. 
▪ Practicamos a resolución dos devanditos problemas. 
▪ Comprobamos o aprendido a través dos exercicios de autoavaliación do libro, contrastando daquela as 
respostas na web. 

 

Unidade 12. Medida do volume Actividades 
Tarefa 1: Introdución á unidade de medidas de volume 

▪ Lemos os textos de introdución histórica da unidade. 
▪ Realizamos os exercicios previos á teoría do tema. 
Tarefa 2: Coñecemos as diferentes unidades de volume 
▪ Lemos a teoría sobre as unidades de volume e a súa transformación. 
▪ Diferenciamos entre forma complexa e incomplexa dunha medición. 
▪ Practicamos o aprendido pasando de forma incomplexa a complexa. 
▪ Practicamos na web a equivalencia entre as distintas unidades de volume. 
▪ Lemos a teoría sobre o litro e os seus múltiplos e submúltiplos. 
▪ Coñecemos os termos de capacidade e volume. 
▪ Practicamos a teoría mediante os exercicios do libro. 
Tarefa 3: Aprendemos o principio de Cavalieri 



Unidade 12. Medida do volume Actividades 
▪ Lemos a teoría sobre o principio de Cavalieri. 
▪ Aprendemos o necesario da nota histórica. 
▪ Deducimos se as afirmacións dos exercicios son verdadeiras ou falsas fundamentándonos na teoría. 
Tarefa 4: Aprendemos a obter o volume do prisma e do cilindro 
▪ Lemos a teoría sobre as figuras prismáticas e o seu volume. 
▪ Analizamos o exercicio resolto. 
▪ Practicamos a obtención do volume mediante os exercicios. 
Tarefa 5: Aprendemos a obter o volume do cono e do tronco de cono 
▪ Lemos a teoría sobre o volume da pirámide e do seu tronco. 
▪ Analizamos os exercicios resoltos. 
▪ Practicamos o cálculo do volume a través dos exercicios do libro e da web. 
Tarefa 6: Aprendemos a obter o volume do cono e do tronco de cono 
▪ Lemos a teoría sobre a obtención do volume do cono e o seu tronco. 
▪ Analizamos o exercicio resolto. 
▪ Realizamos os exercicios do libro sobre o cálculo do volume. 
Tarefa 7: Aprendemos a obter o volume da esfera 
▪ Lemos a teoría sobre a obtención do volume da esfera e analizamos o exercicio resolto. 
▪ Comprendemos a xustificación da fórmula do volume da esfera e a relación entre volumes. 
▪ 
▪ Practicamos mediante os problemas do libro. 
Tarefa 8: Para terminar… 
▪ Practicamos todo o tratado na unidade a través dos exercicios e problemas do final do libro. 
▪ Aprendemos a resolver problemas mediante métodos máis eficaces a través do apartado «Aprende a resolver 
problemas». 
▪ Comprobamos que aprendemos a través dos exercicios de autoavaliación contrastando os resultados coas 
respostas na web. 

 

Unidade 13. Funcións Actividades 
Tarefa 1: Concepto histórico de función 

▪ Lemos a introdución histórica á unidade. 
▪ Realizamos as actividades previas propostas para introducir a teoría. 
Tarefa 2: Introdución ás funcións 
▪ Lemos e analizamos o concepto de función para a súa mellor comprensión. 
▪ Realizamos actividades para distinguir que gráficas corresponden a funcións e cales non. 
Tarefa 3: Aspectos básicos das funcións 
▪ Lemos e analizamos aspectos sobre o crecemento, decrecemento, máximos e mínimos dunha función. 
Tarefa 4: Funcións dadas por táboas e valores 
▪ Aprendemos a representar datos numéricos nunha gráfica. 
▪ Utilizamos ecuacións ás que damos valores para representalas graficamente. 
▪ Realizamos actividades para aprender a asociar cada función coa súa gráfica. 
Tarefa 5: Representación gráfica das funcións 
▪ Aprendemos a deducir as ecuacións mediante as gráficas. 
▪ Realizamos actividades de representación de funcións lineais. 
▪ Representamos funcións constantes. 
Tarefa 6: Interpretamos as gráficas 
▪ Interpretamos gráficas das cales extraemos información. 
▪ Analizamos a información obtida das gráficas. 
▪ Representamos gráficas a partir de funcións e, noutros casos, deducimos a función a partir da gráfica. 
Tarefa 7: Resolvemos problemas de funcións 
▪ Realizamos problemas aplicados á vida cotiá e resolvémolos a través das funcións correspondentes. 
▪ Interpretamos a información implícita na gráfica para resolver problemas. 
Tarefa 8: Para terminar… 
▪ Realizamos actividades e problemas para repasar a unidade completa. 



Unidade 14. Estatística Actividades 
Tarefa 1: Introdución á estatística 

▪ Lemos os textos introdutorios da unidade. 
▪ Realizamos as actividades previas á teoría do tema. 
Tarefa 2: Aprendemos a confeccionar unha táboa e a súa gráfica 
▪ Facemos exercicios nos que construímos táboas a partir dos datos que nos ofrecen. 
▪ Deseñamos táboas de frecuencia. 
▪ Resolvemos problemas mediante diagramas de barras e diagrama de sectores. 
Tarefa 3: Resolvemos exercicios de parámetros de centralización 
▪ Resolvemos exercicios nos cales achamos a moda, a media e a mediana. 
Tarefa 4: Resolvemos exercicios de parámetros de dispersión 
▪ Resolvemos exercicios nos cales achamos o percorrido ou rango e a desviación media. 
▪ Realizamos exercicios mediante táboas de frecuencia nos que achamos os parámetros de dispersión. 
▪ Realizamos exercicios de cálculo directo sobre as táboas. 
Tarefa 5: Exercicios de parámetros de posición 
▪ Resolvemos exercicios nos que achar o percorrido intercuartílico. 
▪ Representamos un diagrama de caixa. 
▪ Practicamos con exercicios de táboas de dobre entrada. 
Tarefa 6: Resolución de exercicios e problemas 
▪ Resolvemos problemas a través de gráficas estatísticas. 
▪ Practicamos mediante os exercicios de parámetros estatísticos. 
▪ Resolvemos problemas de táboas de dobre entrada. 
Tarefa 7: Para terminar… 
▪ Resolvemos os exercicios de parámetros estatísticos e os problemas para repasar todos os contidos que 
estudamos no tema. 

 

Unidade 15. Azar e probabilidade Actividades 
Tarefa 1: Unidade de azar e probabilidade 

▪ Lemos os textos teóricos que ilustran a unidade. 
▪ Realizamos exercicios sinxelos de probabilidade para aclarar e sintetizar o concepto exposto. 
Tarefa 2: Introdución á probabilidade 
▪ Lemos os textos teóricos que ilustran a unidade. 
▪ Realizamos exercicios sinxelos de probabilidade para aclarar e sintetizar o concepto exposto. 
Tarefa 3: Cálculo de probabilidades 
▪ Realizamos exercicios de medición de probabilidade. 
▪ Explicamos mediante exemplos a utilidade práctica da probabilidade. 
▪ Asignamos probabilidades a sucesos en experiencias regulares. 
Tarefa 4: Estratexias para o cálculo de probabilidades 
▪ Resolvemos problemas mediante o diagrama de árbore e táboas de continxencia. 
Tarefa 5: Poñemos a proba os nosos coñecementos mediante exercicios e problemas 
▪ Practicamos as fórmulas de probabilidade a través de exercicios. 
▪ Resolvemos problemas de azar e probabilidade. 
▪ Realizamos os exercicios sobre o espazo mostral. 
Tarefa 6: Estratexias para o cálculo de probabilidades 
▪ Resolvemos exercicios e problemas de azar e de probabilidade seguindo as estratexias que estudamos. 
▪ Calculamos probabilidades en experiencias da vida cotiá. 
Tarefa 7: Aprendemos a resolver problemas 
▪ Resolvemos unha batería de problemas. 
▪ Comprobamos os nosos coñecementos adquiridos no tema a través da autoavaliación. 



 

Educación en valores 
 

Unidade 1. Os números naturais Valores 
Educación para o 
coñecemento 
científico 

Nesta unidade, os estudantes habitúanse a traballar con distintos sistemas numéricos, o que 
lles axudará en futuros estudos científicos, nos que terán que traballar con conceptos 
distintos e buscar as súas relacións. 

Educación para 
Europa 

A propia historia do desenvolvemento da divisibilidade, con achegas de matemáticos de 
toda Europa, pode utilizarse para que o estudante sinta que pertence a un mesmo contorno 
cultural e científico europeo. 

Educación para o 
consumidor 

Os números primos son a base sobre a que se sustenta a criptografía actual e, polo tanto, 
indispensables para o comercio e as finanzas modernas. Pódese aproveitar para 
concienciar o estudante da necesidade de practicar un consumo responsable. 

 

Unidade 2. Números enteiros Valores 

Educación para o 
desenvolvemento 

Grazas ao dominio da aritmética conseguido nesta unidade, os estudantes poderán entender 
mellor os informes referidos á axuda ao desenvolvemento a países máis pobres, sobre todo 
na súa vertente numérica. 

 

Unidade 3. Números decimais e fraccionarios Valores 

Educación 
multicultural 

A través do estudo histórico dos sistemas decimal, os estudantes poderán comprender a 
importancia de considerar os estudos doutras culturas e aprenderán a respectar outras 
realidades distintas da súa. 

Educación para a 
comunicación 

O uso da aproximación de números a determinadas ordes de unidades e a valoración do 
erro cometido ao aproximalos axudará aos estudantes a entender mensaxes nas que 
interveñan números decimais e a emitir información correctamente. 

 

Unidade 4. Operacións con fraccións Valores 
Educación para os 
dereitos humanos e a 
paz 

Case todas as civilizacións utilizan ou utilizaron o concepto de fracción, aínda que cada 
unha coa súa propia grafía. Pódese utilizar esta realidade para concienciar os estudantes 
sobre a necesidade de respectar outros pobos e as súas idiosincrasias. 

Educación para a 
convivencia 

As fraccións, tan distintas a simple vista, mostran moitas similitudes tras o seu estudo. 
Pódese aproveitar esta circunstancia para que os estudantes se conciencien da necesidade 
de non prexulgar os demais. 

Educación para o 
consumidor 

O dominio desta unidade permitiralle ao estudante enfrontarse sen problemas ás compras 
de produtos, sobre todo alimentarios, onde o peso é un factor principal. 

 

Unidade 5. Proporcionalidade e porcentaxes Valores 
 
Educación ambiental 

En calquera comunicación sobre temas ambientais se utilizan as proporcións e as 
porcentaxes para establecer conclusións. O dominio desta unidade permitirá ao estudante 
entender estas mensaxes e poder decidir con criterio a súa posición sobre estes temas. 

 
Educación viaria 

As porcentaxes son unha ferramenta moi útil para o estudo do tráfico, da seguridade viaria, 
etc. Estes contidos pódense aproveitar para que os estudantes sexan conscientes da 
necesidade dun uso correcto das vías públicas. 

Educación para 
previr a violencia 

É importante que os estudantes asuman a gravidade que significa a violencia. Para iso, é 
importante un gran dominio dos contidos desta unidade, base de moitas das informacións 
sobre a violencia. 

 

Unidade 6. Álxebra Valores 

Educación para a 
comunicación 

A precisión que require a linguaxe alxébrica permitiralles aos estudantes mellorar as súas 
capacidades comunicativas, facéndoo máis consciente da importancia da orde e significado 
das palabras cando emite unha mensaxe. 



Unidade 6. Álxebra Valores 

Educación para a 
convivencia 

A álxebra posúe unhas regras que permiten que persoas de moi distintas culturas e linguas 
poidan entenderse. Pódese estender esta idea ás regras de convivencia que rexen as 
relacións humanas. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

A linguaxe alxébrica é a lingua científica por excelencia e, como tal, non pode haber 
coñecemento científico sen un dominio da álxebra. 

 

Unidade 7. Ecuacións de primeiro e segundo grao Valores 

Educación 
multicultural 

Multitude de culturas contribuíron ao desenvolvemento da teoría de ecuacións, achegando 
cada unha os seus coñecementos sobre a materia. Este pode ser un bo exemplo de como 
distintas culturas puideron apoiarse unhas noutras para lograr un obxectivo común. 

Educación para o 
consumidor 

O coñecemento de como se resolven distintos tipos de ecuacións pode axudar aos 
estudantes na súa faceta de consumidores, mellorando a súa capacidade de consumir 
responsable e sustentablemente. 

 
Educación viaria 

Coa axuda das ecuacións pódense resolver multitude de problemas nos que interveñen 
situacións de circulación de vehículos. Pódese aproveitar este momento para concienciar 
os estudantes sobre os perigos que leva consigo un comportamento incorrecto na vía 
pública. 

 

Unidade 8. Sistemas de ecuacións Valores 
 
Educación moral e 
cívica 

Na resolución de sistemas de ecuacións pódese elixir entre distintos métodos. Uns son máis 
convenientes para uns casos, e outros, para outros, pero todos son útiles. Pódese traballar 
cos estudantes a idea de que os humanos e os seus comportamentos tamén son distintos, 
pero que todos cumprimos unha función na sociedade e debe respectarse. 

Educación para a 
convivencia 

O coñecemento que adquiren os estudantes nesta unidade, pódelles ser moi útil para 
manexar situacións de reparticións (beneficios, comida, … ) dunha forma xusta. 

Educación para o 
consumidor 

É frecuente ter que comparar os prezos de distintas compras sometidos a certas condicións. 
Esta unidade preparará os estudantes para enfrontarse dunha forma favorable a estas 
situacións. 

 

Unidade 9. Teorema de Pitágoras Valores 
 
Educación viaria 

O estudo desta unidade permitiralles aos estudantes unha mellor capacidade de 
interpretación de mapas e planos, o que abundará nun uso máis tranquilo dos medios de 
transporte. 

 

Unidade 10. Semellanza Valores 

Educación para a 
igualdade 

O estudo matemático das figuras semellantes demóstranos que figuras que non parecen 
iguais son, en realidade, moi parecidas. Os estudantes téñense que concienciar de que o 
mesmo acontece cos seres humanos. 

 

Unidade 11. Corpos xeométricos Valores 

Educación para a 
comunicación 

o correcto emprego da linguaxe e dos conceptos relacionados cos corpos xeométricos 
permitiralles aos estudantes entender e emitir mensaxes nas que interveñen figuras 
xeométricas. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Coñecer a historia de como se desenvolveron os resultados sobre corpos xeométricos pode 
axudar aos estudantes a unha mellor comprensión do sistema de investigación científica. 

 

Unidade 12. Medida do volume Valores 

Educación 
multicultural 

Pódese propoñer aos estudantes que fagan un estudo sobre as distintas unidades de volume 
que houbo ao longo da historia e as que se utilizan hoxe en día en distintas culturas, para 
conciencialos sobre a diversidade cultural. 



Unidade 12. Medida do volume Valores 

Educación para a 
saúde 

O estudo das unidades de capacidade pódese aproveitar para que os estudantes mediten 
sobre o problema da automedicación e sobre a importancia dun uso correcto dos 
medicamentos. 

Educación para o 
consumidor 

Os estudantes estarán mellor preparados, tras adquirir os coñecementos desta unidade, para 
enfrontarse con compras de produtos medidos en unidades de capacidade e ser conscientes 
da necesidade de ser bos consumidores. 

 

Unidade 13. Funcións Valores 
 
Educación ambiental 

Un coñecemento profundo dos contidos desta unidade permitiralles aos estudantes unha 
comprensión moito maior das informacións sobre cuestións ambientais, moitas dadas en 
forma de táboas de valores, gráficas, … . 

Educación para 
previr a violencia 

A través de gráficas e táboas de valores sobre número de delitos, porcentaxes, … , pódese 
traballar estes temas cos estudantes. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Dado que as funcións son parte prioritaria de multitude de estudos científicos, pódese 
aproveitar esta unidade para que os estudantes vexan a relación que existe entre as 
matemáticas e outras disciplinas científicas. 

 

Unidade 14. Estatística Valores 

Educación para a 
comunicación 

Os estudantes estarán mellor preparados para entender e criticar distintas informacións 
ofrecidas polos medios de comunicación, cando interveñan cuestións tales como enquisas, 
análise de datos, conclusións de estudos, … . 

Educación para os 
dereitos humanos e a 
paz 

A estatística pode servir para analizar distintos problemas vinculados ao tema dos dereitos 
humanos e a paz. Os estudantes sentiranse máis identificados con eles se son capaces de 
analizar datos estatísticos referentes a estes temas. 

Educación sexual e 
afectiva 

O estudo da sexualidade pódese tratar dende o punto de vista estatístico con moita 
facilidade, e cos coñecementos adquiridos nesta unidade os estudantes serán capaces de 
participar no debate con maior coñecemento de causa. 

 
 
 

Unidade 15. Azar e probabilidade Valores 

Educación ambiental Unha vez que dominen estes contidos, pódese introducir aos alumnos en cuestións 
climatolóxicas. Por exemplo, que as predicións sobre choivas se basean en probabilidades. 

Educación para o 
consumidor 

Esta unidade achega ao estudante ferramentas que lle permitirán analizar matematicamente 
multitude de xogos de azar e apostas, o que lle axudará a enfrontarse con responsabilidade 
a este tipo de situacións. 



3º ESO – MATEMÁTICAS  
Ver aplicación informática



4º ESO – MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS 
ENSINANZAS ACADÉMICAS 

Introdución e contextualización 
A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia clave matemática 

e en ciencia e tecnoloxía, recoñecida pola Unión Europea. Esta competencia consiste en formular, 
transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias 
matemáticas. En concreto, abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de xeito 
matemático; formular e resolver problemas; representar entidades matemáticas; utilizar os símbolos 
matemáticos; comunicarse coas matemáticas e sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por 
outra banda, o pensamento matemático axuda á adquisición do resto de competencias e contribúe á 
formación intelectual do alumnado, o que permitirá que se desenvolva mellor tanto no ámbito persoal como 
no social. 

A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen os eixes fundamentais no proceso de 
ensino e aprendizaxe das Matemáticas. Unha das capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade 
matemática é a habilidade de formular, propor, interpretar e resolver problemas, xa que lles permite ás 
persoas o emprego dos procesos cognitivos para abordaren e resolveren situacións interdisciplinares en 
contextos reais, o que resulta de máximo interese para o desenvolvemento da creatividade e o pensamento 
lóxico. Neste proceso de resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais 
da matemática, como é o caso da comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e 
comunicar os resultados obtidos; o sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de 
traballo en revisión e modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia 
dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema e á 
comprobación da solución; a competencia de aprender a aprender, ao proporcionar estratexias de 
planificación e análise que axudan na resolución de problemas, así como actitudes de curiosidade e hábitos 
de formularse preguntas; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes 
solucións; e a competencia en conciencia e expresións culturais, debido á necesidade de coñecer, comprender, 
apreciar e valorar diferentes manifestacións culturais relacionadas co coñecemento matemático e científico. 

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

No desenvolvemento do currículo débese ter en conta o carácter propedéutico da materia correspondente 
ao cuarto curso de ESO, que a fai necesaria para ensinanzas postobrigatorias. 

É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, as competencias e os 
valores estean integrados, polo que os estándares de aprendizaxe se formularon tendo en conta a 
imprescindible relación entre os devanditos elementos. 

 
Obxectivos didácticos 

 
Unidade 1. Números reais Obxectivos 
▪ Coñecer os distintos conxuntos numéricos que configuran o conxunto dos números reais e dominar os 



Unidade 1. Números reais Obxectivos 
conceptos e os procedementos cos que se manexan (decimais, notación científica, radicais, logaritmos). 

 

Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Obxectivos 
▪ Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas, resaltando na divisibilidade dos primeiros e 
na súa descomposición en factores. 

 

Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas Obxectivos 
▪ Interpretar e resolver con destreza ecuacións de diversos tipos, sistemas de ecuacións lineais con dúas 
incógnitas e inecuacións cunha incógnita. Aplicar estas destrezas á resolución de problemas. 

 

Unidade 4. Funcións. Características Obxectivos 
▪ Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas de expresar as 
funcións. 

 

Unidade 5. Funcións elementais Obxectivos 
▪ Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar destramente algunhas delas (lineais, 
cuadráticas, … ). 
▪ Interpretar e representar funcións definidas a anacos. 

 

Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Obxectivos 
▪ Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 

 

Unidade 7. Trigonometría Obxectivos 
▪ Coñecer as razóns trigonométricas, manexalas con soltura e utilizalas para a resolución de triángulos. 

 

Unidade 8. Xeometría analítica Obxectivos 
▪ Introducirse na xeometría analítica coa axuda dos vectores. Resolver problemas de incidencia, paralelismo, 
perpendicularidade e obter distancias. 

 

Unidade 9. Estatística Obxectivos 
▪ Revisar os métodos da estatística e completalos co cálculo de parámetros de posición en distribucións con 
datos agrupados. 
▪ Coñecer o papel da mostraxe, cales son os seus pasos e que tipo de conclusións se conseguen. 

 

Unidade 10. Distribucións bidimensionais Obxectivos 
▪ Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e valorar a correlación de 
forma aproximada. 

 

Unidade 11. Combinatoria Obxectivos 
▪ Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas (como o diagrama en árbore), así como os 
modelos de agrupamento clásicos (variacións, permutacións, combinacións) e utilizalos para resolver problemas. 

 

Unidade 12. Cálculo de probabilidades Obxectivos 
▪ Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades. 
▪ Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e táboas de dobre entrada. 

 

Coñecementos mínimos esixibles 
 

Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Coñecementos mínimos 
▪ Expresión verbal, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión 
adecuada. 
▪ Análise e comprensión do enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema). 
▪ Valoración da información dun enunciado e relacionala co número de solucións do problema. 
▪ Realizar estimacións e elaborar conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa 



Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Coñecementos mínimos 
utilidade e eficacia. 
▪ Emprego de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas reflexionando sobre 
o proceso de resolución de problemas. 
▪ Identificación de patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
▪ Emprego das leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, 
valorando a súa eficacia e idoneidade. 
▪ Reflexión nos problemas unha vez resoltos: revisando o proceso de resolución e os pasos e ideas importantes, 
analizando a coherencia da solución ou buscando outras formas de resolución. 
▪ Exposición e defensa do proceso seguido ademais das conclusións obtidas utilizando distintos linguaxes: 
alxébrico, gráfico, xeométrico, estatístico-probabilístico. 
▪ Establecemento de conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 
▪ Uso, elaboración ou construción de modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema 
ou problemas dentro do campo das matemáticas. 
▪ Interpretación da solución matemática do problema no contexto da realidade. 
▪ Toma de decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias das mesmas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 
▪ Reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das 
ideas craves, aprendendo para situacións futuras similares. 

 

Unidade 1. Números reais Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento dos distintos tipos números (naturais, enteiros, racionais e irracionais e reais), indicando o 
criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
▪ Aplicación das propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de 
problemas. 
▪ Cálculo de operacións con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora e 
utilizando a notación máis adecuada. 
▪ Comparación, ordenación, clasificación e representación dos distintos tipos de números sobre a recta 
numérica utilizando diferentes escalas. 
▪ Manexo destro de intervalos e semirrectas. 
▪ Resolución de problemas que requiran conceptos e propiedades específicas dos números. 
▪ Aplicación das porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros e valoración do emprego de 
medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos requírao. 
▪ Interpretación de radicais. Cálculo mental. 
▪ Establecemento das relacións entre radicais e potencias, emprego da forma exponencial dos radicais. 
▪ Cálculo de operacións aplicando as propiedades dos radicais necesarias e resolve problemas contextualizados. 
▪ Emprego destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 
▪ Racionalización de denominadores en casos sinxelos. 
▪ Emprego razoable dos números aproximados na súa expresión decimal. Truncamentos e redondeos. Relación 
do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas utilizadas. 
▪ Realización de estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 
▪ Escritura e interpretación de números en notación científica. Emprego da calculadora para operalos. 
▪ Noción de logaritmo dun número. Calcular logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a 
aplicación das súas propiedades. 
▪ Calculo de logaritmos con axuda da calculadora e resolución de problemas sinxelos. 

 

Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Coñecementos mínimos 
▪ Expresión de maneira eficaz no uso da linguaxe alxébrico. 
▪ Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar a estas. 
▪ Operacións con polinomios. Cociente de polinomios. 
▪ Regra de Ruffini. Emprego para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para achar o valor dun 
polinomio cando x vale a. 
▪ Expresión formal dun cociente das formas seguintes: 𝐷𝐷 = 𝑑𝑑 ⋅ 𝑐𝑐 + 𝑟𝑟; D = 𝑐𝑐 + r

 
d d 

▪ Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades notables e a 
resolución de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que non as hai. 



Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento de polinomios irredutibles, así como da relación de divisibilidade entre dous polinomios. 
▪ Operacións con fraccións alxébricas sinxelas. 
▪ Tradución dun enunciado a linguaxe alxébrica. 

 

Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas Coñecementos mínimos 
▪ Ecuacións de segundo grao: tipos, resolución e discusión. 
▪ Ecuacións bicadradas, coa incógnita no denominador, con radicais, … . 
▪ Sistemas de ecuacións lineais. Resolución. 
▪ Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos. 
▪ Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións cunha incógnita. 
▪ Sistemas de inecuacións cunha incógnita. 
▪ Formulación alxébrica das restricións indicadas nunha situación da vida real, estudo e resolución, mediante 
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpretación dos resultados obtidos. 

 

Unidade 4. Funcións. Características Coñecementos mínimos 
▪ Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 
▪ Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 
▪ Identificación e explicación de relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación 
funcional e asociación das gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 
▪ Explicación e representación gráfica do modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, se é 
preciso. 
▪ Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica, identificar, estimar ou 
calcular parámetros característicos de funcións elementais. 
▪ Expresar razoadamente conclusións sobre un fenómeno para partir do comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha táboa. 
▪ Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica 
sinxela. 
▪ Recoñecemento da continuidade dunha función. 
▪ Análise do crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media calculada a partir 
da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 
▪ Estudo da tendencia e periodicidade dunha función. 
▪ Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo. 
▪ Interpretación crítica dos datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
▪ Representación de datos mediante táboas e gráficos utilizando eixos e unidades adecuadas. 

 

Unidade 5. Funcións elementais Coñecementos mínimos 
▪ Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente. 
▪ Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta. 
▪ Representación dunha función dada mediante tramos de rectas. 
▪ Asignación dunha ecuación a unha función dada por tramos de rectas. 
▪ A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de 𝑎𝑎2. Situación do vértice. 
▪ Representación dunha función cuadrática calquera. 
▪ Intersección de rectas e parábolas. 
▪ Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas. 
▪ Representación de funcións da familia 𝑦𝑦 = 1⁄𝑎𝑎. 

 

▪ Representación de funcións da familia 𝑦𝑦 = √𝑎𝑎. 
▪ Representación de funcións exponenciais e logarítmicas. 
▪ Asociación de funcións elementais e as súas correspondentes gráficas. 
▪ Interpretación de situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 

 

Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Coñecementos mínimos 
▪ Emprego das fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 
pirámides, cilindros, conos e esferas e aplicación para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades 
apropiadas. 



Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento de figuras semellantes e extracción de consecuencias da devandita semellanza. 
▪ Obtención da razón de semellanza entre dúas figuras. 
▪ Obtención de medidas reais a partir dun plano, un mapa ou unha maqueta, coa súa escala. 
▪ Xustificación da semellanza de dous triángulos aplicando un criterio. 
▪ Aplicación da semellanza de triángulos para calcular lonxitudes, áreas ou volumes. 
▪ Aplicación dos teoremas do cateto e da altura. 

 

Unidade 7. Trigonometría Coñecementos mínimos 
▪ Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os segmentos sobre un 
triángulo rectángulo) e sobre o cuadrante goniométrico. 
▪ Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida outra delas. 
▪ Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60°. 
▪ Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun ángulo, e viceversa. 
▪ Emprego dos conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando medios 
tecnolóxicos, se fose preciso, para realizar os cálculos. 
▪ Resolución de triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 
▪ Emprego das estratexias e fórmulas apropiadas para o calculo de ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de 
corpos e figuras xeométricas. 

 

Unidade 8. Xeometría analítica Coñecementos mínimos 
▪ Vectores. Operacións. 
▪ Establecemento de correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 
▪ Calculo da distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 
▪ Punto medio dun segmento. 
▪ Simétrico dun punto respecto doutro. 
▪ Comprobación de que tres puntos están aliñados. 
▪ Coñecer o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 
▪ Calculo da ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos. Recoñecemento das 
distintas expresións da ecuación dunha recta. 
▪ Obtención do punto de intersección de dúas rectas. 
▪ Condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións. 
▪ Rectas paralelas aos eixes coordenados. 
▪ Distancia entre dous puntos. 

 

Unidade 9. Estatística Coñecementos mínimos 
▪ Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística inferencial). 
▪ Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos. 
▪ Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación. 
▪ Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa. 
▪ Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 
▪ Calculo e interpretación dos parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis 
adecuados (lapis e papel, calculadora). 
▪ Identificación e descrición de situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía 
adecuada para describir sucesos. 
▪ Interpretación crítica dos datos de táboas e gráficos estatísticos. 
▪ Selección dunha mostra aleatoria e valorar a representatividade da mesma en mostras moi pequenas. 

 

Unidade 10. Distribucións bidimensionais Coñecementos mínimos 
▪ Distinción entre relación estatística e relación funcional. 
▪ Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión. 
▪ Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte, positiva, negativa) da correlación a partir dunha nube de 
puntos. 
▪ Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que se liguen dúas 
variables. 
▪ Interpretación dun estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas ao alumnado. 



Unidade 11. Combinatoria Coñecementos mínimos 
▪ Estratexia do produto. 
▪ Diagrama en árbore. 
▪ Variacións con repetición. 
▪ Variacións ordinarias. 
▪ Permutacións. 
▪ Combinacións. 
▪ Aplicación en problemas contextualizados dos conceptos de variación, permutación e combinación. 
▪ Resolución de problemas combinatorios que non se axustan a modelos clásicos mediante diagrama en árbore 
ou outro método. 

 

Unidade 12. Cálculo de probabilidades Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis. 
▪ Emprego dun vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar. 
▪ Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e irregulares. 
▪ Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números. 
▪ Formulación e comprobación das conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 
▪ Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables e outros 
que non o son. 
▪ Aplicación eficaz da lei de Laplace e utilizar estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 
▪ Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria. 
▪ Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos. 
▪ Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes. 
▪ Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama en árbore ou as táboas 
de continxencia. 
▪ Aplicación de técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de diferentes situacións e problemas da 
vida cotiá. 
▪ Resolución de problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 
▪ Análise matemático dalgún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando as 
probabilidades adecuadas. 

 

Temporalización, contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias 

Competencias clave (CC): competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), competencia para aprender 
a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Unidade 1. Números reais Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Números decimais 1. Manexar con destreza a 
expresión decimal dun número e a 
notación científica e facer 
aproximacións, así como coñecer e 
controlar os erros cometidos. 

1.1.Domina a expresión decimal dun 
número ou dunha cantidade e calcula ou 
acouta os erros absoluto e relativo nunha 
aproximación. 

 
◦ Expresión decimal dos  

números aproximados. Cifras 
significativas. 
◦ Redondeo de números. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 1.2.Realiza operacións con cantidades 

dadas en notación científica e controla 
os erros cometidos (sen calculadora). ◦ Asignación dun número de 

cifras acorde coa precisión dos 
CAA, 
CSC 

1.3.Usa a calculadora para anotar e 
operar con cantidades dadas en notación 
científica, e controla os erros cometidos. 

cálculos e co que estea a expresar.  
◦ Erro absoluto e erro relativo.  
◦ Cálculo dunha cota do erro 
absoluto e do erro relativo 2. Coñecer os números reais, os 

distintos conxuntos de números e os 
2.1.Clasifica números de distintos tipos. CCL, 

CMCT, 



Unidade 1. Números reais Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

cometidos. 
◦ Relación entre erro relativo e o 
número de cifras significativas 
utilizadas. 
2. A notación científica 
◦ Lectura e escritura de números 
en notación científica. 
◦ Manexo da calculadora para a 
notación científica. 
3. Números non racionais. 
Expresión decimal 
◦ Recoñecemento dalgúns 
irracionais. Xustificación da 
irracionalidade de √2, √3, 𝛷𝛷. 
4. Os números reais. A recta real 
◦ Representación exacta ou 
aproximada de distintos tipos de 
números sobre 𝑅𝑅. 
◦ Intervalos e semirrectas. 
Nomenclatura. 
5. Raíz n-ésima dun número. 
Radicais 
◦ Propiedades. 
◦ Expresión de raíces en forma 
exponencial, e viceversa. 
◦ Emprego da calculadora para 
obter potencias e raíces calquera. 
◦ Propiedades dos radicais. 
Simplificación. Racionalización de 
denominadores. 
6. Noción de logaritmo 
◦ Cálculo de logaritmos a partir 
da súa definición. 

intervalos sobre a recta real. 2.2.Coñece e utiliza as distintas 
notacións para os intervalos e a súa 
representación gráfica. 

CD, 
CAA, 
SIEE, 
CEC 

3. Coñecer o concepto de raíz dun 
número, así como as propiedades das 
raíces, e aplicalos na operatoria con 
radicais. 

3.1.Utiliza a calculadora para o cálculo 
numérico con potencias e raíces. CCL, 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

3.2.Interpreta e simplifica radicais. 
3.3.Opera con radicais. 
3.4.Racionaliza denominadores. 

4. Manexar expresións irracionais na 
resolución de problemas. 

4.1.Manexa con destreza expresións 
irracionais que xurdan na resolución de 
problemas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEE 

5. Coñecer a definición de logaritmo e 
relacionala coas potencias e as súas 
propiedades. 

5.1.Calcula logaritmos a partir da 
definición e das propiedades das 
potencias. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEE 

 

Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

7.   Polinomios 
◦ Terminoloxía básica para o 
estudo de polinomios. 
8. Operacións con monomios e 
polinomios 
◦ Suma, resta e multiplicación. 
◦ División de polinomios. 
División enteira e división exacta. 
◦ Técnica para a división de 
polinomios. 
◦ División dun polinomio por 

1. Manexar con destreza os 
polinomios e as súas operacións. 

1.1.Realiza sumas, restas e 
multiplicacións de polinomios. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

1.2.Divide polinomios e pode utilizar a 
regra de Ruffini se é oportuno. 
1.3.Resolve problemas utilizando o 

teorema do resto. 
1.4.Factoriza un polinomio con varias 

raíces enteiras. 
2. Dominar o manexo das fraccións 

alxébricas e as súas operacións. 
2.1.Simplifica fraccións alxébricas. CCL, 

CMCT, 
CD, 
SIEE 

2.2.Opera con fraccións alxébricas. 



Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

𝑎𝑎‒ 𝑎𝑎. Valor dun polinomio para 
𝑎𝑎‒ 𝑎𝑎. Teorema do resto. 
◦ Emprego da regra de Ruffini 
para dividir un polinomio por 
𝑎𝑎‒ 𝑎𝑎e para obter o valor dun 
polinomio cando 𝑎𝑎vale 𝑎𝑎. 
9. Factorización de polinomios 
◦ Factorización de polinomios. 
Raíces. 
◦ Aplicación reiterada da regra 
de Ruffini para factorizar un 
polinomio, localizando as raíces 
enteiras entre os divisores do 
termo independente. 
10. Divisibilidade de polinomios 
◦ Divisibilidade de polinomios. 
Polinomios irredutibles, 
descomposición factorial, máximo 
común divisor e mínimo común 
múltiplo. 
◦ Máximo común divisor e 
mínimo común múltiplo de 
polinomios. 
11. Fraccións alxébricas 
◦ Fraccións alxébricas. 
Simplificación. Fraccións 
equivalentes. 
◦ Obtención de fraccións 
alxébricas equivalentes a outras 
dadas con igual denominador, por 
redución a común denominador. 
◦ Operacións (suma, resta, 
multiplicación e división) de 
fraccións alxébricas. 

3. Traducir enunciados á linguaxe 
alxébrica. 

3.1.Expresa alxebricamente un 
enunciado que dea lugar a un polinomio 
ou a unha fracción alxébrica. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

 
 
 

Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

12. Ecuacións 
◦ Ecuacións de segundo grao 
completas e incompletas. 
Resolución. 
◦ Ecuacións bicadradas. 
Resolución. 
◦ Ecuacións co x no 
denominador. Resolución. 
◦ Ecuacións con radicais. 
Resolución. 
13. Sistemas de ecuacións 
◦ Resolución de sistemas de 
ecuacións mediante os métodos de 
substitución, igualación e 

1. Resolver con destreza ecuacións de 
distintos tipos e aplicalas á resolución de 
problemas. 

1.1.Resolve ecuacións de segundo grao 
e bicadradas. 

 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Resolve ecuacións con radicais e 
ecuacións coa incógnita no 
denominador. 
1.3.Recoñece a factorización como 

recurso para resolver ecuacións. 
1.4.Formula e resolve problemas 

mediante ecuacións. 
2. Resolver con destreza sistemas de 

ecuacións e aplicalos á resolución de 
problemas. 

2.1.Resolve sistemas de ecuacións 
lineais. 

 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

2.2.Resolve sistemas de ecuacións non 
lineais. 
2.3.Formula e resolve problemas 

mediante sistemas de ecuacións. 



Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

redución. 
◦ Sistemas de primeiro grao. 
◦ Sistemas de segundo grao. 
◦ Sistemas con radicais. 
◦ Sistemas con variables no 
denominador. 
14. Inecuacións 
◦ Inecuacións cunha incógnita. 
◦ Resolución alxébrica e gráfica. 
Interpretación das solucións dunha 
inecuación. 
15. Sistemas de inecuacións 
◦ Resolución de sistemas de 
inecuacións. 
◦ Representación das solucións 
de inecuacións por medio de 
intervalos. 
16. Resolución de problemas 
◦ Resolución de problemas por 
procedementos alxébricos. 

3. Interpretar e resolver inecuacións e 
sistemas de inecuacións cunha 
incógnita. 

3.1.Resolve e interpreta graficamente 
inecuacións e sistemas de inecuacións 
lineais cunha incógnita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC 

3.2.Resolve e interpreta inecuacións 
non lineais cunha incógnita. 
3.3.Formula e resolve problemas 

mediante inecuacións ou sistemas de 
inecuacións. 

 

Unidade 4. Funcións. Características Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

17. Concepto de función 
◦ Distintas formas de presentar 
unha función: representación 
gráfica, táboa de valores e 
expresión analítica ou fórmula. 
◦ Relación de expresións 
gráficas e analíticas de funcións. 
18. Dominio de definición 
◦ Dominio de definición dunha 
función. Restricións ao dominio 
dunha función. 
◦ Cálculo do dominio de 
definición de diversas funcións. 
19. Descontinuidade e 

1. Dominar o concepto de función, 
coñecer as características máis 
relevantes e as distintas formas de 
expresar as funcións. 

1.1. Dada unha función 
representada pola súa gráfica, estuda as 
súas características máis relevantes 
(dominio de definición, percorrido, 
crecemento e decrecemento, máximos e 
mínimos, continuidade, … ). 

 
 
 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Representa unha función da que se 
dan algunhas características 
especialmente relevantes. 
1.3.Asocia un enunciado cunha gráfica. 
1.4.Representa unha función dada pola 

súa expresión analítica obtendo, 
previamente, unha táboa de valores. 
1.5.Acha a T.V.M. nun intervalo dunha 

función dada graficamente, ou ben dada 
mediante a súa expresión analítica. 



Unidade 4. Funcións. Características Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

continuidade 
◦ Descontinuidade e 
continuidade dunha función. 
Razóns polas que unha función 
pode ser descontinua. 
◦ Construción de 
descontinuidades. 
20. Crecemento 
◦ Crecemento, decrecemento, 
máximos e mínimos. 
◦ Recoñecemento de máximos e 
mínimos. 
21. Taxa de variación media 
◦ Taxa de variación media 
dunha función nun intervalo. 
◦ Obtención sobre a 
representación gráfica e a partir da 
expresión analítica. 
◦ Significado da T.V.M. nunha 
función espazo-tempo. 
22. Tendencias e periodicidade 
◦ Recoñecemento de tendencias 
e periodicidades. 

 1.6. Responde preguntas concretas 
relacionadas con continuidade, 
tendencia, periodicidade, crecemento, … 
dunha función. 

 

 

Unidade 5. Funcións elementais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

23. Función lineal 
◦ Función lineal. Pendente 
dunha recta. 
◦ Tipos de funcións lineais. 
Función de proporcionalidade e 
función constante. 
◦ Obtención de información a 
partir de dúas ou máis funcións 
lineais referidas a fenómenos 
relacionados entre si. 
◦ Expresión da ecuación dunha 
recta coñecidos un punto e a 
pendente. 
24. Funcións definidas a anacos 
◦ Funcións definidas mediante 
«anacos» de rectas. 
Representación. 
◦ Obtención da ecuación 
correspondente a unha gráfica 
formada por anacos de rectas. 
25. Funcións cuadráticas 
◦ Representación de funcións 
cuadráticas. Obtención da abscisa 
do vértice e dalgúns puntos 
próximos ao vértice. Métodos 
sinxelos para representar 
parábolas. 

1. Manexar con destreza as funcións 
lineais. 

1.1.Representa unha función lineal a 
partir da súa expresión analítica. 

 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Obtén a expresión analítica dunha 
función lineal coñecendo a súa gráfica 
ou algunha das súas características. 
1.3.Representa funcións definidas «a 

anacos». 
1.4.Obtén a expresión analítica dunha 

función definida «a anacos» dada 
graficamente. 

2. Coñecer e manexar con soltura as 
funcións cuadráticas. 

2.1.Representa unha parábola a partir 
da ecuación cuadrática correspondente. 

 
 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.Asocia curvas de funcións 
cuadráticas ás súas expresións 
analíticas. 
2.3.Escribe a ecuación dunha parábola 

coñecendo a súa representación gráfica 
en casos sinxelos. 
2.4.Estuda conxuntamente as funcións 

lineais e as cuadráticas (funcións 
definidas «a anacos», intersección de 
rectas e parábolas). 

3. Coñecer outros tipos de funcións, 
asociando a gráfica coa expresión 
analítica. 

3.1.Asocia curvas a expresións 
analíticas (proporcionalidade inversa, 
radicais, exponenciais e logaritmos). 

 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

3.2.Manexa con soltura as funcións de 
proporcionalidade inversa e as radicais. 
3.3.Manexa con soltura as funcións 

exponenciais e as logarítmicas. 



Unidade 5. Funcións elementais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Estudo conxunto de rectas e 
parábolas. 
◦ Interpretación dos puntos de 
corte entre unha función lineal e 
unha cuadrática. 
26. Funcións radicais 
27. Funcións de 
proporcionalidade inversa 
◦ A hipérbole. 
28. Funcións exponenciais 
29. Funcións logarítmicas 
◦ Obtención de funcións 
logarítmicas a partir de funcións 
exponenciais. 

 3.4.Resolve problemas de enunciado 
relacionados con distintos tipos de 
funcións. 

 

4. Interpretar e representar funcións 
definidas «a anacos». 

4.1.Representa unha función dada «a 
anacos» con expresións lineais ou 
cuadráticas. 

CMCT, 
CD, 
CAA 

5. Aplicacións das táboas de valores e 
as funcións. 

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

 
 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEE, 
CEC 

5.2.Interpreta criticamente datos de 
táboas e gráficos sobre diversas 
situacións reais. 
5.3.Representa datos mediante táboas e 

gráficos utilizando eixos e unidades 
adecuadas. 
5.4.Relaciona distintas táboas de 

valores e as súas gráficas 
correspondentes. 
5.5.Describe as características máis 

importantes que se extraen dunha 
gráfica sinalando os valores puntuais ou 
intervalos da variable que as determinan 
utilizando tanto lapis e papel como 
medios tecnolóxicos. 

 

Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

30. Figuras semellantes 
◦ Similitude de formas. Razón 
de semellanza. 
◦ A semellanza en ampliacións e 
reducións. Escalas. Cálculo de 

1. Coñecer os conceptos básicos da 
semellanza e aplicalos á resolución de 
problemas. 

1.1.Manexa os planos, os mapas e as 
maquetas (incluída a relación entre áreas 
e volumes de figuras semellantes). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEE, 

1.2.Aplica as propiedades da 
semellanza á resolución de problemas 
nos que interveñan corpos xeométricos. 



Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

distancias en planos e mapas. 
◦ Propiedades das figuras 
semellantes: igualdade de ángulos 
e proporcionalidade de segmentos. 
31. Rectángulos de proporcións 
interesantes 

 

◦ Follas de papel A4 (√2). 
◦ Rectángulos áureos (𝛷𝛷). 
32. Semellanza de triángulos 
◦ Relación de semellanza. 
Relacións de proporcionalidade 
nos triángulos. Teorema de Tales. 
◦ Triángulos en posición de 
Tales. 
◦ Criterios de semellanza de 
triángulos. 
33. Semellanza de triángulos 
rectángulos 
◦ Criterios de semellanza. 
34. Aplicacións da semellanza 
◦ Teoremas do cateto e da 
altura. 
◦ Problemas de cálculo de 
alturas, distancias, … . 
◦ Medición de alturas de 
edificios utilizando a súa sombra. 
◦ Relación entre as áreas e os 
volumes de dúas figuras 
semellantes. 

 1.3.Aplica os teoremas do cateto e da 
altura á resolución de problemas. 

CEC 

 
 
 
 

Unidade 7. Trigonometría Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

 
35. Razóns trigonométricas 
◦ Razóns trigonométricas dun 
ángulo agudo: seno, coseno e 
tanxente. 
◦ Cálculo gráfico das razóns 
trigonométricas dun ángulo agudo 
nun triángulo rectángulo. 
◦ Razóns trigonométricas de 
ángulos calquera. Circunferencia 
goniométrica. 
36. Relacións 
◦ Relación entre as razóns 
trigonométricas do mesmo ángulo 
(relacións fundamentais). 
◦ Razóns trigonométricas dos 
ángulos máis frecuentes (30°, 45° 
e 60°). 
◦ Aplicación das relacións 

1. Manexar con soltura as razóns 
trigonométricas e as relacións entre elas. 

1.1.Obtén as razóns trigonométricas 
dun ángulo agudo dun triángulo 
rectángulo, coñecendo os lados deste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

1.2.Coñece as razóns trigonométricas 
(seno, coseno e tanxente) dos ángulos 
máis significativos (0°, 30º, 45º, 60º, 
90º). 
1.3.Obtén unha razón trigonométrica 

dun ángulo agudo a partir doutra, 
aplicando as relacións fundamentais. 
1.4.Obtén unha razón trigonométrica 

dun ángulo calquera coñecendo outra e 
un dato adicional. 

1.5.Obtén as razóns trigonométricas 
dun ángulo calquera debuxándoo na 
circunferencia goniométrica e 
relacionándoo con algún do primeiro 
cuadrante. 



Unidade 7. Trigonometría Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

fundamentais para calcular, a 
partir dunha das razóns 
trigonométricas dun ángulo, as 
dúas restantes. 
37. Calculadora 
◦ Obtención das razóns 
trigonométricas dun ángulo por 
medio de algoritmos ou usando 
unha calculadora científica. 
◦ Uso das teclas trigonométricas 
da calculadora científica para o 
cálculo das razóns trigonométricas 
dun ángulo calquera, para coñecer 
o ángulo a partir dunha das razóns 
trigonométricas ou para obter unha 
razón trigonométrica coñecendo 
xa outra. 
38. Resolución de triángulos 
rectángulos 
◦ Distintos casos de resolución 
de triángulos rectángulos. 
◦ Cálculo de distancias e 
ángulos. 
39. Estratexia da altura 
◦ Estratexia da altura para a 
resolución de triángulos non 
rectángulos. 
40. Funcións trigonométricas 
◦ O radián. Definición e 
equivalencia en graos 
sesaxesimais. 
◦ Construción das funcións 
trigonométricas. 

 1.6.  

2. Resolver triángulos. 2.1.Resolve triángulos rectángulos. CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE 

2.2.Resolve triángulos oblicuángulos 
mediante a estratexia da altura. 

 
 
 
 

Unidade 8. Xeometría analítica Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

41. Vectores no plano 
◦ Operacións. 
◦ Vectores que representan 
puntos. 
42. Relacións analíticas entre 
puntos aliñados 
◦ Punto medio dun segmento. 
◦ Simétrico dun punto respecto a 
outro. 
◦ Aliñación de puntos. 
43. Ecuacións de rectas 
◦ Ecuacións de rectas baixo un 
punto de vista xeométrico. 
◦ Forma xeral da ecuación 
dunha recta. 
◦ Resolución de problemas de 

1. Utilizar os vectores para resolver 
problemas de xeometría analítica. 

1.1.Acha o punto medio dun segmento.  
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Acha o simétrico dun punto 
respecto doutro. 
1.3.Acha a distancia entre dous puntos. 
1.4.Relaciona unha circunferencia 

(centro e raio) coa súa ecuación. 
2. Manexar con soltura as distintas 

formas da ecuación dunha recta e 
resolver con elas problemas de 
intersección, paralelismo e 
perpendicularidade. 

2.1.Obtén a intersección de dúas rectas 
definidas nalgunhas das súas múltiples 
formas. 

 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

2.2.Resolve problemas de paralelismo e 
perpendicularidade. 



Unidade 8. Xeometría analítica Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

incidencia (pertence un punto a 
unha recta?), intersección (punto 
de corte de dúas rectas), 
paralelismo e perpendicularidade. 
44. Distancia entre dous puntos 
◦ Cálculo da distancia entre 
dous puntos. 
45. Ecuación dunha circunferencia 
◦ Obtención da ecuación dunha 
circunferencia a partir do seu 
centro e o seu raio. 
◦ Identificación do centro e do 
raio dunha circunferencia dada 
pola súa ecuación: (𝑎𝑎‒ 𝑎𝑎)2 + 
(𝑦𝑦‒ 𝑏𝑏)2 = 𝑟𝑟2 

   

 

Unidade 9. Estatística Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

46. Estatística. Nocións xerais 
◦ Individuo, poboación, mostra, 
caracteres, variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, 
continuas). 
◦ Estatística descritiva e 
estatística inferencial. 
47. Gráficos estatísticos 
◦ Identificación e elaboración de 
gráficos estatísticos. 
48. Táboas de frecuencias 
◦ Elaboración de táboas de 
frecuencias. 
◦ Con datos illados. 
◦ Con datos agrupados sabendo 
elixir os intervalos. 
49. Parámetros estatísticos 
◦ Media, desviación típica e 
coeficiente de variación. 
◦ Cálculo de 𝑎𝑎¯ e 𝜎𝜎, coeficiente de 
variación para unha distribución 
dada por unha táboa (no caso de 
datos agrupados, a partir das 
marcas de clase), con e sen a 
axuda da calculadora con 
tratamento SD. 
◦ Medidas de posición: 
mediana, cuartís e centís. 
◦ Obtención das medidas de 
posición en táboas con datos 
illados. 
◦ Obtención das medidas de 
posición dunha distribución dada 

1. Resumir nunha táboa de 
frecuencias unha serie de datos 
estatísticos e facer un gráfico adecuado 
para a súa visualización. 

1.1.Constrúe unha táboa de frecuencias 
de datos illados e represéntaos mediante 
un diagrama de barras. 

 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

1.2.Dado un conxunto de datos e a 
suxestión de que os agrupe en 
intervalos, determina unha posible 
partición do percorrido, constrúe a táboa 
e representa graficamente a distribución. 
1.3.Dado un conxunto de datos, 
recoñece a necesidade de agrupalos en 
intervalos e, en consecuencia, determina 
unha posible partición do percorrido, 
constrúe a táboa e representa 
graficamente a distribución. 

2. Coñecer os parámetros estatísticos 
e �̄�𝑎e 𝜎𝜎, calculalos a partir dunha táboa 
de frecuencias e interpretar o seu 
significado. 

2.1. Obtén os valores de �̄�𝑎e 𝜎𝜎,  a 
partir dunha táboa de frecuencias (de 
datos illados ou agrupados) e utilízaos 
para analizar características da 
distribución. 

 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
SIEE 2.2.Coñece o coeficiente de variación e 

válese del para comparar as dispersións 
de dúas distribucións. 

3. Coñecer e utilizar as medidas de 
posición. 

3.1.A partir dunha táboa de frecuencias 
de datos illados, constrúe a táboa de 
frecuencias acumuladas e, con ela, 
obtén medidas de posición (mediana, 
cuartís, centís). 

 
 
 
 
 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEE 

3.2.A partir dunha táboa de frecuencias 
de datos agrupados en intervalos, 
constrúe o polígono de porcentaxes 
acumuladas e, con el, obtén medidas de 
posición (mediana, cuartís, centís). 
3.3.Constrúe o diagrama de caixa e 
bigotes correspondente a unha 
distribución estatística. 
3.4.Interpreta un diagrama de caixa e 
bigotes dentro dun contexto. 



Unidade 9. Estatística Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

mediante unha táboa con datos 
agrupados en intervalos, 
utilizando o polígono de 
frecuencias acumuladas. 
50. Diagramas de caixa 
◦ Representación gráfica dunha 
distribución a partir das súas 
medidas de posición: diagrama de 
caixa e bigotes. 
51. Nocións de estatística 
inferencial 
◦ Mostra: aleatoriedade, tamaño. 
◦ Tipos de conclusións que se 
obteñen a partir dunha mostra. 

4. Coñecer o papel da mostraxe e 
distinguir algúns dos seus pasos. 

4.1.Recoñece procesos de mostraxe 
correctos e identifica erros noutros onde 
os haxa. 

 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
SIEE 

 

Unidade 10. Distribucións bidimensionais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

52. Relación funcional e relación 
estatística 
53. Dúas variables relacionadas 
estatisticamente 
◦ Nube de puntos 
◦ Correlación. 
◦ Recta de regresión. 
54. O valor da correlación 
55. A recta de regresión para facer 
previsións 
◦ Condicións para poder facer 
estimacións. 
◦ Fiabilidade. 

1. Coñecer as distribucións 
bidimensionais, identificar as súas 
variables, representalas e valorar a 
correlación de forma aproximada. 

1.1.Identifica unha distribución 
bidimensional nunha situación dada 
mediante enunciado, sinala as variables 
e estima o signo e, a grandes trazos, o 
valor da correlación. 

 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Dada unha táboa de valores, 
representa a nube de puntos 
correspondente, traza de forma 
aproximada a recta de regresión e estima 
o valor da correlación. 

 

Unidade 11. Combinatoria Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

56. A combinatoria 
◦ Situacións de combinatoria. 
◦ Estratexias para enfocar e 
resolver problemas de 
combinatoria. 
◦ Xeneralización para obter o 
número total de posibilidades nas 
situacións de combinatoria. 
57. O diagrama en árbore 
◦ Diagramas en árbore para 
calcular as posibilidades 
combinatorias de diferentes 
situacións problemáticas. 

1. Coñecer os agrupamentos 
combinatorios clásicos (variacións, 
permutacións, combinacións) e as 
fórmulas para calcular o seu número, e 
aplicalos á resolución de problemas 
combinatorios. 

1.1.Resolve problemas de variacións 
(con ou sen repetición). 

 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
SIEE 

1.2.Resolve problemas de 
permutacións. 
1.3.Resolve problemas de 

combinacións. 
1.4.Resolve problemas de combinatoria 

nos que, ademais de aplicar unha 
fórmula, debe realizar algún razoamento 
adicional. 

2. Utilizar estratexias de reconto non 
necesariamente relacionadas cos 
agrupamentos clásicos. 

2.1.Resolve problemas nos que convén 
utilizar un diagrama en árbore. 

 
CCL, 
CMCT, 
CD, 

2.2.Resolve problemas nos que convén 
utilizar a estratexia do produto. 



Unidade 11. Combinatoria Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

58. Variacións con e sen 
repetición 
◦ Variacións con repetición. 
Identificación e fórmula. 
◦ Variacións ordinarias. 
Identificación e fórmula. 
59. Permutacións 
◦ Permutacións ordinarias como 
variacións de n elementos tomados 
de n en n. 
60. Combinacións 
◦ Identificación de situacións 
problemáticas que poden 
resolverse por medio de 
combinacións. Fórmula. 
◦ Números combinatorios. 
Propiedades. 
61. Resolución de problemas 
combinatorios 
◦ Resolución de problemas 
combinatorios por calquera dos 
métodos descritos ou outros 
propios do estudante. 

 2.3.Resolve outros tipos de problemas 
de combinatoria. 

CAA, 
CEC 

 

Unidade 12. Cálculo de probabilidades Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

62. Sucesos aleatorios 
◦ Relacións e operacións con 
sucesos. 
63. Probabilidades 
◦ Probabilidade dun suceso. 
◦ Propiedades das 
probabilidades. 
64. Experiencias aleatorias 
◦ Experiencias irregulares. 
◦ Experiencias regulares. 
◦ Lei de Laplace. 
65. Experiencias compostas 
◦ Extraccións con e sen 
reposición. 
◦ Composición de experiencias 
independentes. Cálculo de 
probabilidades. 
◦ Composición de experiencias 
dependentes. Cálculo de 
probabilidades. 
◦ Aplicación da combinatoria ao 
cálculo de probabilidades. 
66. Táboas de continxencia 

1. Coñecer as características básicas 
dos sucesos e das regras para asignar 
probabilidades. 

1.1.Aplica as propiedades dos sucesos e 
das probabilidades. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

2. Resolver problemas de 
probabilidade composta, utilizando o 
diagrama en árbore cando conveña. 

2.1.Calcula probabilidades en 
experiencias independentes. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
SIEE 

2.2.Calcula probabilidades en 
experiencias dependentes. 
2.3.Interpreta táboas de continxencia e 

utilízaas para calcular probabilidades. 
2.4.Resolve outros problemas de 

probabilidade. 
3. Aplicar a combinatoria ao cálculo 

de probabilidades. 
3.1.Aplica a combinatoria para resolver 

problemas de probabilidades sinxelos. 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

3.2.Aplica a combinatoria para resolver 
problemas de probabilidade máis 
complexos. 



 

Competencias clave, descritores e desempeño 
 

Unidade 1. Números reais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Interpreta con precisión os datos dos problemas 
con distintos tipos de números. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

Utiliza adecuadamente a linguaxe matemática 
para describir as características dos números 
racionais e irracionais. 

Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

Razoa e explica a clasificación dos números e as 
operacións matemáticas aprendidas. 

 
Competencia 
dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a construción 
do coñecemento. 

Utiliza a calculadora, aproveitando todas as 
funcións desta. 

Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. Fai uso responsable das tecnoloxías nesta 
unidade didáctica. 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

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

Recoñece as súas fortalezas e limitacións en 
canto aos coñecementos de cursos anteriores 
necesarios para avanzar no estudo dos números. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá 
no contexto da escola. 

Utiliza a calculadora, o seu propio material, o 
material da clase e o dos compañeiros e 
compañeiras con respecto e coidado. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos. 

Coordínase cos membros do seu grupo de forma 
respectuosa, planificando adecuadamente os 
tempos para rematar as tarefas. 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Mostra iniciativa ao organizar o seu traballo e ao 
propoñerse accións para alcanzar os obxectivos. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Identifica e valora as achegas das diversas 
culturas ao coñecemento e o estudo dos 
números. 

 
 

Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Interpreta e traduce a linguaxe alxébrica os 
enunciados dos problemas. 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor, … . 

Elabora as respostas a problemas e actividades 
respectando as normas gramaticais. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, 
porcentaxes, … . 

Resolve de forma eficaz as operacións con 
polinomios. 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

Reproduce, utilizando terminoloxía matemática, 
os teoremas e as súas aplicacións. 

Competencia 
dixital 

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

Manexa a calculadora na resolución de 
operacións con polinomios. 



Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

Recoñece conexións entre as operacións con 
fraccións alxébricas e as fraccións numéricas. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e 
ideas. 

Acepta as achegas das compañeiras e dos 
compañeiros de forma positiva no traballo 
cooperativo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Ser constante no traballo superando as 
dificultades. 

É constante e paciente na realización de 
operacións con fraccións alxébricas. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

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

Valora positivamente o coñecemento doutras 
culturas e as súas achegas á álxebra. 

 
 
 

Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Le textos e enunciados e comprende o que neles 
se expresa. 

Expresarse oralmente con corrección, adecuación 
e coherencia. 

Comunica os seus compañeiros e compañeiras, 
de forma clara e ordenada, as súas propostas e 
ideas. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

Encontra os datos nos problemas de ecuacións e 
establece a ecuación de forma correcta. 

Aplicar estratexias de resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

Resolve problemas de ecuacións utilizando a 
estratexia máis adecuada. 

Competencia 
dixital 

Comprender as mensaxes que veñen nos medios 
de comunicación. 

Interpreta con corrección o apoio visual para a 
realización de actividades do libro ou dos 
recursos web. 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. Recoñece as aprendizaxes xa realizadas e é capaz 
de detectar os que lle faltan. 

Xestionar os recursos e as motivacións persoais a 
favor da aprendizaxe. 

Organiza e distribúe os recursos e os tempos para 
o traballo individual e común. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos establecidos. 

Colabora coas súas compañeiras e compañeiros 
nos traballos en grupo propostos polo profesor 
ou profesora. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Descubre conexións entre os coñecementos que 
xa posúe e os novos, e é capaz de xerar 
posibilidades de aplicación diverxentes. 

Asumir riscos no desenvolvemento de tarefas ou 
proxectos. 

Propón diversas estratexias para a resolución de 
problemas de ecuacións. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Mostra aprecio polas achegas das distintas 
culturas e desde as distintas épocas para o 
desenvolvemento das ecuacións. 

 
Unidade 4. Funcións. Características Competencias clave 

Competencia Descritor Desempeño 



Unidade 4. Funcións. Características Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Manexar elementos de comunicación non verbal 
ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 
comunicativas. 

Comunica os seus resultados en textos escritos 
con corrección e riqueza de vocabulario e 
expresións. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar información presentada 
en formato gráfico. 

Identifica e utiliza con precisión números, datos 
e gráficas para representar funcións básicas a 
partir de datos proporcionados. 

Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

Organiza datos en táboas para representalos 
posteriormente en gráficas. 

 
Competencia 
dixital 

Empregar distintas fontes para a busca de 
información. 

Recolle no seu caderno información procedente 
de diferentes medios tecnolóxicos. 

Comprender as mensaxes que veñen nos medios 
de comunicación. 

Interpreta e utiliza datos provenientes de táboas, 
gráficos e enunciados. 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Fai conexións entre contidos teóricos e situacións 
ordinarias. 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Valora os resultados de cada paso mentres realiza 
os exercicios de funcións. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá 
no contexto da escola. 

Coñece e respecta cada membro do seu grupo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Asumir as responsabilidades encomendadas e dar 
conta delas. 

Realiza as tarefas encomendadas polo seu grupo 
de traballo. 

 
Conciencia e 
expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes (artístico- 
literaria, etnográfica, científico-técnica, … ) e 
cara ás persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Identifica algunhas obras como patrimonio 
cultural da humanidade. 

 
Unidade 5. Funcións elementais Competencias clave 

Competencia Descritor Desempeño 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Le textos e enunciados de problemas da unidade, 
comprendendo o que neles se expresa. 

 
Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Manexa coñecementos científicos e relaciónaos 
coas funcións estudadas na unidade. 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de 
medición e codificación numérica, … . 

Identifica e usa números, datos e gráficas para 
representar funcións. 

Competencia 
dixital 

Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Expresa por que tomou a información dunha 
determinada fonte. 

 
Competencia 
para aprender a 
aprender 

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

Expresa as súas aprendizaxes valéndose de 
expresións artísticas, musicais, … . 

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

Verifica a exactitude dos resultados nas etapas 
intermedias da súa aprendizaxe e decide que 
cambios dar nos pasos seguintes. 



Unidade 5. Funcións elementais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos establecidos. 

Pide asumir roles nos traballos colaboradores de 
aula. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos. 

Marca os primeiros pasos que hai que dar nas 
tarefas de aula. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Mostra interese e pregunta sobre outras culturas. 

 

Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Describe estruturas que son semellantes 
utilizando os seus coñecementos lingüístico, 
ortográfico e gramatical. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar estratexias de resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

Aplica os criterios de semellanza para 
comprender a súa importancia e o seu uso en 
situacións da vida cotiá. 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

Interpreta a información que achega a 
representación de figuras xeométricas. 

Competencia 
dixital 

Utilizar distintas canles de comunicación 
audiovisual para transmitir informacións 
diversas. 

Elabora traballos sobre a materia en formatos 
dixitais, expresando as súas conclusións a través 
de imaxes e debuxos. 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas, … . 

Pon en marcha diferentes modos de afrontar as 
súas aprendizaxes. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e 
ideas. 

Traballa con criterios de colaboración, asumindo 
ideas diferentes ás propias. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Achega distintas solucións aos problemas a partir 
dos seus coñecementos previos. 

Priorizar a consecución de obxectivos grupais 
sobre os intereses persoais. 

Cede nas súas propostas cando a maioría decide 
outras opcións. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Expresar sentimentos e emocións desde códigos 
artísticos. 

Apóiase en símbolos, imaxes e debuxos para 
expresar ideas e emocións. 

 

Unidade 7. Trigonometría Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Parafrasea o escoitado e as instrucións recibidas 
expresándoas con palabras propias. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, etc. 

Coñece e utiliza operacións e formas xeométricas 
para realizar cálculos trigonométricos. 

Resolver problemas seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

Resolve problemas de trigonometría 
seleccionando os datos necesarios e utilizando a 
estratexia máis adecuada. 

Competencia 
dixital 

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

Manexa con habilidade a calculadora para obter 
resultados en trigonometría. 



Unidade 7. Trigonometría Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxía. Decide, con criterios éticos, o emprego de 
tecnoloxías. 

 
Competencia 
para aprender a 
aprender 

Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas, … . 

Recoñece e aproveita en positivo as súas 
fortalezas e as súas debilidades. 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Identifica os diferentes pasos que realizou para 
alcanzar os obxectivos. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aprender a comportarse desde o coñecemento 
dos distintos valores. 

Respecta os ritmos de aprendizaxe dos 
compañeiros e as compañeiras. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Encontrar posibilidades no contorno que outros 
non aprecian. 

Ten criterios propios de xuízo en situacións de 
bloqueo persoal ou grupal. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Expresa interese por coñecer persoas doutras 
procedencias. 

 

Unidade 8. Xeometría analítica Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Manexar elementos de comunicación non verbal 
ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 
comunicativas. 

Posúe un ton de voz adecuado á situación 
comunicativa: exposición oral, traballo grupal, 
traballo por parellas, … 

Expresarse oralmente con corrección, adecuación 
e coherencia. 

Realiza as descricións de elementos xeométricos 
de forma ordenada e utilizando os termos 
axustados. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar información en formato 
gráfico. 

Comprende as representacións xeométricas e 
extrae os datos necesarios a partir delas. 

Competencia 
dixital 

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

Utiliza diversos recursos dixitais para ampliar e 
reforzar os contidos traballados. 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

Aplicar estratexias para a mellora do pensamento 
creativo, crítico, emocional, independente, … . 

Identifica en obras de arte, pintura ou 
arquitectura, aplicacións dos contidos de 
xeometría analítica estudados. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aprender a comportarse desde o coñecemento 
dos distintos valores. 

Agradece ás súas compañeiras e compañeiros as 
achegas que realizan aos traballos comúns. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Configurar unha visión de futuro realista e 
ambiciosa. 

Ve con facilidade o lado positivo das cousas e 
asume riscos. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Apreciar a beleza das expresións artísticas e as 
manifestacións de creatividade, e gusto pola 
estética no ámbito cotián. 

Reinterpreta obras significativas distinguindo os 
seus trazos singulares. 

 

Unidade 9. Estatística Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 



Unidade 9. Estatística Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Realiza comunicacións escritas de estudos 
estatísticos utilizando o seu coñecemento das 
normas lingüísticas, gramaticais e ortográficas. 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Identifica e extrae os datos proporcionados en 
problemas de estatística. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Recoñece a importancia do estudo estatístico 
para obter conclusións científicas importantes. 

 
 
Competencia 
dixital 

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

Saca conclusións propias a partir de datos 
obtidos de medios tecnolóxicos. 

Utilizar as distintas canles de comunicación 
audiovisual para transmitir informacións 
diversas. 

Presenta traballos individuais ou grupais sobre o 
tema en distintos soportes audiovisuais. 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. Identifica e utiliza os coñecementos e as 
estratexias de estatística aprendidos en cursos 
anteriores. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Concibir unha escala de valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Analiza de forma crítica estudos estatísticos, de 
acordo coa mostra elixida e as conclusións 
obtidas, contrastándoas co seu propio xuízo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Asumir con responsabilidade social e sentido 
ético o traballo. 

Coñece cales son as consecuencias das súas 
accións. 

 
Conciencia e 
expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes (artístico- 
literaria, etnográfica, científico-técnica, … ) e 
cara ás persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Identifica trazos culturais nas obras de arte e 
achegas á reflexión científica. 

 
 

Unidade 10. Distribucións bidimensionais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Comunica resultados e conclusións de estudos 
estatísticos utilizando correctamente normas 
lingüísticas, ortográficas e gramaticais. 

 
Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar métodos científicos rigorosos para 
mellorar a comprensión da realidade circundante 
en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, 
físico, químico, tecnolóxico, xeográfico, … ). 

Razoa a fiabilidade e a relación de variables en 
estudos bidimensionais e mostra os seus 
razoamentos con evidencias. 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Manexa coñecementos de aparatos e relaciónaos 
co estudo estatístico e as súas variables. 

Competencia 
dixital 

Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Aplica os criterios de fiabilidade de estimacións 
para xulgar a fiabilidade de informacións 
transmitidas nas redes sociais e Internet. 



Unidade 10. Distribucións bidimensionais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

Xestionar os recursos e as motivacións persoais a 
favor da aprendizaxe. 

Fai conexións entre os contidos estudados e 
diversas situacións da vida cotiá. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Evidenciar a preocupación polos máis 
desfavorecidos e o respecto aos distintos ritmos 
e potencialidades. 

Expresa preocupación por situacións de 
exclusión social. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

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

Pide axuda cando a necesita. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Elaborar traballos e presentacións con sentido 
estético. 

Apóiase en símbolos, imaxes, debuxos e cor nas 
súas presentacións. 

 

Unidade 11. Combinatoria Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Extrae os datos necesarios dos problemas de 
combinatoria formulados nesta unidade. 

Compoñer distintos tipos de textos creativamente 
e con sentido literario. 

Describe o interese do ser humano por estudar as 
combinacións de forma creativa e orixinal. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Organizar información utilizando procedementos 
matemáticos. 

Organiza a información para formular e resolver 
problemas de combinatoria. 

Competencia 
dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a construción 
de coñecemento. 

Utiliza follas de cálculo para resolver problemas 
de combinatoria. 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

Aplicar estratexias para a mellora do pensamento 
creativo, crítico, emocional, independente, … . 

Imaxina e crea a partir do aprendido. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

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

Media en conflitos que aparecen entre os 
compañeiros e as compañeiras no traballo en 
grupo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Ser constante no traballo superando as 
dificultades. 

Identifica os seus erros e busca a forma de 
superalos. 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas 
posibilidades de alcanzar obxectivos. 

Anima as súas compañeiras e compañeiros na 
realización de diferentes tarefas. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Reinterpreta obras significativas distinguindo os 
seus trazos singulares. 

 

Unidade 12. Cálculo de probabilidades Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor, … . 

Participa, escoita e achega respectuosamente as 
súas opinións en debates que se xeren sobre 
probabilidades de sucesos. 

Competencia 
matemática e 
competencias 

Resolver problemas seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

Aplica a estratexia do diagrama de árbore cando 
é necesaria e selecciona outras estratexias 
dependendo das características do problema. 



Unidade 12. Cálculo de probabilidades Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

Argumenta de forma lóxica a imposibilidade de 
predicir sucesos independentes. 

Competencia 
dixital 

Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Utiliza cálculos probabilísticos como elemento 
para seleccionar fontes de información. 

 

Competencia 
para aprender a 
aprender 

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

Desenvolve cálculos de probabilidade 
relacionados co deporte, a arte, a cultura, … . 

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. Identifica estratexias que lle posibilitan a 
comprensión e a resolución de problemas de 
probabilidade. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aprender a comportarse desde o coñecemento 
dos distintos valores. 

Diríxese ás súas compañeiras e compañeiros 
cunha linguaxe respectuosa. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Ante demandas do contorno, toma a iniciativa e 
decide. 

Asumir riscos no desenvolvemento de tarefas e 
proxectos. 

Actúa con autonomía mesmo en situacións 
complicadas. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Elaborar traballos e presentacións con sentido 
estético. 

Elabora traballos sobre a materia con coidado e 
sentido estético. 

 

Actividades 
 

Unidade 1. Números reais Actividades 
Tarefa 1: Coñecemos os números reais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica: coñecementos previos, suxestións e inicio, 
posibles dificultades na aprendizaxe da unidade e proposta de traballo. 
▪ Lemos os textos propostos e extraemos as ideas principais destes. 
▪ Realizamos as actividades que se propoñen no libro de texto para reforzar os contidos históricos formulados. 
Tarefa 2: Números irracionais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Presentamos os exemplos de números irracionais do libro de texto. 
▪ Investigamos na web algúns datos e curiosidades sobre números irracionais. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Números reais: a recta real 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lembramos como se representan números sobre unha recta e aplicamos os coñecementos previos á 
representación de todos os números reais. 
▪ Aplicamos algún teorema coñecido á representación de números reais. 
▪ Aplicamos os coñecementos para realizar as actividades do libro de texto e dos recursos fotocopiables. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Tramos na recta real: intervalos e semirrectas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lembramos os conceptos de intervalo e semirrecta, así como os distintos tipos de intervalos e 
representámolos graficamente. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Raíces e radicais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Repasamos o concepto de radical. 
▪ Comparamos a forma de expresar un radical coa súa correspondente expresión exponencial e aplicamos 



Unidade 1. Números reais Actividades 
ambas as dúas formas á resolución dos exercicios do libro de texto. 
▪ Aprendemos a racionalizar denominadores e realizamos as actividades do libro de texto. 
▪ Reforzamos as operacións con radicais cos exercicios da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Números aproximados. Erros. Notación científica 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Comprendemos e diferenciamos os conceptos de erro absoluto e erro relativo, así como a súa relación coas 
cifras significativas dun número. 
▪ Analizamos os exemplos do libro de texto e contrastámolos coa teoría. 
▪ Entendemos a notación científica. 
▪ Realizamos as actividades propostas no libro de texto e nos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Logaritmos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Comprendemos o concepto de logaritmo. 
▪ Analizamos as propiedades dos logaritmos. 
▪ Seguimos, paso a paso, os exercicios resoltos. 
Tarefa 8: Exercicios e problemas 

▪ Traballamos de forma cooperativa algúns «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por exemplo, 
utilizando a estrutura Think pair share). 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 9: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Actividades 
Tarefa 1: Introdución polinomios e fraccións alxébricas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema, na proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo como a «Lectura compartida» e extraemos 
deles ideas e preguntas. 
▪ Realizamos as actividades que se propoñen no libro de texto para reforzar os contidos históricos formulados. 
▪ Poñemos en común coñecementos previos de álxebra en xeral, e de monomios e polinomios en particular. 
Tarefa 2: Polinomios. Operacións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Repasamos a terminoloxía básica sobre polinomios. 
▪ Lembramos as operacións básicas con polinomios. 
▪ Realizamos operacións con polinomios combinando o traballo individual, o cooperativo e a resolución de 
dúbidas en posta en común. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Regra de Ruffini 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lembramos, mediante a resolución de exercicios e de forma cooperativa, os coñecementos sobre a regra de 
Ruffini. 
▪ Aprendemos quen foi Paolo Ruffini e a importancia das súas achegas ás Matemáticas. 
▪ Relacionamos a división de polinomios co valor numérico dun polinomio mediante o teorema do resto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
▪ Analizamos de forma conxunta os exercicios resoltos no libro de texto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Raíz dun polinomio. Busca de raíces 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Definimos a raíz dun polinomio. 
▪ Explicamos os criterios para buscar as raíces dun polinomio. 
▪ Describimos os pasos para coñecer as raíces dun polinomio. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Factorización de polinomios 



Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Actividades 
▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lembramos que é factorizar un número e o relacionámolo coa factorización de polinomios. 
▪ Describimos os pasos necesarios para factorizar un polinomio e aplicámolo a exemplos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Divisibilidade de polinomios 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Relacionamos os conceptos de múltiplo e divisor dun polinomio cos conceptos de múltiplo e divisor dun 
número. 
▪ Comprendemos que é un polinomio irredutible. 
▪ Traballamos con exercicios o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous polinomios. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Fraccións alxébricas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lembramos o concepto de fracción alxébrica. 
▪ Aplicamos os coñecementos de factorización de polinomios á simplificación de fraccións alxébricas e a 
obtención de fraccións irredutibles. 
▪ Relacionamos as fraccións alxébricas equivalentes coas fraccións equivalentes numéricas. 
▪ Comparamos o procedemento de redución de fraccións alxébricas a común denominador co aplicado para 
fraccións numéricas. 
▪ Analizamos as operacións con fraccións alxébricas cos exercicios resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 8: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa algúns «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por exemplo, 
utilizando a estrutura «Lapis ao centro») e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos un esquema conceptual e un resumo. 
Tarefa 9: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de ecuacións, inecuacións e sistemas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema coa proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo como a «O padrón roto» e extraemos deles 
ideas e preguntas. 
▪ Resolvemos as cuestións formuladas no libro de texto para reforzar os contidos históricos propostos. 
▪ Poñemos en común coñecementos previos de ecuacións. 
Tarefa 2: Ecuacións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Repasamos a metodoloxía para resolver ecuacións de segundo grao co libro e coas propostas da web. 
▪ Aplicamos o método aprendido para resolver ecuacións bicadradas. 
▪ Comprendemos como se resolven ecuacións coa incógnita no denominador, relacionándoo coas fraccións 
alxébricas do tema anterior. 
▪ Analizamos os exercicios resoltos de ecuacións con radicais e deducimos o mecanismo para resolvelas. 
▪ Deducimos como se resolven ecuacións exponenciais e logarítmicas a partir da análise dos exercicios 
resoltos. 
▪ Explicamos como se poden resolver algunhas ecuacións por medio da factorización. 
▪ Reforzamos o aprendido coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Sistemas de ecuacións lineais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lembramos que son os sistemas de ecuacións e os métodos para resolvelos. 
▪ Analizamos de forma conxunta os exercicios resoltos no libro de texto. 
▪ Reforzamos o aprendido coas actividades propostas na web. 



Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas Actividades 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Sistemas de ecuacións non lineais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Aplicamos os coñecementos adquiridos para resolver sistemas de ecuacións lineais aos sistemas de ecuacións 
non lineais. 
▪ Analizamos de forma conxunta os exercicios resoltos no libro de texto. 
▪ Reforzamos o aprendido coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Inecuacións cunha incógnita 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Traballamos en parellas a explicación do que é unha inecuación. Explicámolo e formulamos as dúbidas á 
clase. 
▪ Observamos e analizamos as gráficas do libro de texto. 
▪ Discutimos en grupo como se resolve graficamente unha inecuación. 
▪ Comparamos e relacionamos a solución gráfica dunha inecuación coa súa solución alxébrica. 
▪ Comprendemos que significa resolver un sistema de inecuacións e analizamos, como exemplo, o exercicio 
resolto do libro de texto. 
▪ Reforzamos o aprendido coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa algúns «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por exemplo, 
utilizando a estrutura «Lapis ao centro») e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 7: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 4. Funcións. Características Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de funcións 

▪ Coñecemos, a través da proposta didáctica, as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos mínimos 
necesarios e as posibles dificultades do tema. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo, como a «A lectura compartida», e extraemos 
deles ideas e preguntas. 
▪ Realizamos a actividade proposta para comprender o desenvolvemento do pensamento matemático na historia 
e a utilidade das gráficas para o método científico. 
▪ Poñemos en común coñecementos previos de ecuacións. 
Tarefa 2: Conceptos básicos de funcións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Repasamos o concepto de función e os elementos que a definen. 
▪ Aplicamos estes conceptos a algúns exemplos de situacións cotiás, científicas ou sociais. 
▪ Resumimos nun mapa mental as maneiras en que se pode presentar unha función: gráfica, enunciado, táboa 
de valores ou fórmula. Achegamos imaxes e exemplos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Como se presentan as funcións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Analizamos de forma conxunta o exercicio resolto no libro de texto. 
▪ Reforzamos o aprendido coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Dominio de definición 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lemos en parellas o texto do libro de texto e explicámolo mutuamente. 
▪ Analizamos de forma conxunta o exercicio resolto do libro de texto. 
▪ Buscamos exemplos de funcións con distintos dominios. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Funcións continuas. Descontinuidades 



Unidade 4. Funcións. Características Actividades 
▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Describimos as gráficas que se presentan no libro de texto e deducimos o concepto de continuidade dunha 
función a partir delas. 
▪ Analizamos os exemplos propostos e pensamos máis exemplos de funcións descontinuas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Crecemento, máximos e mínimos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Describimos as gráficas que se presentan no libro de texto e deducimos os conceptos traballados a partir 
delas. 
▪ Analizamos o exercicio resolto e pensamos en exemplos de funcións crecentes, decrecentes... 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Tendencia e periodicidade 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Analizamos os dous primeiros exercicios resoltos no libro de texto e propoñemos exemplos de funcións con 
algunha tendencia clara. 
▪ Analizamos o terceiro exercicio resolto no libro de texto e buscamos exemplos de funcións periódicas. 
▪ Lemos os exercicios propostos e compartimos cun compañeiro ou cunha compañeira as dúbidas que se nos 
formulan. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 8: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección dos «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto 
(por exemplo, utilizando a estrutura «1-2-4») e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 9: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 5. Funcións elementais Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de funcións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo, como «Think pair share», e extraemos deles 
ideas e preguntas. 
▪ Realizamos as actividades propostas para comprender a importancia das funcións e a súa evolución. 
▪ Repasamos todo o que lembramos do estudo das funcións. 
Tarefa 2: Distintos tipos de funcións lineais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Repasamos as funcións lineais. 
▪ Comprendemos a idea dunha función definida «a anacos» e como describila analiticamente e representala 
nunha gráfica. 
▪ Lemos o exercicio resolto e escribimos no caderno o que non entendemos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Parábolas e funcións cuadráticas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Analizamos de forma conxunta as representacións gráficas do libro de texto e a súa relación coas conclusións 
que presenta. 
▪ Escribimos no caderno os pasos para representar unha función cuadrática e aplicámolos ao exercicio resolto. 
▪ Estudamos os pasos utilizados nos problemas resoltos sobre rectas e parábolas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Funcións con valor absoluto 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Observamos as gráficas do libro e relacionámolas coas expresións alxébricas. 
▪ Analizamos as afirmacións teóricas e aplicámolas aos exemplos presentados. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Funcións de proporcionalidade inversa 



Unidade 5. Funcións elementais Actividades 
▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Describimos as gráficas que se presentan no libro de texto e posteriormente lemos a descrición do texto. 
▪ Comprendemos o concepto de proporcionalidade inversa e o exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Funcións radicais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Observamos as representacións gráficas das funcións radicais. 
▪ Comprendemos a descrición da representación gráfica das funcións radicais segundo o signo de x e dos 
valores de a e b. 
▪ Analizamos e comprendemos os pasos para representar estas funcións no exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Funcións exponenciais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Observamos as representacións gráficas de funcións exponenciais. 
▪ Comprendemos a descrición da representación gráfica das funcións exponenciais segundo o valor de a. 
▪ Analizamos e comprendemos os pasos para representar estas funcións no exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 8: Funcións logarítmicas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Observamos as representacións gráficas de funcións logarítmicas. 
▪ Comprendemos a descrición da representación gráfica das funcións logarítmicas. 
▪ Analizamos e comprendemos os pasos para representar estas funcións no exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 9: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección de «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por 
exemplo, utilizando a estrutura 1-2-4) e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 10: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e as preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo da semellanza e as súas aplicacións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema, coa proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo, como «1-2-4», e extraemos deles ideas e 
preguntas. 
▪ Resolvemos as cuestións propostas para comprender algunhas aplicacións da semellanza ao longo da historia. 
▪ Lembramos os coñecementos previos sobre semellanza. 
Tarefa 2: Semellanza 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Buscamos figuras semellantes arredor nosa. 
▪ Investigamos sobre o uso de escalas en distintos ámbitos da nosa vida cotiá. 
▪ Lemos os exercicios resoltos e, en parellas cooperativas, explícanse ao compañeiro ou compañeira. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Semellanza de triángulos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Recordamos o teorema de Tales e a súa aplicación aos triángulos. 
▪ Investigamos na web a proposta de ampliación sobre o teorema de Tales. 
▪ Realizamos un esquema resumo dos criterios de semellanza de triángulos no caderno. 
▪ Debuxamos exemplos de triángulos semellantes. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Semellanza de triángulos rectángulos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Aplicamos os criterios de semellanza do punto anterior aos triángulos rectángulos. 



Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Actividades 
▪ Comprendemos os teoremas do cateto e da altura, e aplicámolos a triángulos debuxados por nós. 
▪ Analizamos e comprendemos o exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Aplicacións da semellanza de triángulos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lemos detidamente os exemplos propostos e deducimos a xeneralización a partir destes. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Semellanza de rectángulos. Aplicacións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ A partir do exemplo dunha folla de papel A4, definimos rectángulos semellantes. 
▪ Comprendemos que é un rectángulo áureo e relacionámolo co número áureo visto na unidade 1. 
▪ Establecemos os pasos para comprobar se un rectángulo é áureo. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección de «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por 
exemplo, utilizando a estrutura 1-2-4) e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 8: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e as preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 7. Trigonometría Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo da trigonometría 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema, coa proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo como «Crebacabezas» e extraemos deles ideas 
e preguntas. 
▪ Resolvemos as cuestións propostas para comprender a orixe da trigonometría e as súas aplicacións. 
▪ Anticipamos posibilidades e dificultades do tema. 
Tarefa 2: Razóns trigonométricas dun ángulo agudo 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Coñecemos e definimos as razóns trigonométricas básicas. 
▪ Traballamos o cálculo gráfico das razóns trigonométricas. 
▪ Razoamos que as razóns trigonométricas dependen só do ángulo. 
▪ Aplicamos un equipo para calcular razóns trigonométricas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Relacións trigonométricas fundamentais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lembramos o teorema de Pitágoras. 
▪ Lemos con atención os exercicios resoltos, aplicando neles as relacións entre as razóns trigonométricas. 
▪ Localizamos no gráfico do libro de texto as razóns trigonométricas dos ángulos de 30º, 45º e 60º. 
▪ Describimos os pasos para o seu cálculo. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Emprego da calculadora en trigonometría 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Aprendemos como utilizar a calculadora para o cálculo das razóns trigonométricas. 
▪ Practicamos coa nosa calculadora. 
▪ Ampliamos na web os nosos coñecementos sobre a unidade de medida de ángulos: o radián. 
▪ Reforzamos os coñecementos realizando os cálculos propostos na web. 
▪ Aplicamos o aprendido no uso da calculadora para o cálculo dunha razón a partir doutra coñecida. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Resolución de triángulos rectángulos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Expoñemos que significa resolver un triángulo rectángulo e os datos mínimos que temos que coñecer para 
poder facelo. 



Unidade 7. Trigonometría Actividades 
▪ Lemos en grupos de tres os exercicios resoltos. Formulamos unha pregunta e intentamos explicala no grupo. 
Se queda algunha dúbida, resolvémola na posta en común. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Resolución de triángulos oblicuángulos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lemos individualmente os problemas resoltos do libro de texto. 
▪ Reflexionamos sobre eles coas propostas á marxe no libro de texto. 
▪ Deducimos a estratexia da altura a partir dos problemas expostos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Razóns trigonométricas de 0º a 360º 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Definimos circunferencia goniométrica e determinamos como se sitúan os ángulos sobre ela. 
▪ Identificamos os pasos para calcular o seno, o coseno e a tanxente de calquera ángulo usando a circunferencia 
goniométrica. 
▪ Reflexionamos sobre o signo que terá cada razón segundo o cuadrante da circunferencia no que se atope. 
▪ Verificamos os pasos no exercicio resolto. 
▪ Reforzamos o cálculo de razóns trigonométricas mediante a circunferencia goniométrica coas actividades 
propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 8: Ángulos de medidas calquera. Razóns trigonométricas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Extrapolamos os pasos aprendidos para o cálculo de razóns trigonométricas a calquera ángulo, mesmo de 
valor negativo. 
▪ Aplicamos a secuencia de pasos na calculadora ao cálculo trigonométrico de ángulos de diversas medidas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 9: Funcións trigonométricas. O radián 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Definimos o radián como unha unidade de medida de ángulos. 
▪ Relacionamos o radián con unidades de medida de ángulos coñecidas. 
▪ Definimos as funcións trigonométricas. 
▪ Aplicamos os coñecementos á realización das actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos 
recursos fotocopiables. 
Tarefa 10: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección de «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por 
exemplo, utilizando a estrutura 1-2-4) e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 11: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e as preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 8. Xeometría analítica Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo da xeometría analítica 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema. 
▪ Lemos o texto proposto para iniciar o tema e investigamos sobre os matemáticos que presenta e a súa 
contribución ao desenvolvemento desta ciencia. 
▪ Resolvemos o exercicio formulado e consideramos a utilidade dos vectores. 
▪ Predicimos aprendizaxes e dificultades da unidade. 
Tarefa 2: Vectores no plano 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Identificamos os elementos que definen un vector. 
▪ Comprobamos no exercicio resolto os elementos característicos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 



Unidade 8. Xeometría analítica Actividades 
Tarefa 3: Operacións con vectores 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Comprendemos como realizar as operacións de multiplicación por un número, suma e resta de vectores. 
▪ Observamos as representacións gráficas das operacións no libro de texto. 
▪ Explicamos a combinación lineal de vectores e analizamos os pasos dados no exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Vectores que representan puntos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ A partir da observación reflexiva dos exercicios resoltos, identificamos vectores que representan puntos. 
▪ Aplicamos este concepto á realización das actividades propostas no libro de texto. 
Tarefa 5: Punto medio dun segmento 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Definimos o punto medio dun segmento a partir dos exercicios resoltos e aplicamos este concepto á 
resolución dos exercicios do libro de texto. 
Tarefa 6: Puntos aliñados 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Comprobamos, nos exercicios resoltos, que os vectores son paralelos e que os puntos están aliñados, e 
comparámolo coa explicación teórica. 
▪ Realizamos os exercicios do libro de texto. 
Tarefa 7: Ecuacións da recta 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Utilizando a estrutura de «Grupos de expertos», cada persoa dun grupo de catro únese con outras persoas a 
ler, entender e explicar: 
◦ Ecuación vectorial dunha recta 
◦ Ecuacións paramétricas dunha recta 
◦ Ecuación dunha recta en forma continua 
◦ Ecuación explícita dunha recta 
▪ Os expertos explican aos seus compañeiros e compañeiras o tipo de ecuación que traballaron, ilustrándoo con 
exemplos. 
▪ O grupo revisa os exercicios resoltos e formula as dúbidas ao profesorado. 
▪ Realizamos as actividades propostas no libro de texto. 
Tarefa 8: Rectas. Paralelismo e perpendicularidade 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Relacionamos a ecuación dunha recta coa súa pendente e aprendemos a buscar rectas paralelas e 
perpendiculares. 
▪ Analizamos os exercicios resoltos para comprobar o aprendido. 
▪ Ampliamos os coñecementos cos contidos propostos na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 9: Rectas paralelas aos eixes de coordenadas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Identificamos o tipo de función que corresponde tanto a rectas paralelas ao eixe X como a rectas paralelas ao 
eixe Y. 
▪ Comprendemos os exercicios resoltos. 
▪ Aplicamos os coñecementos á realización das actividades do libro de texto. 
Tarefa 10: Posicións relativas de dúas rectas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Relacionamos a resolución gráfica de sistemas de ecuacións co procedemento para coñecer a posición relativa 
de dúas rectas. 
▪ Verificamos este método nos exercicios resoltos. 
▪ Aplicamos os coñecementos á realización das actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos 
recursos fotocopiables. 
Tarefa 11: Distancia entre dous puntos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Contrastamos a teoría cos exercicios resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 



Unidade 8. Xeometría analítica Actividades 
Tarefa 12: Ecuación dunha circunferencia 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Utilizamos o cálculo de vectores para deducir a ecuación dunha circunferencia. 
▪ Comprobamos os pasos nos exercicios resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 13: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección de «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por 
exemplo, utilizando a estrutura «1-2-4») e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 14: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e as preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 9. Estatística Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de estatística 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema, coa proposta didáctica. 
▪ Lemos o texto proposto e extraemos tres ideas sobre a evolución da estatística. 
▪ Contestamos as cuestións formuladas no exercicio proposto e investigamos sobre este experimento na web. 
▪ Resolvemos o exercicio. 
▪ Lembramos coñecementos previos de estatística. 
Tarefa 2:  A estatística e os seus métodos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Resumimos e organizamos os conceptos de estatística e as fases dun estudo estatístico nun mapa mental. 
▪ Propoñemos algúns exemplos de aplicacións estatísticas. 
Tarefa 3: Táboas de frecuencias 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Comparamos as táboas con datos illados e as táboas con datos agrupados, a súa elaboración e aplicacións. 
▪ Reflexionamos sobre as vantaxes e as desvantaxes das táboas con datos agrupados co «Observa» da marxe do 
libro de texto. 
▪ Identificamos, co exercicio resolto, os pasos para elaborar unha táboa e unha gráfica a partir dun conxunto de 
datos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 4: Parámetros estatísticos: 𝑎𝑎¯ e 𝜎𝜎 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Copiamos no caderno os principais parámetros estatísticos, a súa fórmula para calculalos e algún exemplo. 
▪ Reflexionamos sobre a utilidade de cada un dos parámetros estatísticos. 
▪ Resumimos e describimos, baseándonos no exercicio resolto, os pasos para calcular os parámetros 
estatísticos. 
▪ Identificamos o procedemento para calcular os parámetros estatísticos con calculadora. 
▪ Aplicamos este procedemento á realización das actividades propostas no libro de texto. 
Tarefa 5: Parámetros de posición para datos illados 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Definimos os parámetros de posición. 
▪ Reflexionamos sobre a súa utilidade e o seu uso en exemplos concretos. 
▪ Realizamos unha táboa de frecuencias acumuladas e obtemos os percentís a partir dela. 
▪ Aplicamos os conceptos aos exercicios propostos no libro de texto. 
Tarefa 6: Parámetros de posición para datos agrupados 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Traballamos os parámetros de posición en táboas con datos agrupados. 
▪ Representamos datos nun polígono de frecuencias acumuladas. 
▪ Aprendemos a ler un polígono de porcentaxes acumuladas. 
▪ Aprendemos a calcular percentís a partir dun polígono de porcentaxes acumuladas, tomando como base a 
análise do exercicio resolto. 
▪ Realizamos os exercicios do libro de texto. 



Unidade 9. Estatística Actividades 
Tarefa 7: Diagramas de caixa 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Observamos e describimos os diagramas de caixa para representar unha distribución estatística. 
▪ Distinguimos os pasos para elaborar diagramas de caixa. 
▪ Identificamos estes pasos nos exercicios resoltos. 
▪ Realizamos as actividades propostas no libro de texto. 
Tarefa 8: Estatística inferencial 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Razoamos a necesidade de recorrer a mostras para estudos estatísticos. 
▪ Comprendemos os criterios para a elección da mostra e aplicámolos a exemplos. 
▪ Reflexionamos sobre as conclusións que se poden extraer dunha mostra. 
▪ Relacionamos o tamaño da mostra e o nivel de confianza elaborando as actividades propostas na web. 
Tarefa 9: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección de «Exercicio e problemas resoltos» do libro de texto (por 
exemplo, utilizando a estrutura «1-2-4») e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 10: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e as preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 10. Distribucións bidimensionais Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de distribucións binomiais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos mínimos e as posibles dificultades do tema, 
coa proposta didáctica. 
▪ Lemos o texto proposto para iniciar o tema e investigamos sobre os científicos que presenta e a súa 
contribución ao desenvolvemento da estatística. 
▪ Observamos no exemplo proposto as relacións funcionais e estatísticas entre variables. 
▪ Resolvemos o exercicio proposto. 
Tarefa 2: Distribucións bidimensionais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ A partir das gráficas representadas, deducimos as ideas de nube de puntos, correlación e recta de regresión na 
representación de dúas variables. 
▪ Verificamos estes conceptos estudando a súa aplicación nos exercicios resoltos. 
▪ Aplicamos os conceptos aos exercicios propostos no libro de texto, nos recursos fotocopiables e na proposta 
didáctica. 
Tarefa 3: O valor da correlación 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Deducimos o concepto de coeficiente de correlación a partir da observación das gráficas e o valor de r en 
cada caso. 
▪ Distinguimos o valor da correlación do valor da pendente da recta de regresión. 
▪ Comprobamos a comprensión deste concepto lendo e entendendo o exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 4: A recta de regresión para facer estimacións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Por parellas, lense os exemplos e explícanse ao compañeiro ou compañeira. 
▪ Conxuntamente, realizamos os exercicios propostos a continuación. 
▪ Deducimos as condicións de fiabilidade das estimacións. 
▪ Realizamos as actividades propostas no libro de texto. 
Tarefa 5: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección de «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por 
exemplo, utilizando a estrutura «1-2-4») e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 6: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e as preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 



Unidade 11. Combinatoria Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo da combinatoria 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos mínimos necesarios e as posibles 
dificultades do tema coa proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos propostos e extraemos tres ideas significativas sobre a historia da combinatoria. 
▪ Investigamos en Internet a biografía e as achegas dos científicos mencionados nos textos. 
▪ Realizamos as actividades propostas para afondar nos contidos históricos formulados. 
▪ Contestamos as cuestións formuladas e resolvemos a actividade proposta. 
Tarefa 2: Estratexias baseadas no produto 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ A partir da lectura dos exemplos considerados, deducimos en que consiste contar utilizando a estratexia da 
cuadrícula. 
▪ Aplicamos a estratexia da cuadrícula a cuadrículas tridimensionais e deducimos en que consiste a estratexia 
xeral. 
▪ A partir da lectura e da interpretación dos exemplos, deducimos en que consiste contar certas agrupacións 
utilizando a estratexia do diagrama en árbore. 
▪ Mencionamos exemplos para os que poden ser útiles as estratexias aprendidas. 
▪ Reforzamos estas estratexias aplicándoas aos exercicios propostos na web. 
▪ Aplicamos os conceptos aos exercicios propostos no libro de texto, nos recursos fotocopiables e na proposta 
didáctica. 
Tarefa 3: Variacións e permutacións (inflúe a orde) 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lemos os exemplos de variacións con repetición e deducimos a fórmula descrita. 
▪ Identificamos os datos importantes deste tipo de variacións no resumo da marxe. 
▪ Comprendemos o significado de cada elemento da fórmula. 
▪ Comparamos as variacións ordinarias coas variacións con repetición e establecemos as diferenzas. 
▪ Identificamos os elementos característicos das variacións ordinarias. 
▪ Comprendemos a súa fórmula. 
▪ Aplicamos o concepto de permutación a exemplos da vida ordinaria. 
▪ Distinguimos os elementos dunha permutación. 
▪ Afondamos nas técnicas de conteo con variacións e permutacións na web. 
▪ Aplicamos estes conceptos á resolución de exercicios prácticos do libro de texto. 
Tarefa 4: Cando non inflúe a orde. Combinacións 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ A partir dos exemplos, establecemos as diferenzas entre combinacións, variacións e permutacións. 
▪ Comprendemos a estratexia para calcular posibilidades a partir do resumo da marxe. 
▪ Aplicamos esta estratexia a outro tipo de problemas propostos na web. 
▪ Realizamos os exercicios prácticos propostos no libro de texto. 
Tarefa 5: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección de «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por 
exemplo, utilizando a estrutura «1-2-4») e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 6: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e as preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 

 

Unidade 12. Cálculo de probabilidade Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo do cálculo de probabilidades 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos mínimos necesarios e as posibles 
dificultades do tema, coa proposta didáctica. 
▪ Lemos o texto proposto e propoñemos unha idea e unha pregunta sobre a orixe do estudo da probabilidade. 
▪ Buscamos información na web sobre os matemáticos mencionados e as súas achegas ao desenvolvemento 
desta ciencia. 
▪ Razoamos a proposta que nos propón o problema. 
▪ Formulamos preguntas que nos gustaría responder a través do estudo desta unidade. 



Unidade 12. Cálculo de probabilidade Actividades 
Tarefa 2: Sucesos aleatorios 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Realizamos un esquema ou un mapa mental repasando todos os conceptos e as definicións coñecidos 
relacionados coa probabilidade. 
▪ Repasamos algunhas operacións entre dous sucesos. 
▪ Reforzamos os conceptos dun suceso e o seu contrario coas actividades da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 3: Probabilidade dos sucesos. Propiedades 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Copiamos no caderno as propiedades da probabilidade. 
▪ Lemos os exemplos e verificamos as propiedades aprendidas. 
▪ Practicamos co exercicio proposto no libro de texto. 
Tarefa 4: Probabilidades en experiencias simples 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Vemos a diferenza entre experiencias irregulares e experiencias regulares. 
▪ Lembramos a lei de Laplace. 
▪ Analizamos, de forma cooperativa, como se realizan os cálculos de probabilidades nos exercicios resoltos. 
▪ Reforzamos o cálculo de probabilidades sinxelas coas actividades da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Probabilidades en experiencias compostas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Contrastamos a diferenza entre experiencias compostas dependentes e independentes. 
▪ Reforzamos coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Composición de experiencias independentes 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lembramos o que son as experiencias independentes. 
▪ Entendemos a forma de calcular probabilidades nunha composición de experiencias independentes. 
▪ Identificamos os pasos nos exercicios resoltos. 
▪ Reforzamos o cálculo cos exercicios propostos na web. 
▪ Realizamos os exercicios do libro de texto. 
Tarefa 7: Composición de experiencias dependentes 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Recordamos o que son experiencias dependentes. 
▪ Entendemos a forma de calcular probabilidades nunha composición de experiencias dependentes. 
▪ Identificamos os pasos para calcular estas probabilidades nos exercicios resoltos. 
▪ Reforzamos o cálculo de probabilidades cos exercicios propostos na web. 
▪ Realizamos os exercicios do libro de texto. 
Tarefa 8: Táboas de continxencia 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Describimos as táboas de continxencias e o seu uso. 
▪ Utilizamos a folla de cálculo proposta na web para traballar con táboas de continxencia. 
▪ Reforzamos o uso de táboas de continxencia coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 9: Exercicios e problemas 

▪ Analizamos de forma cooperativa unha selección de «Exercicios e problemas resoltos» do libro de texto (por 
exemplo, utilizando a estrutura «1-2-4») e formulamos á clase as dúbidas que xurdan. 
▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
Tarefa 10: Taller de Matemáticas 

▪ Lemos as diferentes seccións e realizamos as investigacións e as preguntas propostas no libro de texto. 
▪ Realizamos a autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos dixitais. 



Educación en valores 
 

Unidade 1. Números reais Valores 
Educación 
multicultural 

A universalidade dos números reais e da súa operatoria fará ver os estudantes as grandes 
similitudes que existen entre distintas culturas. 

Educación moral e 
cívica 

Os números reais e as súas operacións teñen unhas regras claras, sen as cales non é posible 
traballar con eles. O mesmo acontece en calquera sociedade: son necesarias unhas regras 
para as relacións humanas. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

O dominio da notación científica permitiralles aos estudantes unha mellor comprensión de 
futuros estudos científicos, onde o uso desta notación é moi importante. 

 

Unidade 2. Polinomios e fraccións alxébricas Valores 

Educación para a 
comunicación 

O estudo dos polinomios, baseado na linguaxe alxébrica (co seu propio vocabulario e a súa 
propia sintaxe), debería facer reflexionar os estudantes sobre a importancia de establecer 
unhas regras ben definidas para que a comunicación sexa efectiva. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Os polinomios son unha ferramenta potente para xeneralizar ou modelizar situacións reais, 
que é unha das bases dalgúns dos coñecementos científicos que os estudantes adquirirán en 
anos posteriores. 

 

Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas Valores 
Educación para a 
igualdade 

Hai moitos métodos para resolver este tipo de expresións alxébricas, e todos son útiles. Os 
estudantes poden reflexionar sobre isto para entender que o mesmo pasa coas persoas. 

 
Educación para o 
consumidor 

As ecuacións, as inecuacións e os sistemas son métodos que facilitan enormemente a 
resolución de problemas relacionados con compras, prezos, almacenaxes, distribución Con 
este material os estudantes estarán mellor preparados para enfrontarse a este tipo de 
problemas na vida real. 

 
Educación viaria 

Algúns problemas desta unidade, nos que interveñen vehículos, poden aproveitarse para 
que os estudantes tomen conciencia da importancia que ten un correcto cumprimento das 
normas de tráfico. 

 

Unidade 4. Funcións. Características Valores 
 
Educación ambiental 

Nesta unidade ofrécese aos estudantes un coñecemento que lles permitirá entender calquera 
información gráfica sobre temas ambientais, así como analizala e sacar as súas propias 
conclusións. 

Educación para a 
saúde 

Moitas informacións relacionadas coa saúde acompáñanse de gráficas. Os estudantes 
estarán preparados para enfrontarse a elas, grazas aos coñecementos adquiridos nesta 
unidade. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Un recurso moi útil en varios estudos científicos é a elaboración de gráficas para presentar 
resultados de experimentos ou modelizacións. Esta unidade axudará aos estudantes a 
entender moito mellor estes procesos. 

 

Unidade 5. Funcións elementais Valores 

Educación para a 
igualdade 

As políticas de igualdade deben estar baseadas en informacións e estudos estatísticos. Os 
estudantes, cos coñecementos adquiridos nesta unidade, estarán máis preparados para 
coñecer e analizar estes estudos, e para sacar as súas propias conclusións. 

Educación para o 
desenvolvemento 

Moitos estudos sobre o desenvolvemento humano baséanse en datos que se representan por 
funcións das que se estudan nesta unidade. A súa comprensión permitirá un mellor 
coñecemento deste tipo de temas sociais. 

 

Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Valores 
 
Educación ambiental 

Nesta unidade utilízase a semellanza para calcular distancias en lugares inaccesibles, sendo 
especialmente útil en zonas campestres ou montañosas. Os estudantes poden aproveitar 
para debater sobre os distintos problemas que se formulan no noso medio ambiente. 



Unidade 6. Semellanza. Aplicacións Valores 

Educación para a 
convivencia 

Ao estudar a semellanza de triángulos, os estudantes acostúmanse a ver triángulos distintos, 
que tras un pequeno estudo resultan ser semellantes. Do mesmo modo, pódese traballar 
con eles a idea de que unha correcta convivencia implica non prexulgar a ninguén. 

 

Unidade 7. Trigonometría Valores 

Educación 
multicultural 

O desenvolvemento da trigonometría produciuse ao longo da historia con achegas de moi 
diversas culturas. Os estudantes poden aproveitar este feito para concienciarse da 
importancia de tomar en consideración os logros e puntos de vista doutros pobos. 

Educación para a 
comunicación 

A trigonometría require unhas regras moi estritas para que sexa útil. Co dominio destas 
técnicas, os estudantes poderán ver a importancia que ten comunicar ben e de forma exacta 
para que os demais poidan entender as nosas mensaxes. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Dada a utilidade da trigonometría para o estudo doutras cuestións científicas, esta unidade 
será unha boa base para que o alumno comprobe a multitude de aplicacións que ten 
noutras ciencias. 

 

Unidade 8. Xeometría analítica Valores 
 
Educación moral e 
cívica 

As regras que hai que seguir para utilizar a xeometría analítica para a resolución dun 
problema son claras e inequívocas. Pódese aproveitar esta unidade para inculcar nos 
estudantes un respecto polas regras mediante as que se rexen as relacións humanas, e a 
necesidade de respectalas. 

Educación para 
Europa 

O desenvolvemento da xeometría analítica deuse, sobre todo, en Europa, por parte de 
matemáticos de distintos países e épocas. Ese espírito de colaboración europea é o que 
deben aproveitar os estudantes para entender mellor o proceso de construción europea. 

 
Educación para o 
desenvolvemento 

Aproveitando algúns dos problemas que se poden resolver mediante a xeometría analítica, 
como a construción dun pozo equidistante de tres aldeas, ou por onde debe pasar unha 
estrada para cumprir certas condicións, etc., pode introducirse os estudantes na temática da 
axuda ao desenvolvemento e a necesidade de axudar aos pobos menos favorecidos. 

 

Unidade 9. Estatística Valores 

Educación para 
previr a violencia 

É importante que os estudantes se decaten do grave problema que supón a violencia na 
nosa sociedade. Unha das maneiras de traballar niso pode ser o estudo de distintas 
estatísticas. 

Educación sexual e 
afectiva 

Pódense aproveitar as múltiples estatísticas que existen sobre estes temas para que os 
estudantes traballen con elas, á vez que se conciencian da importancia de tratar estes temas 
desde un punto de vista serio. 

 

Unidade 10. Distribucións bidimensionais Valores 
Educación para 
Europa 

Os estudantes terán unha mellor idea de Europa, de como funciona e para que serve, 
estudando e traballando con distintas estatísticas. 

 

Unidade 11. Combinatoria Valores 

Educación para a 
comunicación 

O coñecemento destes contidos permitiralles aos estudantes entender e, no seu caso, 
criticar, distintas informacións que aparecen nos medios de comunicación, nas que a 
combinatoria é un factor clave. 

Educación para a 
convivencia 

O dominio da combinatoria pode axudar aos estudantes a realizar reparticións máis xustas e 
a darlles ferramentas racionais para explicar aos demais as devanditas decisións, 
mellorando desta forma a convivencia no seu contorno. 

 
Educación para o 
desenvolvemento 

A combinatoria é unha técnica de reconto, moi útil para realizar reparticións. Os estudantes 
poden aproveitar estes coñecementos para estudar distintos problemas de repartición 
encadrados na axuda ao desenvolvemento e, así, concienciarse sobre a necesidade de 
axudar aos máis desfavorecidos. 

 

Valores Unidade 12. Cálculo de probabilidades 



Unidade 12. Cálculo de probabilidades Valores 
 
Educación ambiental 

Nos estudos meteorolóxicos, moi importantes para o entendemento de distintas cuestións 
ambientais, a probabilidade é unha ferramenta moi útil. Esta unidade pode servir para 
concienciar os estudantes, mediante a análise de casos concretos, da necesidade de coidar 
o contorno que nos rodea. 

Educación para o 
consumidor 

Os contidos desta unidade poden ser moi útiles para tratar un asunto moi ligado aos 
estudantes: os xogos de azar e as apostas. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

O dominio do cálculo de probabilidades permitiralles aos estudantes internarse noutras 
disciplinas científicas, vendo como as matemáticas, e en concreto a probabilidade, pódese 
aplicar a eses outros estudos. 



4º ESO – MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS 
ENSINANZAS APLICADAS 
Introdución e contextualización 

A competencia matemática e en ciencia e tecnoloxía consiste en formular, transformar e resolver 
problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. En concreto, 
abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de xeito matemático; formular e 
resolver problemas; representar entidades matemáticas; utilizar os símbolos matemáticos; comunicarse coas 
matemáticas e sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por outra banda, o pensamento 
matemático axuda á adquisición do resto de competencias e contribúe á formación intelectual do alumnado, 
o que permitirá que se desenvolva mellor tanto no ámbito persoal como no social. 

Unha das capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade matemática é a habilidade de formular, 
propor, interpretar e resolver problemas, xa que lles permite ás persoas o emprego dos procesos cognitivos 
para abordaren e resolveren situacións interdisciplinares en contextos reais, o que resulta de máximo interese 
para o desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. Neste proceso de resolución e investigación 
están involucradas moitas outras competencias, ademais da matemática, como é o caso da comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; o sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na 
medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, 
de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema e á comprobación da solución; a competencia de 
aprender a aprender, ao proporcionar estratexias de planificación e análise que axudan na resolución de 
problemas, así como actitudes de curiosidade e hábitos de formularse preguntas; a competencia social e 
cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes solucións; e a competencia en conciencia e expresións 
culturais, debido á necesidade de coñecer, comprender, apreciar e valorar diferentes manifestacións culturais 
relacionadas co coñecemento matemático e científico. 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas parte do currículo de Matemáticas de primeiro e de 
segundo de ESO, e dálle á materia un enfoque eminentemente práctico dirixido a proporcionar recursos e 
competencias que permitan ao alumnado continuar estudos de formación profesional. 

 
Obxectivos didácticos 

 
Unidade 1. Números enteiros e racionais Obxectivos 
▪ Manexar con destreza as operacións con números naturais, enteiros e fraccionarios. 
▪ Resolver problemas aritméticos con números enteiros e fraccionarios. 

 

Unidade 2. Números decimais Obxectivos 
▪ Manexar con destreza os números decimais, as súas relacións coas fraccións, as súas aproximacións e os erros 
cometidos nelas. 
▪ Coñecer a notación científica e efectuar operacións con axuda da calculadora. 

 

Unidade 3. Números reais Obxectivos 
▪ Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta real. 
▪ Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos na operatoria con 
radicais. 

 

Unidade 4. Problemas aritméticos Obxectivos 



Unidade 4. Problemas aritméticos Obxectivos 
▪ Aplicar procedementos específicos para a resolución de problemas relacionados coa proporcionalidade e as 
porcentaxes. 
▪ Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións de mesturas, reparticións, desprazamentos de 
móbiles, enchedura e baleirado, … . 

 

Unidade 5. Expresións alxébricas Obxectivos 
▪ Diferenciar os distintos tipos de expresións alxébricas e operar con elas, especialmente as relacionadas coa 
redución e a resolución de ecuacións. 
▪ Coñecer a regra de Ruffini e as súas aplicacións. Factorizar polinomios. Coñecer a regra de Ruffini e as súas 
aplicacións. Factorizar polinomios. 

 

Unidade 6. Ecuacións Obxectivos 
▪ Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas. 

 

Unidade 7. Sistemas de ecuacións Obxectivos 
▪ Identificar os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais e coñecer os procedementos de resolución: 
gráfico e alxébricos. 
▪ Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas. 

 

Unidade 8. Funcións. Características Obxectivos 
▪ Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas de expresar as 
funcións. 

 

Unidade 9. Funcións elementais Obxectivos 
▪ Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar destramente algunhas delas (lineais, 
cuadráticas, … ). 

 

Unidade 10. Xeometría Obxectivos 
▪ Efectuar unha revisión extensa, no nivel práctico, de diversos contidos xeométricos previamente adquiridos: 
teorema de Pitágoras, semellanza, áreas de figuras planas, e áreas e volumes de corpos xeométricos. 

 

Unidade 11. Estatística Obxectivos 
▪ Revisar os métodos da estatística e afondar na práctica de cálculo e interpretación de parámetros. Coñecer o 
papel da mostraxe. 

 

Unidade 12. Distribucións bidimensionais Obxectivos 
▪ Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e valorar a correlación de 
forma aproximada. 

 

Unidade 13. Probabilidade Obxectivos 
▪ Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades. 
▪ Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e táboas de dobre entrada. 

 

Coñecementos mínimos esixibles 
 

Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Coñecementos mínimos 
• Expresión verbal, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión 
adecuados. 
• Análise e comprensión do enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema). 
• Valoración da información dun enunciado e relacionala co número de solucións do problema. 
• Realización de estimacións e elaboración de conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 
• Emprego de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas reflexionando sobre 
o proceso de resolución de problemas. 



Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Coñecementos mínimos 
• Identificación de patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
• Reflexión nos problemas unha vez resoltos: revisando o proceso de resolución e os pasos e ideas importantes, 
analizando a coherencia da solución ou buscando outras formas de resolución. 
• Establecemento de conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 
• Uso, elaboración ou construción de modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema 
ou problemas dentro do campo das matemáticas. 
• Interpretación da solución matemática do problema no contexto da realidade. 
• Toma de decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias das mesmas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

 

Unidade 1. Números enteiros e racionais Coñecementos mínimos 
▪ Realización de operacións con soltura con números positivos e negativos en operacións combinadas. 
▪ Manexo das fraccións: uso e operacións. 
▪ Coñecemento e aplicación da xerarquía das operacións e o uso da parénteses. 
▪ Realización de operacións e simplificación con potencias de expoñente enteiro. 
▪ Emprego adecuado, oportuna e eficaz da calculadora. 
▪ Resolución de problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios. 

 

Unidade 2. Números decimais Coñecementos mínimos 
▪ Manexo destro dos números decimais, cálculo mental e manual, comparación, potencias de base 10. 
Operatoria. 
▪ Realización dos cálculos con eficacia, ben mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e papel ou 
calculadora, e emprego da notación máis adecuada para as operacións de suma, resta, produto, división e 
potenciación. 
▪ Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción. 
▪ Expresión aproximada dun número. Cota de erro. 
▪ Realización de estimacións e xulgar se os resultados obtidos son razoables. 
▪ Notación científica: lectura, escritura, interpretación e comparación de números en notación científica, 
manualmente e con calculadora (tecla EXP ). 
▪ Emprego da notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números moi grandes ou 
moi pequenos. 

 

Unidade 3. Números reais Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento os distintos tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio 
seguido para a súa identificación. Clasificación de números de todo tipo escritos en calquera das súas expresións. 
▪ Emprego dos números para representar e interpretar adecuadamente a información cuantitativa. 
▪ Comparación, ordenación, clasificación e representación dos distintos tipos de números reais sobre a recta 
real 
▪ Manexo destro de intervalos e semirrectas. Emprego das nomenclaturas adecuadas. 
▪ Interpretación de radicais. Cálculo mental. 
▪ Emprego da forma exponencial dos radicais. 
▪ Emprego destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 

 

Unidade 4. Problemas aritméticos Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación dos porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros. 
▪ Resolución de problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente proporcionais. 
▪ Expresión de maneira eficaz facendo uso da linguaxe alxébrico. 

 

Unidade 5. Expresións alxébricas Coñecementos mínimos 
▪ Monomios: terminoloxía básica. 
▪ Valor numérico dun monomio. 
▪ Operacións con monomios: suma, resta, produto e división de monomios. 
▪ Polinomios: terminoloxía básica. 
▪ Suma e resta de polinomios. 



Unidade 5. Expresións alxébricas Coñecementos mínimos 
▪ Produto dun polinomio por un monomio. 
▪ Produto de dous polinomios. 
▪ División de polinomios. 
▪ Obtención das raíces dun polinomio e o factoriza, mediante a aplicación da regra de Ruffini. 
▪ Extracción de factor común. 
▪ Identidades notables. 

 

Unidade 6. Ecuacións Coñecementos mínimos 
▪ Concepto de ecuación e solución. 
▪ Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
▪ Resolución de ecuacións de segundo grao. 
▪ Resolución doutros tipos de ecuacións en casos moi sinxelos (factorizadas, con radicais e co x no 
denominador). 
▪ Aplicación das ecuacións á resolución de problemas. 

 

Unidade 7. Sistemas de ecuacións Coñecementos mínimos 
▪ Ecuacións lineais con dúas incógnitas: solucións e representación gráfica. 
▪ Concepto de sistema de ecuacións lineais e interpretación gráfica: número de solucións dun sistema. 
▪ Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos estudados: 
substitución, igualación e redución. 
▪ Resolución de sistemas de ecuacións lineais que requiren transformación previa. 
▪ Proposta e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 
▪ Resolución de sistemas non lineais en casos moi sinxelos. 
▪ Formulación alxébrica dunha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao e 
sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

 

Unidade 8. Funcións. Características Coñecementos mínimos 
▪ Interpretación crítica dos datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
▪ Representación de datos mediante táboas e gráficos utilizando eixos e unidades adecuadas. 
▪ Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 
▪ Identificación e explicación das relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación 
funcional, asociando as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 
▪ Expresión razoada de conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica que o describe ou dunha 
táboa de valores. 
▪ Descrición das características máis importantes que se extraen dunha gráfica, sinalando os valores puntuais 
ou intervalos da variable que as determinan. Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 
▪ Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión analítica 
sinxela. 
▪ Recoñecemento da continuidade dunha función. 
▪ Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función. 
▪ Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo. 
▪ Análise do crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media, calculada a partir 
da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 

 

Unidade 9. Funcións elementais Coñecementos mínimos 
▪ Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente. 
▪ Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta. 
▪ A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de 𝑎𝑎2. Situación do vértice. 
▪ Representación dunha función cuadrática calquera. 
▪ Representación de funcións da familia 𝑦𝑦 = 1⁄𝑎𝑎 

 

▪ Representación de funcións da familia 𝑦𝑦 = √𝑎𝑎 
▪ Representación de funcións exponenciais. 
▪ Asociación de funcións elementais ás súas correspondentes gráficas. Relacionar distintas táboas de valores e 
as súas gráficas correspondentes en casos sinxelos, xustificando a decisión. 
▪ Explicación do modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa e exponencial. 



Unidade 9. Funcións elementais Coñecementos mínimos 
▪ Identificación, estimación ou calculo dos elementos característicos destas funcións (cortes cos eixos, 
intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade). 
▪ Interpretación de situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, e exponenciais. 

 

Unidade 10. Xeometría Coñecementos mínimos 
▪ Emprego dos instrumentos apropiados, fórmulas e técnicas apropiadas para medir ángulos, lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos e figuras xeométricas, interpretando as escalas de medidas. 
▪ Teorema de Pitágoras. Aplicacións. 
▪ Semellanza e teorema de Tales. Aplicacións. 
▪ Emprego das propiedades das figuras e corpos (simetrías, descomposición en figuras máis coñecidas, … ) e 
aplica o teorema de Tales, para estimar ou calcular medidas indirectas. Planos, mapas e escala. 
▪ Análise e clasificación de formas e figuras. 
▪ Emprego das fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades 
correctas. 
▪ Calculo indirecto de medidas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación do teorema de Pitágoras e a 
semellanza de triángulos. 
▪ Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade cotiá. 

 

Unidade 11. Estatística Coñecementos mínimos 
▪ Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística inferencial). 
▪ Discriminación dos datos recolleitos nun estudo estatístico se corresponden a unha variable discreta ou 
continua. 
▪ Elaboración de táboas de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables discretas e 
continuas ou con datos agrupados en intervalos. 
▪ Calculo dos parámetros estatísticos (media aritmética, percorrido, desviación típica, cuartís e coeficiente de 
variación), en variables discretas e continuas. 
▪ Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 
▪ Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa. 
▪ Representación gráfica de datos estatísticos recolleitos en táboas de frecuencias, mediante diagramas de 
barras e histogramas. 
▪ Emprego do vocabulario adecuado para interpretar e comentar táboas de datos, gráficos estatísticos e 
parámetros estatísticos. 
▪ Interpretación dun estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas ao alumnado. 

 

Unidade 12. Distribucións bidimensionais Coñecementos mínimos 
▪ Distinción entre relación estatística e relación funcional. 
▪ Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión. 
▪ Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte, positiva, negativa) da correlación a partir dunha nube de 
puntos. 
▪ Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que se liguen dúas 
variables. 

 

Unidade 13. Probabilidade Coñecementos mínimos 
▪ Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis. 
▪ Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e irregulares. 
▪ Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números. 
▪ Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables e outros 
que non o son. 
▪ Calculo da probabilidade de sucesos coa regra de Laplace e emprego de diagramas de árbore ou táboas de 
continxencia para o reconto de casos. 
▪ Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria. 
▪ Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos. 
▪ Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes. 
▪ Calculo da probabilidade de sucesos compostos sinxelos nos que interveñan dúas experiencias aleatorias 



Unidade 13. Probabilidade Coñecementos mínimos 
simultáneas ou consecutivas. 
▪ Utilizar un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 
▪ Formular e comprobar conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 

 

Temporalización, contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias 

Competencias clave (CC): competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), competencia para aprender 
a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Unidade 1. Números enteiros e racionais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Números naturais e enteiros 
◦ Operacións. Regras. 
◦ Manexo destro nas operacións 
con números enteiros. 
◦ Valor absoluto. 
2. Números racionais 
◦ Representación na recta. 
◦ Operacións con fraccións. 
◦ Simplificación. 
◦ Equivalencia. Comparación. 
◦ Suma. Produto. Cociente. 
◦ A fracción como operador. 
3. Potenciación 
◦ Potencias de expoñente 
enteiro. Operacións. Propiedades. 
◦ Relación entre as potencias e 
as raíces. 
4. Resolución de problemas 
◦ Resolución de problemas 
aritméticos. 

1. Operar con destreza con 
números positivos e negativos en 
operacións combinadas. 

1.1.Realiza operacións combinadas con 
números enteiros. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2. Manexar fraccións: uso e 
operacións. Coñecer e aplicar a 
xerarquía das operacións e o uso das 
parénteses. 

2.1.Realiza operacións con fraccións. CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

3. Operar e simplificar con potencias 
de expoñente enteiro. 

3.1.Realiza operacións e 
simplificacións con potencias de 
expoñente enteiro. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEE 

4. Resolver problemas numéricos con 
números enteiros e fraccionarios. 
Resolver problemas de combinatoria 
sinxelos (que non requiren coñecer as 
fórmulas das agrupacións 
combinatorias clásicas). 

4.1.Resolve problemas nos que deba 
utilizar números enteiros e fraccionarios. 

 
 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEE 

 
 

Unidade 2. Números decimais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

5. Expresión decimal dos 
números 
◦ Vantaxes: escritura, lectura, 
comparación 
6. Números decimais e fraccións. 
Relación 
◦ Paso de fracción a decimal. 
◦ Paso de decimal exacto a 
fracción. 
◦ Paso de decimal periódico a 
fracción. 
◦ Periódico puro. 
◦ Periódico mixto. 
7. Números aproximados 
◦ Erro absoluto. Cota. 

1. Manexar con destreza a expresión 
dos números decimais e coñecer as súas 
vantaxes respecto a outros sistemas de 
numeración. 

1.1.Domina a expresión decimal dun 
número ou dunha cantidade. CCL, 

CMCT, 
CAA, 
CSC 

1.2.Coñece e diferencia os distintos 
tipos de números decimais, así como as 
situacións que os orixinan. 

2.    Relacionar os números 
fraccionarios coa súa expresión decimal. 

2.1.Acha un número fraccionario 
equivalente a un decimal exacto ou 
periódico. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEE 

3. Facer aproximacións adecuadas a 
cada situación e coñecer e controlar os 
erros cometidos. 

3.1.Aproxima cantidades á orde de 
unidades adecuada e calcula ou acouta 
os erros absoluto e relativo en cada caso. 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEE 

4. Coñecer a notación científica e 
efectuar operacións manualmente e con 
axuda da calculadora. 

4.1.Interpreta e escribe números en 
notación científica e opera con eles. 

 
CCL, 
CMCT, 4.2.Usa a calculadora para anotar e 



Unidade 2. Números decimais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Erro relativo. Cota. 
8. Redondeo de números 
◦ Asignación dun número de 
cifras acorde coa precisión dos 
cálculos e co que estea a expresar. 
◦ Cálculo dunha cota do erro 
absoluto e do erro relativo 
cometidos. 
9. A notación científica 
◦ Lectura e escritura de números 
en notación científica. 
◦ Relación entre erro relativo e o 
número de cifras significativas 
utilizadas. 
◦ Manexo da calculadora para a 
notación científica. 

 operar con cantidades dadas en notación 
científica, e relaciona os erros coas 
cifras significativas utilizadas. 

CD, 
CAA, 
CEC 

 

Unidade 3. Números reais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

10. Números non racionais 
◦ Expresión decimal. 
◦ Recoñecemento dalgúns 
irracionais (√2,𝛷𝛷,𝜋𝜋,𝐾𝐾) 
11. Os números reais 
◦ A recta real. 
◦ Representación exacta ou 
aproximada de números de 
distintos tipos sobre R. 
12. Intervalos e semirrectas 
◦ Nomenclatura. 
◦ Expresión de intervalos ou 
semirrectas coa notación 
adecuada. 
13. Raíz n-ésima dun número 
◦ Propiedades. 
◦ Notación exponencial. 
◦ Emprego da calculadora para 
obter potencias e raíces calquera. 
14. Radicais 
◦ Propiedades dos radicais. 
◦ Emprego das propiedades con 
radicais. Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores. 

1. Coñecer os números reais, os 
distintos conxuntos de números e os 
intervalos sobre a recta real. 

1.1.Clasifica números de distintos 
tipos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Utiliza a calculadora para o cálculo 
numérico con raíces. 

2. Utilizar distintos recursos para 
representar números reais sobre a recta 
numérica. 

2.1.Representa números reais 
apoiándose no teorema de Tales e no 
teorema de Pitágoras. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.Representa números reais coa 
aproximación desexada. 

3. Coñecer e manexar a nomenclatura 
que permite definir intervalos sobre a 
recta numérica. 

3.1.Define intervalos e semirrectas na 
recta real. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

4. Coñecer o concepto de raíz dun 
número. 

4.1.Traduce raíces á forma exponencial 
e viceversa. 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEE 

4.2.Calcula raíces manualmente e coa 
calculadora. 

5. Coñecer as propiedades das raíces e 
aplicalas na operatoria con radicais. 

5.1.Interpreta e simplifica radicais. CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

5.2.Opera con radicais. 
5.3.Racionaliza denominadores. 

 

Unidade 4. Problemas aritméticos Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

15. Magnitudes directa e 
inversamente proporcionais 
◦ Método de redución á unidade. 
◦ Regra de tres. 
◦ Proporcionalidade composta. 
◦ Resolución de problemas de 

1. Aplicar procedementos específicos 
para a resolución de problemas 
relacionados coa proporcionalidade. 

1.1.Resolve problemas de 
proporcionalidade simple, directa e 
inversa, mentalmente, por redución á 
unidade e manualmente, utilizando a 
regra de tres. 

 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
SEIP, 
CEC 1.2.Resolve problemas de 

proporcionalidade composta. 



Unidade 4. Problemas aritméticos Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

proporcionalidade simple e 
composta. 
16. Reparticións directa e 
inversamente proporcionais 
17. Porcentaxes 
◦ Cálculo de porcentaxes. 
◦ Asociación dunha porcentaxe 
a unha fracción ou a un número 
decimal. 
◦ Resolución de problemas de 
porcentaxes. 
◦ Cálculo do total, da parte e do 
tanto por cento. 
◦ Aumentos e diminucións 
porcentuais. 
18. Xuro bancario 
◦ O xuro simple como un caso 
de proporcionalidade composta. 
Fórmula. 
◦ Xuro composto. 
19. Outros problemas aritméticos 
◦ Mesturas, móbiles, encheduras 
e baleirado. 

2. Coñecer e aplicar procedementos 
para a resolución de situacións de 
reparticións proporcionais. 

2.1.Resolve problemas de reparticións 
directa e inversamente proporcionais. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEE 

3. Aplicar procedementos específicos 
para resolver problemas de porcentaxes. 

3.1.Calcula porcentaxes (cálculo da 
parte dado o total, cálculo do total dada 
a parte). 

 
 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

3.2.Resolve problemas de porcentaxes: 
cálculo do total, da parte ou do tanto por 
cento. 
3.3.Resolve problemas de aumentos e 

diminucións porcentuais. 
3.4.Resolve problemas con porcentaxes 

encadeadas. 
4. Comprender e manexar situacións 

relacionadas co diñeiro (xuro bancario). 
4.1.Resolve problemas de xuro simple. CCL, 

CMCT, 
CD, 
SEIP, 
CEC 

4.2.Resolve problemas sinxelos de xuro 
composto. 

5. Dispoñer de recursos para analizar e 
manexar situacións de mesturas, 
reparticións, desprazamentos de 
móbiles, encheduras e baleirado, … . 

5.1.Resolve problemas de mesturas. CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

5.2.Resolve problemas de velocidades e 
tempos (persecucións e encontros, de 
enchedura e baleirado). 

 

Unidade 5. Expresións alxébricas Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

20. Monomios. Terminoloxía 
◦ Valor numérico. 
◦ Operacións con monomios: 
produto, cociente, simplificación. 
21. Polinomios 
◦ Valor numérico dun 
polinomio. 
◦ Suma, resta, multiplicación e 
división de polinomios. 
22. Regra de Ruffini para dividir 
polinomios entre monomios do 
tipo 𝑎𝑎– 𝑎𝑎 
◦ Raíces dun polinomio. 
23. Factorización de polinomios 
◦ Sacar factor común. 
◦ Identidades notables. 
◦ A división exacta como 
instrumento para a factorización 
(raíces do polinomio). 
24. Preparación para a resolución 
de ecuacións e sistemas 
◦ Expresións de primeiro grao. 
◦ Expresións de segundo grao. 
◦ Expresións non polinómicas. 

1. Coñecer e manexar os monomios, a 
súa terminoloxía e as súas operacións. 

1.1.Recoñece e nomea os elementos 
dun monomio. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

1.2.Opera con monomios. 

2. Coñecer e manexar os polinomios, a 
súa terminoloxía e as súas operacións. 

2.1.Suma, resta, multiplica e divide 
polinomios. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

3. Coñecer a regra de Ruffini e as súas 
aplicacións. 

3.1.Divide polinomios aplicando a 
regra de Ruffini. 

 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

3.2.Utiliza a regra de Ruffini para 
calcular o valor numérico dun polinomio 
para un valor dado da indeterminada. 
3.3.Obtén as raíces enteiras dun 

polinomio. 
4. Factorizar polinomios. 4.1.Factoriza polinomios extraendo 

factor común e apoiándose nas 
identidades notables. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SEIP, 
CEC 

4.2.Factoriza polinomios buscando 
previamente as raíces. 

5. Manexar con destreza as expresións 
que se requiren para formular e resolver 
ecuacións ou problemas que dean lugar 
a elas. 

5.1.Manexa con destreza expresións de 
primeiro grao, dadas alxebricamente ou 
mediante un enunciado. 

 
 
 
 
CCL, 
CMCT 

5.2.Manexa con destreza expresións de 
segundo grao, dadas alxebricamente ou 
mediante un enunciado. 
5.3.Manexa algúns tipos de expresións 

non polinómicas sinxelas, dadas 
alxebricamente ou mediante un 
enunciado. 



Unidade 6. Ecuacións Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

25. Ecuacións 
◦ Ecuación e identidade. 
◦ Solucións. 
◦ Resolución por tenteo. 
◦ Ecuación de primeiro grao. 
26. Ecuacións de primeiro grao 
◦ Técnicas de resolución. 
◦ Simplificación, transposición. 
Eliminación de denominadores. 
◦ Aplicación á resolución de 
problemas. 
27. Ecuacións de segundo grao 
◦ Resolución de ecuacións de 
segundo grao, completas e 
incompletas. Emprego da fórmula. 
28. Outros tipos de ecuacións 
◦ Factorizadas. 
◦ Con radicais. 
◦ Co x no denominador. 
◦ Resolución de problemas 
mediante ecuacións. 

1. Diferenciar ecuación e 
identidade. Recoñecer as solucións 
dunha ecuación. 

1.1.Diferencia unha ecuación dunha 
identidade e recoñece se un valor é 
solución dunha ecuación. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Resolve ecuacións por tenteo. 

2. Resolver ecuacións de primeiro 
grao e aplicalas na resolución de 
problemas. 

2.1.Resolve ecuacións de primeiro grao 
sinxelas. 

 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

2.2.Resolve ecuacións de primeiro grao 
con parénteses e denominadores. 
2.3.Resolve problemas coa axuda das 

ecuacións de primeiro grao. 
3. Identificar as ecuacións de segundo 

grao, resolvelas e utilizalas para resolver 
problemas. 

3.1.Resolve ecuacións de segundo grao 
incompletas. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC 

3.2.Resolve ecuacións de segundo grao, 
na forma xeral, aplicando a fórmula. 
3.3.Resolve ecuacións de segundo grao 

máis complexas. 
3.4.Utiliza as ecuacións de segundo 

grao na resolución de problemas. 
4. Resolver ecuacións que se 

presentan factorizadas, ecuacións con 
radicais, co x no denominador, … . 

4.1.Resolve ecuacións con radicais ou 
coa incógnita no denominador 
(sinxelas), ou ecuacións factorizadas. 

CCL, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC 

 

Unidade 7. Sistemas de ecuacións Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

29. Ecuación lineal con dúas 
incógnitas 
◦ Solucións. Interpretación 
gráfica. 
◦ Representación gráfica dunha 
ecuación lineal con dúas 
incógnitas e identificación dos 
puntos da recta como solución da 
inecuación. 
30. Sistemas de ecuacións lineais 
◦ Solución dun sistema. 
Interpretación gráfica. 
◦ Sistemas compatibles, 
incompatibles e indeterminados. 
31. Métodos alxébricos para a 
resolución de sistemas lineais 
◦ Substitución 
◦ Igualación 
◦ Redución. 
32. Sistemas de ecuacións non 
lineais 
◦ Resolución. 
33. Resolución de problemas 
mediante sistemas de ecuacións 

1. Recoñecer as ecuacións lineais, 
completar táboas de solucións e 
representalas graficamente. 

1.1.Recoñece as ecuacións lineais, 
exprésaas en forma explícita e constrúe 
táboas de solucións. E represéntaas. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

2. Identificar os sistemas de ecuacións 
lineais, a súa solución e os seus tipos. 

2.1.Identifica os sistemas lineais. 
Recoñece se un par de valores é ou non 
solución dun sistema. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

2.2.Resolve graficamente sistemas 
lineais moi sinxelos e relaciona o tipo de 
solución coa posición relativa das rectas. 

3. Coñecer e aplicar os métodos 
alxébricos de resolución de sistemas. 
Utilizar en cada caso o máis adecuado. 

3.1.Resolve alxebricamente sistemas 
lineais, aplicando o método adecuado en 
cada caso. 

CCL, 
CMCT, 
SIEE, 
CEC 3.2.Resolve sistemas lineais que 

requiren transformacións previas. 
4. Resolver sistemas de ecuacións non 

lineais sinxelos. 
4.1.Resolve sistemas de ecuacións non 

lineais sinxelos. 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

5. Aplicar os sistemas de ecuacións 
como ferramenta para resolver 
problemas. 

5.1.Formula e resolve problemas 
mediante sistemas de ecuacións. CCL, 

CMCT, 
CAA, 
SIEE, 
CSC 

 
 
 
 

Unidade 8. Funcións. Características Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 



Unidade 8. Funcións. Características Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

34. Concepto de función 
◦ Distintas formas de presentar 
unha función: representación 
gráfica, táboa de valores e 
expresión analítica ou fórmula. 
◦ Relación de expresións 
gráficas e analíticas de funcións. 
35. Dominio de definición 
◦ Dominio de definición dunha 
función. Restricións ao dominio 
dunha función. 
◦ Cálculo do dominio de 
definición de diversas funcións. 
36. Descontinuidade e 
continuidade 
◦ Descontinuidade e 
continuidade dunha función. 
Razóns polas que unha función 
pode ser descontinua. 
◦ Construción de 
descontinuidades. 
37. Crecemento 
◦ Crecemento, decrecemento, 
máximos e mínimos. 
◦ Recoñecemento de máximos e 
mínimos. 
38. Taxa de variación media 
◦ Taxa de variación media 
dunha función nun intervalo. 
◦ Obtención sobre a 
representación gráfica e a partir da 
expresión analítica. 
◦ Significado da T.V.M. nunha 
función espazo-tempo. 
39. Tendencias e periodicidade 
◦ Recoñecemento de tendencias 
e periodicidades. 

1. Dominar o concepto de 
función, coñecer as características máis 
relevantes e as distintas formas de 
expresar as funcións 

1.1. Dada unha función 
representada pola súa gráfica, estuda as 
súas características máis relevantes 
(dominio de definición, percorrido, 
crecemento e decrecemento, máximos e 
mínimos, continuidade, … ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Representa unha función da que se 
dan algunhas características 
especialmente relevantes. 
1.3.Asocia un enunciado cunha gráfica. 
1.4.Representa unha función dada pola 

súa expresión analítica obtendo, 
previamente, unha táboa de valores. 
1.5.Acha a T.V.M. nun intervalo dunha 

función dada graficamente, ou ben 
mediante a súa expresión analítica. 
1.6.Responde preguntas concretas 

relacionadas con continuidade, 
tendencia, periodicidade, crecemento... 
dunha función. 

 

Unidade 9. Funcións elementais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

40. Función lineal 
◦ Función lineal. Pendente 
dunha recta. 
◦ Tipos de funcións lineais. 
Función de proporcionalidade e 
función constante. 
◦ Obtención de información a 
partir de dúas ou máis funcións 
lineais referidas a fenómenos 
relacionados entre si. 
◦ Expresión da ecuación dunha 
recta coñecidos un punto e a 
pendente. 
41. Funcións cuadráticas 

1. Manexar con destreza as funcións 
lineais. 

1.1.Representa unha función lineal a 
partir da súa expresión analítica. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Obtén a expresión analítica dunha 
función lineal coñecendo a súa gráfica 
ou algunha das súas características. 

2. Coñecer e manexar con soltura as 
funcións cuadráticas. 

2.1.Representa unha parábola a partir 
da ecuación cuadrática correspondente. 

 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2.2.Asocia curvas de funcións 
cuadráticas ás súas expresións analíticas. 
2.3.Escribe a ecuación dunha parábola 

coñecendo a súa representación gráfica 
en casos sinxelos. 

3. Coñecer outros tipos de funcións, 
asociando a gráfica coa expresión 
analítica. 

3.1.Asocia curvas a expresións 
analíticas (proporcionalidade inversa, 
radicais e exponenciais). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 



Unidade 9. Funcións elementais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Representación de funcións 
cuadráticas. Obtención da abscisa 
do vértice e dalgúns puntos 
próximos ao vértice. Métodos 
sinxelos para representar 
parábolas. 
42. Funcións radicais 
43. Funcións de proporcionalidade 
inversa 
◦ A hipérbole. 
44. Funcións exponenciais 

 3.2.Manexa con soltura as funcións de 
proporcionalidade inversa e as radicais. 

CAA, 
CSC 

3.3.Manexa con soltura as funcións 
exponenciais. 
3.4.Resolve problemas de enunciado 

relacionados con distintos tipos de 
funcións. 

 

Unidade 10. Xeometría Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

45. O teorema de Pitágoras e as 
súas aplicacións 
◦ Enunciado aritmético. 
◦ Enunciado xeométrico. 
46. Semellanza 
◦ Figuras semellantes. 
Propiedades. 
◦ Razón de semellanza. Escala. 
◦ Reducións e ampliacións. 
◦ Semellanza de triángulos. 
◦ Teorema de Tales. 
◦ Razón entre as áreas e entre os 
volumes de figuras semellantes. 
47. As figuras planas 
◦ Clasificación e análise. 
◦ Cálculo de áreas. Fórmulas e 
outros recursos. 
48. Os corpos xeométricos 
◦ Clasificación e análise. 
◦ Cálculo de áreas e volumes. 
Fórmulas e outros recursos. 

1. Coñecer o teorema de 
Pitágoras e aplicalo no cálculo indirecto 
de distancias. 

1.1.Calcula o lado dun cadrado 
coñecendo a diagonal. 

 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

1.2.Calcula a altura dun triángulo 
equilátero ou o apotema dun hexágono 
regular coñecendo o lado. 
1.3.Calcula distancias en situacións e 

figuras nas que aparecen triángulos 
rectángulos. 

2. Recoñecer as figuras semellantes e 
as súas propiedades. Interpretar planos e 
mapas. 

2.1.Reduce e amplía figuras cunha 
razón de semellanza dada. 

 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEE, 
CEC 

2.2.Identifica a razón de semellanza 
entre dúas figuras que gardan esa 
relación. 
2.3.Utiliza os procedementos da 

proporcionalidade aritmética para o 
cálculo de distancias, en figuras 
semellantes. 
2.4.Interpreta planos e mapas. 
2.5.Relaciona as áreas e os volumes de 

figuras semellantes, coñecendo a 
relación de semellanza. 

3. Manexar as fórmulas e os 
procedementos para medir a área de 
figuras planas, combinándoos coas 
ferramentas que ofrece a relación de 
semellanza e o teorema de Pitágoras. 

3.1.Calcula a superficie dun terreo, 
dispoñendo do plano e a escala. 

 

3.2.Resolve problemas que esixen o 
cálculo de áreas combinando distintos 
recursos: fórmulas das figuras planas, 
teorema de Pitágoras, relacións de 
semellanza... 

 

Unidade 11. Estatística Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

49. Estatística. Nocións xerais 
◦ Individuo, poboación, mostra, 
caracteres, variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, continuas). 
◦ Estatística descritiva e 
estatística inferencial. 
50. Gráficos estatísticos 

1. Resumir nunha táboa de frecuencias 
unha serie de datos estatísticos e facer 
un gráfico adecuado para a súa 
visualización. 

1.1.Constrúe unha táboa de frecuencias 
de datos illados e represéntaos mediante 
un diagrama de barras. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

1.2.Dado un conxunto de datos e a 
suxestión de que os agrupe en 
intervalos, determina unha posible 
partición do percorrido, constrúe a táboa 
e representa graficamente a distribución. 



Unidade 11. Estatística Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Identificación e elaboración de 
gráficos estatísticos. 
51. Táboas de frecuencias 
◦ Elaboración de táboas de 
frecuencias. 
◦ Con datos illados. 
◦ Con datos agrupados sabendo 
elixir os intervalos. 
52. Parámetros estatísticos 
◦ Media, desviación típica e 
coeficiente de variación. 
◦ Cálculo de 𝑎𝑎¯ e 𝜎𝜎, coeficiente de 
variación para unha distribución 
dada por unha táboa (no caso de 
datos agrupados, a partir das 
marcas de clase), con e sen axuda 
da calculadora con tratamento SD. 
◦ Medidas de posición: mediana, 
cuartís e centís. 
◦ Obtención das medidas de 
posición en táboas con datos 
illados. 

 1.3.Dado un conxunto de datos, 
recoñece a necesidade de agrupalos en 
intervalos e, en consecuencia, determina 
unha posible partición do percorrido, 
constrúe a táboa e representa 
graficamente a distribución. 

 

2. Coñecer os parámetros estatísticos 
�̄�𝑎e 𝜎𝜎, calculalos a partir dunha táboa de 
frecuencias e interpretar o seu 
significado. 

2.1. Obtén os valores de �̄�𝑎e 𝜎𝜎a 
partir dunha táboa de frecuencias (de 
datos illados ou agrupados) e utilízaos 
para analizar características da 
distribución. 

 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
SIEE 2.2.Coñece o coeficiente de variación e 

válese del para comparar as dispersións 
de dúas distribucións. 

3. Coñecer e utilizar as medidas de 
posición. 

3.1.A partir dunha táboa de frecuencias 
de datos illados, constrúe a táboa de 
frecuencias acumuladas e, con ela, obtén 
medidas de posición (mediana, cuartís, 
centís). 

 
 
 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEE 

 

Unidade 12. Distribucións bidimensionais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

53. Relación funcional e relación 
estatística 
54. Dúas variables relacionadas 
estatisticamente 
◦ Nube de puntos. 
◦ Correlación. 
◦ Recta de regresión. 
55. O valor da correlación 
56. A recta de regresión para facer 
previsións 
◦ Condicións para poder facer 
estimacións. 
◦ Fiabilidade. 

1. Coñecer as distribucións 
bidimensionais, identificar as súas 
variables, representalas e valorar a 
correlación de forma aproximada. 

1.1.Identifica unha distribución 
bidimensional nunha situación dada 
mediante enunciado, sinala as variables 
e estima o signo e, a grandes trazos, o 
valor da correlación. 

 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEE, 
CEC 

1.2.Dada unha táboa de valores, 
representa a nube de puntos 
correspondente, traza de forma 
aproximada a recta de regresión e estima 
o valor da correlación. 

 

Unidade 13. Probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

57. Sucesos aleatorios 
◦ Relacións e operacións con 
sucesos. 
58. Probabilidades 
◦ Probabilidade dun suceso. 
◦ Propiedades das 
probabilidades. 
59. Experiencias aleatorias 

1. Coñecer as características básicas 
dos sucesos e das regras para asignar 
probabilidades. 

1.1.Aplica as propiedades dos sucesos e 
das probabilidades. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

2. Resolver problemas de 
probabilidade composta, utilizando o 
diagrama en árbore cando conveña. 

2.1.Calcula probabilidades en 
experiencias independentes. 

 
CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
SIEE 

2.2.Calcula probabilidades en 
experiencias dependentes. 
2.3.Interpreta táboas de continxencia e 

utilízaas para calcular probabilidades. 



Unidade 13. Probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Experiencias irregulares. 
◦ Experiencias regulares. 
◦ Lei de Laplace. 
60. Experiencias compostas 
◦ Extraccións con e sen 
reposición. 
◦ Composición de experiencias 
independentes. Cálculo de 
probabilidades. 
◦ Composición de experiencias 
dependentes. Cálculo de 
probabilidades. 
61. Táboas de continxencia 

 2.4.Resolve outros problemas de 
probabilidade. 

 

 

Competencias clave, descritores e desempeño 
 

Unidade 1. Números enteiros e racionais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor, … . 

Escoita os compañeiros e as compañeiras no 
momento de postas en común xerais e nos 
traballos en grupo. 

Comprender o sentido de textos orais e escritos. Interpreta con precisión os datos dos problemas 
con números enteiros e fraccionarios. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar a linguaxe matemática con precisión en 
diversos contextos. 

Utiliza a linguaxe matemática para describir 
operacións con fraccións, números enteiros e 
potencias. 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de 
medición e codificación numérica, … . 

Manexa de forma eficaz as operacións con 
números enteiros e fraccións, respectando a 
xerarquía destas. 

 
Competencia 
dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a construción 
de coñecemento. 

Utiliza a calculadora, aproveitando todas as 
funcións desta. 

Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. Fai uso responsable das tecnoloxías nesta 
unidade didáctica. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Xestionar os recursos e as motivacións persoais 
en favor da aprendizaxe. 

Recoñece as súas fortalezas e limitacións en 
canto aos coñecementos de cursos anteriores 
necesarios para operar con números enteiros e 
fraccionarios. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá 
no contexto da escola. 

Utiliza a calculadora e o resto de material propio, 
da clase e o dos compañeiros e compañeiras con 
respecto e coidado. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Mostra iniciativa ao organizar o seu traballo e 
propoñerse accións para alcanzar os obxectivos. 

Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos. 

Coordínase cos membros do seu grupo de forma 
respectuosa e planifica adecuadamente os 
tempos para rematar as tarefas. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Identifica e valora as achegas das diversas 
culturas ao coñecemento e ao estudo dos 
números. 

 

 
Unidade 2. Números decimais 

 
Competencias clave 



Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Manexar elementos de comunicación non verbal 
ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 
comunicativas. 

Manexa elementos sinxelos de comunicación 
non verbal ao expresar as súas ideas e dialogar 
(movementos, xestos). 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Interpreta e obtén os datos necesarios dos 
enunciados dos problemas. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Identifica e valora a importancia do sistema de 
numeración decimal na nosa vida cotiá. 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de 
medición e codificación numérica, … . 

Aplica con soltura os criterios da xerarquía de 
operacións ao cálculo con números decimais. 

 
Competencia 
dixital 

Empregar distintas fontes para a busca de 
información. 

Expresa por que tomou a información dunha 
determinada fonte. 

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

Utiliza a calculadora con precisión e no 
momento adecuado. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

Identifica e aplica os pasos para resolver 
problemas. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

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

Asume posturas flexibles en situacións de 
tensión ou conflito de intereses no traballo en 
grupo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Optimizar os recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas propias. 

Elixe roles ou tarefas nas que se recoñece hábil. 

Priorizar a consecución de obxectivos grupais 
sobre os intereses persoais. 

Respecta o tempo dos compañeiros e 
compañeiras con distinto ritmo de traballo nas 
tarefas grupais. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

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

Expresa recoñecemento por descubrimentos 
matemáticos transcendentes como o do número 
0 ou a notación científica. 

 

Unidade 3. Números reais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Deduce os datos implícitos do texto dos 
problemas. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

Utiliza adecuadamente a linguaxe matemática 
para describir as características dos números 
racionais e irracionais. 

Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

Explica razoadamente a clasificación dos 
números. 

 
Competencia 
dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a construción 
do coñecemento. 

Utiliza a calculadora, aproveitando todas as 
funcións desta. 

Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. Fai uso responsable das tecnoloxías nesta 
unidade didáctica. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples e funcións executivas. 

Recoñece as súas fortalezas e limitacións en 
canto aos coñecementos de cursos anteriores 
necesarios para avanzar no estudo dos números. 



Unidade 3. Números reais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá 
no contexto da escola. 

Utiliza a calculadora e o resto de material propio, 
da clase e o dos compañeiros e as compañeiras 
con respecto e coidado. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos. 

Coordínase cos membros do seu grupo de forma 
respectuosa e planificando adecuadamente os 
tempos para rematar as tarefas. 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Mostra iniciativa ao organizar o seu traballo e 
propoñerse accións para alcanzar os obxectivos. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Identifica e valora as achegas das diversas 
culturas ao coñecemento e o estudo dos 
números. 

 

Unidade 4. Problemas aritméticos Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Le os textos e enunciados comprendendo o que 
neles se expresa. 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

Dá explicación da súa interpretación dos 
problemas e os mecanismos para resolvelos con 
coherencia e linguaxe acertada. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, … . 

Manexa con soltura todas as operacións 
necesarias para a realización de problemas de 
proporcionalidade. 

Resolver problemas seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

Resolve problemas de proporcionalidade 
seleccionando os datos necesarios e utilizando a 
estratexia máis adecuada. 

 
Competencia 
dixital 

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

Manexa con habilidade a calculadora para o 
cálculo de porcentaxes. 

Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxía. Decide con criterios éticos o emprego de 
tecnoloxías. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Respecta os ritmos de aprendizaxe das súas 
compañeiras e compañeiros. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aprender a comportarse desde o coñecemento 
dos distintos valores. 

Respecta os ritmos de aprendizaxe das súas 
compañeiras e compañeiros. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Asumir as responsabilidades encomendadas e 
dar conta delas. 

Nas tarefas en grupo, cumpre os roles 
establecidos. 

Encontrar posibilidades no contorno que outros 
non aprecian. 

Ten criterios propios de xuízo en situacións de 
bloqueo persoal ou grupal. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

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

Identifica e recoñece as achegas matemáticas nos 
campos da economía e a política, e nos cambios 
sociais e culturais. 

 

Unidade 5. Expresións alxébricas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Interpreta e traduce a linguaxe alxébrica os 
enunciados de problemas. 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor, … . 

Elabora as respostas a problemas e actividades 
respectando as normas gramaticais. 



Unidade 5. Expresións alxébricas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, 
porcentaxes, … . 

Resolve de forma eficaz as operacións 
matemáticas necesarias para as operacións con 
polinomios. 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

Reproduce, utilizando terminoloxía matemática, 
os teoremas e as súas aplicacións. 

Competencia 
dixital 

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

Manexa a calculadora na resolución de 
operacións con polinomios. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

Recoñece conexións entre as operacións con 
fraccións alxébricas e as fraccións numéricas. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións 
e ideas. 

Acepta as achegas dos compañeiros e 
compañeiras de forma positiva no traballo 
cooperativo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Ser constante no traballo superando as 
dificultades. 

É constante e paciente na realización de 
operacións con fraccións alxébricas 
complicadas. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

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

Valora positivamente o coñecemento doutras 
culturas e as súas achegas á álxebra. 

 

Unidade 6. Ecuacións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Le textos e enunciados comprendendo o que 
neles se expresa. 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

Comunica ás súas compañeiras e compañeiros de 
forma clara e ordenada as súas propostas e 
ideas. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

Encontra os datos nos problemas de ecuacións e 
establece a ecuación correspondente. 

Aplicar estratexias de resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

Resolve problemas de ecuacións utilizando a 
estratexia máis adecuada. 

Competencia 
dixital 

Comprender as mensaxes que veñen nos medios 
de comunicación. 

Interpreta correctamente os apoios visuais para a 
realización de actividades do libro ou dos 
recursos web. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. Recoñece as aprendizaxes xa realizadas e é 
capaz de detectar as que lle faltan. 

Xestionar os recursos e as motivacións persoais 
a favor da aprendizaxe. 

Organiza e distribúe os recursos e os tempos 
para o traballo individual e común. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos establecidos. 

Colabora cos seus compañeiros e compañeiras 
nos traballos en grupo propostos polo profesor 
ou profesora. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Descubre conexións entre os coñecementos 
previos e os novos, e é capaz de xerar 
posibilidades de aplicación diverxentes. 

Asumir riscos no desenvolvemento de tarefas ou 
proxectos. 

Propón diversas estratexias para a resolución de 
problemas de ecuacións. 



Unidade 6. Ecuacións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Mostra aprecio polas achegas das distintas 
culturas e desde as distintas épocas para o 
desenvolvemento das ecuacións. 

 

Unidade 7. Sistemas de ecuacións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Le textos e enunciados comprendendo o que 
neles se expresa. 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

Expresa de forma coherente e adecuada o 
método elixido para resolver un sistema. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

Interpreta adecuadamente o significado da 
resolución gráfica de sistemas de ecuacións. 

 

Competencia 
dixital 

Comprender as mensaxes que veñen nos medios 
de comunicación. 

Interpreta correctamente os apoios visuais para a 
realización de actividades do libro ou dos 
recursos web. 

Aplicar criterios éticos no uso das novas 
tecnoloxías. 

Utiliza con criterios éticos os recursos 
tecnolóxicos dispoñibles. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Fai conexións entre o contido e outros contextos. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos establecidos. 

Colabora cos seus compañeiros e compañeiras 
nos traballos en grupo propostos polo profesor 
ou a profesora. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Descubre conexións entre os coñecementos 
previos e os novos. 

Asumir riscos no desenvolvemento de tarefas ou 
proxectos. 

Propón estratexias para a resolución de sistemas 
de ecuacións. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Mostra aprecio polas achegas das distintas 
culturas e desde as distintas épocas para o 
desenvolvemento das ecuacións. 

 

Unidade 8. Funcións. Características Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Manexar elementos de comunicación non verbal 
ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 
comunicativas. 

Comunica os seus resultados en textos escritos 
con corrección e riqueza de vocabulario e 
expresións. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar información 
presentada en formato gráfico. 

Obtén datos, xera táboas e ecuacións a partir de 
representacións gráficas de funcións. 

Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

Organiza os datos en táboas para representar esa 
información, posteriormente, en gráficas. 

 
Competencia 
dixital 

Empregar distintas fontes para a busca de 
información. 

Recolle no seu caderno información procedente 
de diferentes medios tecnolóxicos. 

Comprender as mensaxes que veñen nos medios 
de comunicación. 

Interpreta e utiliza datos expresados de diversas 
maneiras nas actividades da web. 



Unidade 8. Funcións. Características Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Fai conexións entre contidos teóricos e 
situacións ordinarias. 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Valora os resultados de cada paso mentres 
realiza os exercicios de funcións. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá 
no contexto da escola. 

Coñece e respecta cada membro do seu grupo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Asumir as responsabilidades encomendadas e 
dar conta delas. 

Realiza as tarefas encomendadas polo seu grupo 
de traballo. 

 
Conciencia e 
expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes (artístico- 
literaria, etnográfica, científico-técnica, … ) e 
cara ás persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Identifica algunhas obras e achegas científicas 
como patrimonio cultural da humanidade. 

 

Unidade 9. Funcións elementais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Le textos e enunciados da unidade 
comprendendo o que neles se expresa. 

 
Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Relaciona as funcións estudadas na unidade con 
coñecementos científicos aos que poden ser 
aplicadas. 

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de 
medición e codificación numérica, … . 

Identifica e usa números e datos para representar 
funcións. 

Competencia 
dixital 

Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Expresa por que tomou a información dunha 
determinada fonte. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

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

Comunica as súas aprendizaxes valéndose de 
diversas expresións: artísticas, musicais, … . 

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

Verifica a exactitude dos resultados nas etapas 
intermedias e decide as estratexias que pode 
utilizar nos pasos seguintes. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos establecidos. 

Pide asumir roles nos traballos colaboradores 
desenvolvidos na aula. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos. 

Marca os primeiros pasos que convén dar en 
tarefas na aula. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

Mostra interese e pregunta sobre outras culturas. 

 

Unidade 10. Xeometría Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 



Unidade 10. Xeometría Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Describe estruturas semellantes utilizando o seu 
coñecemento lingüístico, ortográfico e 
gramatical. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar estratexias de resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

Aplica os criterios de semellanza para 
comprender a súa importancia e o seu uso en 
situacións da vida cotiá. 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

Interpreta información achegada a partir de 
figuras xeométricas. 

Competencia 
dixital 

Utilizar distintas canles de comunicación 
audiovisual para transmitir informacións 
diversas. 

Elabora traballos sobre a materia en formatos 
dixitais, expresando as súas conclusións a través 
de imaxes e debuxos. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas, … . 

Pon en marcha diferentes modos de afrontar as 
súas aprendizaxes. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións 
e ideas. 

Traballa con criterios de colaboración, asumindo 
ideas diferentes ás propias. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Achega distintas solucións aos problemas a 
partir de coñecementos previos. 

Priorizar a consecución de obxectivos grupais 
sobre os intereses persoais. 

Cede nas súas propostas cando a maioría decide 
outras opcións. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Expresar sentimentos e emocións desde códigos 
artísticos. 

Apóiase en símbolos, imaxes e debuxos para 
expresar ideas e emocións. 

 

Unidade 11. Estatística Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Realiza comunicacións escritas de estudos 
estatísticos utilizando o seu coñecemento das 
normas lingüísticas, gramaticais e ortográficas. 

Comprender o sentido dos textos escritos e orais. Identifica e extrae os datos proporcionados en 
problemas de estatística. 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Recoñece a importancia do estudo estatístico 
para obter conclusións científicas importantes. 

 
 
Competencia 
dixital 

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

Saca conclusións propias a partir de datos 
obtidos de medios tecnolóxicos. 

Utilizar as distintas canles de comunicación 
audiovisual para transmitir informacións 
diversas. 

Presenta traballos individuais ou grupais sobre o 
tema en distintos soportes audiovisuais. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. Identifica e utiliza os coñecementos e as 
estratexias de estatística aprendidos en cursos 
anteriores. 



Unidade 11. Estatística Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Concibir unha escala de valores propia e actuar 
conforme a ela. 

Analiza de forma crítica estudos estatísticos, de 
acordo coa mostra elixida e as conclusións 
obtidas, contrastándoas co seu propio xuízo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Asumir con responsabilidade social e sentido 
ético o traballo. 

Coñece cales son as consecuencias das súas 
accións. 

 
Conciencia e 
expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes (artístico- 
literaria, etnográfica, científico-técnica, … ) e 
cara ás persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Identifica trazos culturais nas obras de arte e as 
achegas á reflexión científica. 

 

Unidade 12. Distribucións bidimensionais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

Comunica resultados e conclusións de estudos 
estatísticos de distribucións bidimensionais 
utilizando correctamente as normas lingüísticas, 
as ortográficas e as gramaticais. 

 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar métodos científicos rigorosos para 
mellorar a comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos (biolóxico, 
xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico, … ). 

Razoa sobre a fiabilidade e a relación entre 
variables en distribucións bidimensionais, e 
mostra os seus razoamentos con evidencias. 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Comprende a necesidade do tratamento 
estatístico para presentar resultados de 
investigacións científicas e tecnolóxicas. 

Competencia 
dixital 

Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Aplica os criterios de fiabilidade de estimacións 
para xulgar a fiabilidade de informacións 
transmitidas nas redes sociais e Internet. 

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

Xestionar os recursos e as motivacións persoais 
a favor da aprendizaxe. 

Fai conexións entre os contidos estudados e 
situacións da vida cotiá. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Evidenciar a preocupación polos máis 
desfavorecidos e o respecto aos distintos ritmos 
e potencialidades. 

Expresa preocupación por situacións de 
exclusión social. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

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

Pide axuda cando a necesita. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Elaborar traballos e presentacións con sentido 
estético. 

Apóiase en símbolos, imaxes, debuxos e cor nas 
súas presentacións. 

 

Unidade 13. Probabilidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor, … . 

Participa en debates que se xeren sobre 
probabilidades de sucesos e escoita con 
respecto. 



Unidade 13. Probabilidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
matemática e 
competencia 
s básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Resolver problemas seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

Aplica a estratexia do diagrama en árbore cando 
é necesaria e selecciona outras estratexias 
dependendo das características do problema. 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

Argumenta de forma lóxica as súas conclusións 
sobre temas de probabilidade. 

Competencia 
dixital 

Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Utiliza cálculos probabilísticos como elemento 
para seleccionar fontes de información. 

 
Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

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

Desenvolve cálculos de probabilidade 
vinculados ao deporte, á arte e á cultura. 

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. Identifica estratexias que lle posibilitan a 
comprensión e a resolución de problemas de 
probabilidade. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Aprender a comportarse desde o coñecemento 
dos distintos valores. 

Diríxese ás súas compañeiras e compañeiros con 
respecto. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

Ante demandas do contorno, toma a iniciativa e 
decide. 

Asumir riscos no desenvolvemento de tarefas e 
proxectos. 

Actúa con autonomía mesmo en situacións 
complicadas. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Elaborar traballos e presentacións con sentido 
estético. 

Elabora traballos sobre a materia con coidado e 
sentido estético. 

 

Actividades 
 

Unidade 1. Números enteiros e racionais Actividades 
Tarefa 1: Coñecemos os números enteiros e racionais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica: coñecementos previos, suxestións, posibles 
dificultades na aprendizaxe da unidade e proposta de traballo. 
▪ Lemos os textos propostos e extraemos as ideas principais destes. 
Tarefa 2: Números naturais 

▪ Lembramos coñecementos previos dos números naturais. 
▪ En grupos de tres persoas, cada unha le detidamente un dos problemas resoltos e explícallelo aos seus 
compañeiros ou compañeiras. 
▪ Repetimos a estratexia cos problemas de conteos, prestando especial atención ás estratexias utilizadas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Números enteiros 

▪ Lembramos como se representan números sobre unha recta e o significado dos números negativos. 
▪ Repasamos as operacións combinadas con números enteiros. 
▪ Aplicamos as operacións á resolución de problemas con números enteiros. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Números racionais e fraccións 

▪ Poñemos en común os coñecementos previos sobre números racionais. 
▪ Repasamos o mecanismo para simplificar fraccións e obter fraccións equivalentes cos exemplos, e aplicámolo 
aos exercicios da marxe. 
▪ Lembramos as operacións básicas con fraccións e comprobamos co exercicio resolto. 
▪ Aplicamos as operacións á resolución de problemas con números racionais. 
▪ Revisamos as estratexias para resolver problemas de fraccións traballando en equipo os problemas resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
▪ Reforzamos a resolución de problemas con fraccións realizando as actividades propostas na web. 



Unidade 1. Números enteiros e racionais Actividades 
Tarefa 5: Potencias de expoñente enteiro 

▪ Repasamos as potencias e os elementos que conforman esta operación. 
▪ Observamos as propiedades das potencias no resumo da marxe e comprobamos a súa aplicación aos 
exercicios resoltos. 
▪ Reforzamos as operacións con potencias cos exercicios da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Unidade 2. Números decimais Actividades 
Tarefa 1: Coñecemos os números decimais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica: coñecementos previos, suxestións e inicio, 
posibles dificultades, proposta de traballo, … . 
▪ Lemos os textos propostos e extraemos as ideas principais destes utilizando algunha rutina de pensamento 
(por exemplo «Leo-Penso-pregúntome»). 
Tarefa 2: Importancia do sistema de numeración decimal 

▪ Comparamos o sistema de numeración decimal con outros sistemas de numeración, como o romano. 
▪ Analizamos as vantaxes da numeración decimal e propoñemos algúns exemplos distintos aos do libro. 
Tarefa 3: Tipos de números decimais 

▪ En grupos de tres persoas, traballamos o paso dos distintos tipos de números decimais a fracción coa estrutura 
cooperativa de «Grupos de expertos». 
▪ Reforzamos o paso de números decimais a fracción realizando as actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 4: De decimal a fracción 

▪ En grupos de tres persoas, traballamos o paso dos distintos tipos de números decimais a fracción coa estrutura 
cooperativa de «Grupos de expertos». 
▪ Reforzamos o paso de números decimais a fracción realizando as actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 5: Emprego de cantidades aproximadas 

▪ Comprendemos os conceptos de cifra significativa, erro absoluto, erro relativo, redondeo e cota de erro. 
▪ Contrastamos os conceptos aprendidos cos exercicios resoltos. 
▪ Reforzamos o cálculo de erros cos exercicios da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: A notación científica 

▪ Repasamos como se escriben os números en notación científica. 
▪ Aplicamos a notación científica a exemplos cotiáns. 
▪ Practicamos con exercicios de potencias de base 10 da actividade proposta na web. 
▪ Observamos como se opera con números expresados en notación científica e a súa aplicación aos exercicios 
resoltos. 
▪ Practicamos cos exercicios de notación científica e a operación suma cos exercicios da web. 
▪ Identificamos na calculadora a secuencia de teclas que hai que utilizar para realizar cálculos con notación 
científica. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 
 

Unidade 3. Números reais Actividades 
Tarefa 1: Coñecemos os números reais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos propostos e extraemos as ideas principais destes. 
Tarefa 2: Números irracionais 



Unidade 3. Números reais Actividades 
▪ Presentamos os exemplos de números irracionais do libro de texto. 
▪ Investigamos na web datos e curiosidades sobre números irracionais. 
Tarefa 3: Números reais: a recta real 

▪ Lembramos como se representan números sobre unha recta e aplicamos os coñecementos previos á 
representación dos números reais. 
▪ Relacionamos teoremas coñecidos coa representación de números sobre a recta real. 
▪ Practicamos cos exercicios de representación de números na recta real da web e 
Tarefa 4: Tramos da recta real: intervalos e semirrectas 

▪ Lembramos os conceptos de intervalo e semirrecta, os distintos tipos de intervalos, e representámolos 
graficamente. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Raíces e radicais 

▪ Repasamos o concepto de raíz e radical, e os elementos que forman parte desta operación. 
▪ Comparamos as expresións escritas da radicación en forma de radical ou en forma exponencial e aplicamos 
ambas as dúas formas aos exercicios do libro de texto. 
▪ Lembramos as propiedades das potencias coas actividades da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Operacións con radicais 

▪ Lembramos como se opera con radicais, observamos as propiedades das operacións con radicais e a súa 
aplicación nos exemplos. 
▪ Identificamos os pasos que hai que realizar para eliminar os radicais do denominador. 
▪ Reforzamos as operacións con radicais cos exercicios da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 7: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Unidade 4. Problemas aritméticos Actividades 
Tarefa 1: Coñecemos os problemas aritméticos 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas da proposta didáctica: coñecementos previos, suxestións, posibles 
dificultades na aprendizaxe, … . 
▪ Lemos os textos propostos e extraemos as ideas principais destes. 
Tarefa 2: Proporcionalidade simple 

▪ Lembramos o que son magnitudes directa e inversamente proporcionais. 
▪ Repasamos o mecanismo da regra de tres directa e inversa. 
▪ Aplicamos os conceptos repasados aos problemas propostos na web e no libro de texto. 
Tarefa 3: Proporcionalidade composta 

▪ Razoamos a diferenza entre proporcionalidade simple e composta. 
▪ Identificamos as posibles combinacións que poden aparecer en proporcións compostas. 
▪ Aplicamos o aprendido a problemas propostos na web e no libro de texto. 
Tarefa 4: Reparticións proporcionais 

▪ Analizamos os dous exemplos propostos de reparticións directa e inversamente proporcionais e os pasos que 
se seguen para a súa realización. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Cálculos de porcentaxes 

▪ Entendemos que as porcentaxes son unha proporción e que se poden expresar tamén como fracción ou como 
número decimal. 
▪ Calculamos mentalmente as porcentaxes da marxe do libro de texto. 
▪ Distinguimos as situacións que nos pode formular un problema de porcentaxes: cálculo do total, cálculo da 
porcentaxe, cálculo da cantidade inicial. 
▪ Lemos e comprendemos os pasos executados para resolver problemas de aumentos e diminucións 
porcentuais. 
▪ Identificamos os pasos que convén dar para resolver problemas de porcentaxes encadeadas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 



Unidade 4. Problemas aritméticos Actividades 
Tarefa 6: Depósitos e préstamos 

▪ Coñecemos os termos usados en aritmética mercantil. 
▪ Analizamos os problemas resoltos e contrastamos as dúbidas cun compañeiro ou compañeira. 
▪ Identificamos os pasos para resolver os problemas de xuro composto e comparámolos cos pasos aplicados nos 
exercicios resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Outros problemas aritméticos 

▪ Aplicamos os razoamentos e os procedementos aprendidos a outras situacións de proporcionalidade directa e 
inversa, como mesturas, móbiles, … . 
▪ Reforzamos a resolución de problemas aritméticos coas actividades propostas na web. 
Tarefa 8: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Unidade 5. Expresións alxébricas Actividades 
Tarefa 1: Coñecemos as expresións alxébricas 

▪ Coñecemos, a través da proposta didáctica, as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos 
necesarios e as posibles dificultades do tema. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo como a «Lectura compartida» e extraemos 
deles ideas e preguntas. 
▪ Poñemos en común coñecementos previos de álxebra, monomios e polinomios. 
Tarefa 2: Monomios, polinomios e outras expresións alxébricas 

▪ Lembramos que son os monomios e os elementos que os forman. 
▪ Repasamos polinomios, fraccións alxébricas e outras expresións alxébricas. 
▪ Reforzamos a simplificación de expresións non polinómicas coas actividades da web. 
▪ Traducimos enunciados a linguaxe alxébrica coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades propostas no libro de texto, os recursos fotocopiables e os recursos dixitais. 
Tarefa 3: Monomios. Operacións 

▪ Lembramos as operacións básicas con monomios. 
▪ Verificamos o aprendido revisando os exemplos do libro de texto. 
▪ Realizamos as actividades propostas no libro de texto. 
Tarefa 4: Polinomios. Operacións 

▪ Lembramos as operacións básicas con polinomios: suma, resta, produto e división. 
▪ Identificamos os procedementos para realizar cada unha delas. 
▪ Realizamos operacións con polinomios coas actividades do libro de texto, combinando o traballo individual, 
o cooperativo e a resolución de dúbidas cunha posta en común. 
▪ Reforzamos a práctica de operacións con polinomios realizando as actividades propostas na proposta 
didáctica, nos recursos fotocopiables e nos recursos dixitais. 
Tarefa 5: Regra de Ruffini 

▪ Recordamos os coñecementos previos sobre a regra de Ruffini. 
▪ Analizamos de forma conxunta os exercicios resoltos no libro de texto. 
▪ Reforzamos a práctica da división de polinomios usando a regra de Ruffini cos exemplos e os exercicios da 
web. 
▪ Aprendemos a aplicar a regra de Ruffini para calcular o valor dun polinomio. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Raíz dun polinomio 

▪ Definimos que é a raíz dun polinomio. 
▪ Explicamos os criterios para buscar as raíces dun polinomio. 
▪ Describimos os pasos para coñecer as raíces dun polinomio e identificámolos nos exercicios resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Factorización de polinomios 

▪ Relacionamos a factorización de números coa factorización de polinomios. 
▪ Describimos os pasos necesarios para factorizar un polinomio aplicando a regra de Ruffini e aplicámolos a 
exemplos. 
▪ Lembramos que son as identidades notables e a utilidade de coñecelas e manexalas para factorizar 



Unidade 5. Expresións alxébricas Actividades 
polinomios. 
▪ Reforzamos a factorización de polinomios coas actividades da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos dixitais. 
Tarefa 8: Preparación para ecuacións e inecuacións 

▪ Analizamos os pasos para resolver axilmente operacións con polinomios de primeiro e segundo grao. 
▪ Realizamos unha selección dos exercicios do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables 
para ganar axilidade nas operacións con polinomios. 
Tarefa 9: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Unidade 6. Ecuacións Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de ecuacións, inecuacións e sistemas 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo, como «O padrón roto», e extraemos deles 
ideas e preguntas. 
▪ Poñemos en común coñecementos previos de ecuacións. 
Tarefa 2: Identidades e ecuacións 

▪ Lembramos o concepto de ecuación e comprobámolo nos exemplos e no exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Resolución de ecuacións de primeiro grao 

▪ Identificamos os pasos para resolver ecuacións de primeiro grao. 
▪ Recoñecemos os pasos nos exercicios resoltos. 
▪ Reforzamos a resolución de ecuacións de primeiro grao coas actividades propostas na web. 
▪ Comprendemos e explicámoslle a un compañeiro ou compañeira as estratexias utilizadas nos problemas 
resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Ecuacións de segundo grao 

▪ Distinguimos as ecuacións de segundo grao completas das incompletas e razoamos a forma de resolvelas. 
▪ Exercitamos o cálculo resolvendo mentalmente as ecuacións da marxe. 
▪ Ampliamos os nosos coñecementos aprendendo a resolver ecuacións bicadradas cos exercicios propostos na 
web. 
▪ Comprendemos e explicámoslle a un compañeiro as estratexias utilizadas nos problemas de ecuacións de 
segundo grao resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e da web. 
Tarefa 5: Outros tipos de ecuacións 

▪ Coñecemos outros tipos de ecuacións e buscamos estratexias coñecidas (factorización, eliminación de 
denominadores e raíces) para resolvelas. 
▪ Observamos e comprendemos estas estratexias nos exercicios resoltos. 
▪ Adestramos a resolución de ecuacións con radicais facendo os exercicios propostos na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Unidade 7. Sistemas de ecuacións Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo dos sistemas de ecuacións 

▪ Coñecemos, mediante a proposta didáctica, as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos 
necesarios e as posibles dificultades do tema. 
▪ Lemos os textos e extraemos deles ideas e preguntas. 
▪ Lembramos os coñecementos previos sobre sistemas de ecuacións. 
Tarefa 2: Ecuacións lineais con dúas incógnitas 

▪ Lembramos como son as ecuacións lineais con dúas incógnitas e a súa representación gráfica. 
▪ Coñecemos casos especiais de ecuacións lineais con dúas incógnitas e observamos a súa representación 



Unidade 7. Sistemas de ecuacións Actividades 
gráfica. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 3: Sistemas de ecuacións lineais 

▪ Lembramos que é un sistema de ecuacións lineais. 
▪ Clasificamos os sistemas de ecuacións segundo o número de solucións que teñan. 
▪ Observamos e describimos a forma das súas representacións gráficas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 4: Resolución de sistemas de ecuacións 

▪ Lembramos os tres métodos para resolver sistemas de ecuacións. 
▪ Comprendemos a aplicación dos métodos analizando os exercicios resoltos. 
▪ Practicamos os métodos de resolución de sistemas de ecuacións cos exercicios da web, os do libro de texto e 
os dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Sistemas de ecuacións lineais máis complexos 

▪ Aplicamos todas as estratexias coñecidas para resolver ecuacións complexas aos sistemas de ecuacións. 
▪ Identificamos os pasos para resolver sistemas máis complexos. 
▪ Verificamos eses pasos no exercicio resolto. 
▪ Poñemos en práctica os pasos realizando os exercicios propostos no libro de texto e nos recursos 
fotocopiables. 
Tarefa 6: Sistemas non lineais 

▪ Aplicamos os coñecementos adquiridos para resolver sistemas de ecuacións lineais aos sistemas de ecuacións 
non lineais. 
▪ Analizamos de forma conxunta os exercicios resoltos no libro de texto. 
▪ Reforzamos o aprendido coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Resolución de problemas mediante sistemas 

▪ Identificamos as estratexias para traducir enunciados a sistemas de ecuacións e resolver os problemas 
mediante a estrutura de traballo cooperativo «Grupo de expertos». Explicamos as estratexias aos membros do 
grupo. 
▪ Reforzamos a tradución de enunciados a sistemas de ecuacións coas actividades propostas na web. 
▪ Resolvemos os problemas propostos na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 8: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 
Unidade 8. Funcións. Características Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo das funcións 

▪ Coñecemos, lendo a proposta didáctica, as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos mínimos e as 
posibles dificultades do tema. 
▪ Lemos os textos e elaboramos un mapa mental sobre a evolución do concepto de función e os matemáticos 
que contribuíron a iso. 
Tarefa 2: Conceptos básicos 

▪ Repasamos o concepto de función e os elementos que a definen. 
▪ Aplicamos estes conceptos a algúns exemplos de situacións cotiás, científicas ou sociais. 
▪ Reforzamos o cálculo do dominio dunha función coas actividades da web. 
▪ Traballamos en grupo a proposta «Modelización da enchedura de recipientes» dos recursos dixitais. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 3: Como se presentan as funcións 

▪ Resumimos nun mapa mental as maneiras en que se pode presentar unha función: gráfica, enunciado, táboa 
de valores ou fórmula. Achegamos imaxes e exemplos. 
▪ Lemos gráficas na actividade «Dous camiñantes» dos recursos dixitais. 
▪ Elaboramos en grupo un mapa mental sobre as diversas formas de presentar unha función con exemplos e 
representacións simbólicas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos fotocopiables. 



Unidade 8. Funcións. Características Actividades 
Tarefa 4: Funcións continuas. Descontinuidades 

▪ Describimos as gráficas que se presentan no libro de texto e deducimos o concepto de continuidade dunha 
función a partir delas. 
▪ Analizamos os exemplos propostos e pensamos máis exemplos de funcións descontinuas. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Crecemento, máximos e mínimos 

▪ Describimos as gráficas que se presentan no libro de texto e deducimos os conceptos de crecemento, 
máximos e mínimos dunha función a partir delas. 
▪ Analizamos os exemplos propostos e pensamos máis exemplos de funcións con distintos crecementos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Taxa de variación media (T.V.M.) 

▪ Lemos o concepto de taxa de variación media para comprendelo. 
▪ Comprobamos a comprensión da T.V.M. dunha función nun intervalo aplicándoo aos problemas resoltos. 
▪ Afianzamos este concepto cos exercicios e os exemplos da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Tendencia 

▪ Comprendemos a tendencia dunha función e relacionámola co límite. 
▪ Analizamos os problemas resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 8: Periodicidade 

▪ Definimos periodicidade a partir do exemplo proposto no libro de texto. 
▪ Buscamos exemplos de funcións cuxos valores se repitan de forma periódica. 
▪ Investigamos máis exemplos na web. 
▪ Calculamos o período dunha función periódica nas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 9: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Unidade 9. Funcións elementais Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de funcións elementais 

▪ Lemos as suxestións metodolóxicas xerais dadas na proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos utilizando estratexias de traballo cooperativo, como «Think pair share», e extraemos deles 
ideas e preguntas. 
▪ Repasamos os coñecementos previos de funcións. 
Tarefa 2: Funcións lineais 

▪ Deducimos que é unha función lineal a partir de exemplos cotiáns propostos no libro e outros propostos polos 
estudantes. 
▪ Describimos o gráfico da marxe e explicamos a partir del o concepto de función lineal. 
▪ Reforzamos a representación de funcións lineais facendo as actividades da web. 
▪ Repasamos o concepto de pendente e o estudo de rectas realizando os exercicios da web. 
▪ Obtemos a ecuación dunha recta a partir dun punto e a pendente, fixándonos nos pasos do exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos dixitais. 
Tarefa 3: Funcións cuadráticas. Parábolas 

▪ Analizamos de forma conxunta as representacións gráficas do libro e a súa relación coas conclusións que 
presenta. 
▪ Escribimos no caderno os pasos para representar unha función cuadrática e identificámolos no exercicio 
resolto. 
▪ Ampliamos os coñecementos investigando nos recursos dixitais. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos dixitais. 
Tarefa 4: Funcións de proporcionalidade inversa 

▪ Describimos as gráficas que se presentan no libro de texto e posteriormente lemos a descrición do texto. 
▪ Comprendemos as características das funcións de proporcionalidade inversa e o exercicio resolto. 
▪ Ampliamos os coñecementos traballando as translacións de hipérboles na proposta web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 



Unidade 9. Funcións elementais Actividades 
Tarefa 5: Funcións radicais 

▪ Observamos as representacións gráficas de funcións radicais. 
▪ Comprendemos as características das funcións radicais e o exercicio resolto. 
▪ Representamos graficamente funcións radicais facendo as actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Funcións exponenciais 

▪ Observamos as representacións gráficas de funcións exponenciais e comparámolas coa súa correspondente 
táboa de valores. 
▪ Diferenciamos as funcións exponenciais crecentes e decrecentes, e entendemos as súas diferenzas. 
▪ Aplicamos os nosos coñecementos sobre as funcións exponenciais aos exercicios da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 7: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Unidade 10. Xeometría Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo da Xeometría 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema coa proposta didáctica. 
▪ Lemos os textos e compartimos as ideas e as preguntas utilizando estratexias de traballo cooperativo, como 
«1-2-4». 
▪ Resumimos e organizamos nun mapa mental todos os coñecementos previos sobre Xeometría. 
Tarefa 2: O teorema de Pitágoras 

▪ Repasamos o teorema de Pitágoras. 
▪ Lemos o exercicio resolto e explicámosllo  a un compañeiro ou compañeira. 
▪ Resolvemos unha selección dos problemas do libro de texto. 
Tarefa 3: Semellanza 

▪ Describimos as figuras do libro e deducimos a definición de figura semellante. 
▪ Aplicamos a razón de semellanza á resolución dos problemas do libro. 
▪ Investigamos na web que é un pantógrafo e o uso que se lle dá. 
Tarefa 4: Semellanza de triángulos 

▪ Lembramos o teorema de Tales e a súa aplicación á resolución de triángulos. 
▪ Investigamos na web a visualización do teorema de Tales. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Unha proporción interesante: a proporción cordobesa 

▪ Lemos en que consiste a proporción cordobesa, debuxamos octógonos regulares de distintas dimensións e, 
medindo, calculamos a relación entre o raio e o lado de cada octógono. 
▪ Observamos os debuxos do triángulo e o rectángulo cordobeses, e respondemos razoadamente a pregunta que 
se considera no libro de texto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Áreas e volumes de figuras semellantes 

▪ Aplicamos a razón de semellanza ao cálculo de áreas e volumes de figuras semellantes. 
▪ Identificamos os pasos para a resolución de problemas no exercicio resolto. 
▪ Usamos estes procedementos para o cálculo de áreas e volumes. 
▪ Reforzamos o cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de figuras semellantes coas actividades propostas na 
web. 
▪ Investigamos na web o cálculo de áreas en triángulos en posición de Tales e a axuda para resolver problemas 
con triángulos semellantes no espazo. 
Tarefa 7: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 
▪ 

 

Unidade 11. Estatística Actividades 



Unidade 11. Estatística Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de estatística 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema coa proposta didáctica. 
▪ Lemos o texto proposto e extraemos tres ideas sobre a evolución da estatística. 
▪ Lembramos coñecementos previos de estatística. 
Tarefa 2: Conceptos básicos 

▪ Resumimos e organizamos os conceptos de estatística e as fases dun estudo estatístico nun mapa mental. 
▪ Formulamos algúns exemplos de aplicacións estatísticas. 
Tarefa 3: Táboas de frecuencias 

▪ Comparamos táboas con datos illados e táboas con datos agrupados, a súa elaboración e as súas aplicacións. 
▪ Reflexionamos sobre as vantaxes e as desvantaxes das táboas con datos agrupados a partir do «Observa» da 
marxe do libro de texto. 
▪ Identificamos os pasos para elaborar unha táboa e unha gráfica a partir dun conxunto de datos co exercicio 
resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 4: Parámetros estatísticos: 𝑎𝑎¯ e 𝜎𝜎 

▪ Copiamos no caderno os principais parámetros estatísticos, a súa fórmula e algún exemplo. 
▪ Reflexionamos sobre a utilidade de cada un dos parámetros estatísticos a partir do exemplo da marxe. 
▪ Resumimos e describimos os pasos para calcular os parámetros estatísticos no exercicio resolto. 
▪ Identificamos o procedemento para calcular os parámetros estatísticos con calculadora. 
▪ Aplicamos este procedemento á realización das actividades propostas no libro de texto, nos recursos dixitais e 
nos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Parámetros de posición 

▪ Definimos os parámetros de posición. 
▪ Reflexionamos sobre a súa utilidade e o seu uso en exemplos concretos. 
▪ Reforzamos o cálculo de cuartís e percentís facendo as actividades da web. 
▪ Analizamos o exercicio resolto e aprendemos a calcular os percentís a partir de frecuencias e porcentaxes 
acumuladas. 
▪ Realizamos o exercicio do libro de texto. 
Tarefa 6: Diagramas de caixa 

▪ Observamos e describimos os diagramas de caixa para representar unha distribución estatística. 
▪ Distinguimos os pasos para elaborar diagramas de caixa. 
▪ Identificamos estes pasos nos exercicios resoltos. 
▪ Realizamos as actividades propostas no libro de texto e nos recursos dixitais. 
Tarefa 7: Estatística inferencial 

▪ Razoamos a necesidade de recorrer a mostras para estudos estatísticos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 8: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 
Unidade 12. Distribucións bidimensionais Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo de distribucións bidimensionais 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema coa proposta didáctica. 
▪ Lemos o texto proposto para iniciar o tema e investigamos sobre os científicos que presenta e a súa 
contribución ao desenvolvemento da estatística. 
Tarefa 2: Dúas variables relacionadas. Correlación 

▪ A partir das gráficas representadas, deducimos as ideas de nube de puntos, correlación e recta de regresión na 
representación de dúas variables. 
▪ Observamos as gráficas do libro de texto e deducimos como pode variar a correlación. 
▪ Afondamos observando na web diagramas de dispersión con diferentes graos de correlación. 
▪ Ampliamos o estudo da correlación entre dúas variables coas explicacións propostas na web. 
▪ Verificamos estes conceptos analizando a súa aplicación nos exercicios resoltos. 



Unidade 12. Distribucións bidimensionais Actividades 
▪ Aplicamos os conceptos aos exercicios propostos no libro de texto e na web. 
Tarefa 3: O valor da correlación 

▪ Deducimos o concepto de coeficiente de correlación a partir da observación das gráficas e o valor de r en 
cada caso. 
▪ Distinguimos o valor da correlación do valor da pendente da recta de regresión. 
▪ Comprobamos a comprensión deste concepto lendo e entendendo o exercicio resolto. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto. 
Tarefa 4: A recta de regresión para facer estimacións 

▪ En parellas, cada estudante le un dos exemplos e explícallo ao compañeiro ou compañeira. 
▪ Realizamos os exercicios propostos a continuación conxuntamente. 
▪ Deducimos as condicións de fiabilidade das estimacións. 
▪ Realizamos as actividades propostas no libro de texto. 
Tarefa 5: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Unidade 13. Probabilidade Actividades 
Tarefa 1: Introdución ao estudo da probabilidade 

▪ Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais, os coñecementos previos necesarios e as posibles dificultades 
do tema coa proposta didáctica. 
▪ Lemos o texto proposto e propoñemos unha idea e unha pregunta sobre a orixe do estudo da probabilidade. 
▪ Buscamos información na web sobre os matemáticos mencionados e as súas achegas ao desenvolvemento 
desta ciencia. 
▪ Formulamos preguntas que nos gustaría responder a través do estudo desta unidade. 
Tarefa 2: Obtención de probabilidades: experimentación ou cálculo matemático? 

▪ Distinguimos entre experiencias regulares e irregulares. 
▪ Reflexionamos sobre o exemplo proposto no libro de texto. 
Tarefa 3: Sucesos aleatorios 

▪ Definimos suceso aleatorio. 
▪ Copiamos no caderno a nomenclatura para describir un suceso aleatorio e aplicámola a un exemplo. 
▪ Practicamos cos exercicios propostos no libro de texto e na web. 
Tarefa 4: Probabilidade dun suceso 

▪ Definimos a probabilidade dun suceso. 
▪ Deducimos a «lei dos grandes números» a partir da observación reflexiva dos exemplos. 
▪ Experimentamos coa experiencia proposta na web. 
▪ Lemos o texto da web «É posible dar leis que regulen o azar?». 
▪ Analizamos de forma cooperativa como se realizan os cálculos de probabilidades nos exercicios resoltos. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 5: Lei de Laplace para experiencias regulares 

▪ Recordamos a lei de Laplace e a súa aplicación. 
▪ Analizamos de forma cooperativa os exercicios resoltos. 
▪ Reforzamos o cálculo de probabilidades facendo os exercicios de iniciación e cálculo da web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 6: Experiencias compostas. Diagramas en árbore 

▪ Contrastamos a diferenza entre experiencias compostas dependentes e independentes. 
▪ Definimos as experiencias independentes e entendemos a forma de calcular a probabilidade dun resultado. 
▪ Identificamos os pasos no exercicio resolto. 
▪ Reforzamos o cálculo cos exercicios propostos na web. 
▪ Explicamos as experiencias dependentes e entendemos a dependencia entre sucesos. 
▪ Determinamos os pasos para calcular estas probabilidades nos exercicios resoltos. 
▪ Aplicamos o diagrama de árbore ás experiencias dependentes e verificamos os pasos no exercicio resolto. 
▪ Reforzamos o cálculo cos exercicios propostos na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 



Unidade 13. Probabilidade Actividades 
Tarefa 7: Táboas de continxencia 

▪ Describimos as táboas de continxencias e o seu uso. 
▪ Relacionamos proporcións e probabilidade utilizando os exemplos da marxe. 
▪ Utilizamos a folla de cálculo proposta na web para traballar con táboas de continxencia. 
▪ Buscamos exemplos de probabilidades condicionadas. 
▪ Reforzamos o uso de táboas de continxencia coas actividades propostas na web. 
▪ Realizamos as actividades do libro de texto, dos recursos dixitais e dos recursos fotocopiables. 
Tarefa 8: Exercicios e problemas 

▪ Realizamos unha selección de actividades da sección «Exercicios e problemas» do libro de texto. 
▪ Realizamos a proposta da sección «Curiosidades matemáticas». 

 

Educación en valores 
 

Unidade 1. Números enteiros e racionais Valores 

Educación para o 
desenvolvemento 

Grazas ao dominio da aritmética conseguido nesta unidade, os alumnos poderán entender 
mellor os informes referidos á axuda ao desenvolvemento a países máis pobres, sobre todo 
na súa vertente numérica. 

Educación para a 
convivencia 

As fraccións, tan distintas a simple vista, mostran moitas similitudes tras o seu estudo. 
Pódese aproveitar esta circunstancia para que os alumnos se conciencien da necesidade de 
non prexulgar os demais. 

Educación para o 
consumidor 

O dominio desta unidade permitiralle ao alumno enfrontarse sen problemas ás compras de 
produtos, sobre todo alimenticios, onde o peso é un factor principal. 

 

Unidade 2. Números decimais Valores 

Educación para a 
comunicación 

O uso da aproximación de números a determinadas ordes de unidades e a valoración do 
erro cometido ao aproximalos axudarán aos estudantes a entender mensaxes nas que 
interveñan números decimais e a emitir información correctamente. 

Educación para o 
consumidor 

O dominio desta unidade permitiralle ao alumno enfrontarse sen problemas ás compras de 
produtos, sobre todo onde o peso é un factor principal, para poder traballar con números 
decimais e fraccións da unidade. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

O dominio da notación científica permitiralles aos estudantes unha mellor comprensión de 
futuros estudos científicos, onde o uso desta notación é moi importante. 

 

Unidade 3. Números reais Valores 
Educación 
multicultural 

A universalidade dos números reais e da súa operatoria fará ver os estudantes as grandes 
similitudes que existen entre distintas culturas. 

Educación moral e 
cívica 

Os números reais e as súas operacións teñen unhas regras claras, sen as cales non é posible 
traballar con eles. O mesmo acontece en calquera sociedade: son necesarias unhas regras 
para as relacións humanas. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Nesta unidade os alumnos habitúanse a traballar con distintos tipos de números, o que lles 
axudará en futuros estudos científicos, nos que terán que traballar con conceptos distintos 
e buscar as súas relacións. 

 

Unidade 4. Problemas aritméticos Valores 
 
Educación ambiental 

En calquera comunicación sobre temas ambientais se utilizan as proporcións e as 
porcentaxes para establecer conclusións. O dominio desta unidade permitiralle ao 
estudante entender estas mensaxes e poder decidir con criterio a súa posición sobre estes 
temas. 

 
Educación viaria 

As porcentaxes son unha ferramenta moi útil para o estudo do tráfico, da seguridade 
viaria, … . Estes contidos pódense aproveitar para que os estudantes sexan conscientes da 
necesidade dun uso correcto das vías públicas. 



Unidade 4. Problemas aritméticos Valores 

Educación para 
previr a violencia 

É importante que os estudantes asuman a gravidade que significa a violencia. Para iso, é 
importante un gran dominio dos contidos desta unidade, base de moitas das informacións 
sobre este tema. 

 

Unidade 5. Expresións alxébricas Valores 

Educación para a 
comunicación 

O estudo dos polinomios, baseado na linguaxe alxébrica (co seu propio vocabulario e a súa 
propia sintaxe), debería facer reflexionar os estudantes sobre a importancia de establecer 
unhas regras ben definidas para que a comunicación sexa efectiva. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Os polinomios son unha ferramenta potente para xeneralizar ou modelizar situacións reais, 
que é unha das bases dalgúns dos coñecementos científicos que os estudantes adquirirán en 
anos posteriores. 

Educación para a 
convivencia 

A álxebra posúe unhas regras que permiten que persoas de moi distintas culturas e linguas 
poidan entenderse. Pódese estender esta idea ás regras de convivencia que rexen as 
relacións humanas. 

 

Unidade 6. Ecuacións Valores 
 
Educación para o 
consumidor 

As ecuacións e as inecuacións son métodos que facilitan enormemente a resolución de 
problemas relacionados con compras, prezos, almacenaxes, distribución, … . Con este 
material os estudantes estarán mellor preparados para enfrontarse a este tipo de problemas 
na vida real. 

 
Educación viaria 

Algúns problemas desta unidade, nos que interveñen vehículos, poden aproveitarse para 
que os estudantes tomen conciencia da importancia que ten un correcto cumprimento das 
normas de tráfico. 

 

Unidade 7. Sistemas de ecuacións Valores 
 
Educación moral e 
cívica 

Na resolución de sistemas de ecuacións pódese elixir entre distintos métodos. Uns son bos 
para uns casos, e outros, para outros, pero todos son útiles. Pódese traballar cos estudantes 
a idea de que os humanos e os seus comportamentos tamén son distintos, pero que todos 
cumprimos unha función na sociedade e debe respectarse. 

Educación para a 
convivencia 

O coñecemento que adquiren os estudantes nesta unidade, pódelles ser moi útil para 
manexar situacións nas que hai que repartir cousas (beneficios, comida, … ) dunha forma 
xusta. 

Educación para o 
consumidor 

É frecuente ter que comparar os prezos de distintas compras sometidos a certas condicións. 
Esta unidade preparará os estudantes para enfrontarse dunha forma favorable a estas 
situacións. 

 

Unidade 8. Funcións. Características Valores 
 
Educación ambiental 

Nesta unidade ofrécese aos estudantes un coñecemento que lles permitirá entender calquera 
información gráfica sobre temas ambientais, así como analizala e sacar as súas propias 
conclusións. 

Educación para a 
saúde 

Moitas informacións relacionadas coa saúde acompáñanse de gráficas. Os estudantes 
estarán preparados para enfrontarse a elas, grazas aos coñecementos adquiridos nesta 
unidade. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Un recurso moi útil en varios estudos científicos é a elaboración de gráficas para presentar 
resultados de experimentos ou modelizacións. Esta unidade axudará a entender moito 
mellor estes procesos. 

 

Unidade 9. Funcións elementais Valores 

Educación para a 
igualdade 

As políticas de igualdade deben estar baseadas en informacións e estudos estatísticos. Os 
estudantes, cos coñecementos adquiridos nesta unidade, estarán máis preparados para 
coñecer e analizar estes estudos, e para sacar as súas propias conclusións. 

Educación para o 
desenvolvemento 

Moitos estudos sobre o desenvolvemento humano baséanse en datos que se representan por 
funcións lineais. A súa comprensión permitiralles aos estudantes un mellor coñecemento 
deste tipo de temas sociais. 



Unidade 9. Funcións elementais Valores 
 
Educación ambiental 

Un coñecemento profundo dos contidos desta unidade permitiralles aos estudantes unha 
comprensión moito maior das informacións sobre cuestións ambientais, moitas dadas en 
forma de táboas de valores, gráficas, … . 

Educación para 
previr a violencia 

A través de gráficas e táboas de valores sobre número de delitos, porcentaxes, … , pódese 
traballar estes temas cos estudantes. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

Dado que as funcións son parte prioritaria de multitude de estudos científicos, pódese 
aproveitar esta unidade para que os estudantes vexan a relación que existe entre as 
matemáticas e outras disciplinas científicas. 

 

Unidade 10. Xeometría Valores 
 
Educación ambiental 

Nesta unidade utilízase a semellanza para calcular distancias en lugares inaccesibles, sendo 
especialmente útil en zonas campestres ou montañosas. Os estudantes poden aproveitar 
para debater sobre os distintos problemas que se formulan no noso medio. 

Educación para a 
convivencia 

Ao estudar a semellanza de triángulos, os estudantes acostúmanse a ver triángulos distintos, 
que tras un pequeno estudo resultan ser semellantes. Do mesmo modo, pódese traballar 
con eles que para unha correcta convivencia non hai que prexulgar a ninguén sen coñecelo. 

 

Unidade 11. Estatística Valores 
Educación para 
Europa 

Os estudantes faranse unha mellor idea do que é Europa e como funciona, estudando 
distintas estatísticas e traballando con elas. 

Educación para 
previr a violencia 

É importante que os estudantes se decaten do grave problema que supón a violencia na 
nosa sociedade. Unha das maneiras de traballar niso pode ser o estudo de distintas 
estatísticas. 

 

Unidade 12. Distribucións bidimensionais Valores 

Educación sexual e 
afectiva 

Pódense aproveitar as múltiples estatísticas que existen sobre estes temas para que os 
estudantes traballen con elas, á vez que se conciencian da importancia de tratar estes temas 
desde un punto de vista serio. 

 

Unidade 13. Probabilidade Valores 
 
Educación ambiental 

Nos estudos meteorolóxicos, moi importantes para o entendemento de distintas cuestións 
ambientais, a probabilidade é unha ferramenta moi útil. Esta unidade pode servir para 
concienciar os estudantes, mediante a análise de casos concretos, da necesidade de coidar 
o contorno que nos rodea. 

Educación para o 
consumidor 

Os contidos desta unidade poden ser moi útiles para tratar un asunto moi ligado aos 
estudantes: os xogos de azar e as apostas. 

Educación para o 
coñecemento 
científico 

O dominio do cálculo de probabilidades permitiralles aos estudantes internarse noutras 
disciplinas científicas, vendo como as matemáticas, e en concreto a probabilidade, pódese 
aplicar a eses outros estudos. 



BACHARELATO 
Obxectivos do bacharelato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 



Cualificación no Bacharelato 
 

Método de cualificación 
A nota da avaliación é a nota resultante da seguinte ponderación: 

As probas específicas de avaliación puntuarán un 90% da nota.  
A actitude e traballo na clase, o análise do caderno da clase, o traballo de resolución de problemas 
e investigacións, e o traballo na casa puntuarán un 10% da nota. 

A nota final do curso é a media das notas das avaliacións. 
 
O alumnado matriculado na materia de Reforzo e/ou Ampliación de Matemáticas II ou Matemáticas aplicadas 
ás CCSS II poderá ter un incremento na cualificación da materia da que cursan o reforzo (sendo esta igual ou 
superior a 5) de  ata un punto. 

 

Para cada avaliación suspensa haberá un exame de recuperación. 

As datas de celebración de devanditos exames serán decididas conxuntamente entre o/a profesor/a e o 
alumnado do grupo. 

Para aprobar a materia é necesario aprobar todas as avaliacións. En Matemáticas Aplicadas ás Ciencias 
Sociais I e II, a cualificación final do curso é a media das notas das avaliacións obtidos coas notas das 
avaliacións ou recuperacións de cada bloque de contados ou en Matemáticas I e II  será media ponderada 
dos bloques de contidos, coas correspondentes recuperacións.  

No caso de ser esta inferior a 5 obterá                         como cualificación INSUFICIENTE, e terá que facer unha proba 
escrita na convocatoria extraordinaria de xuño. 

Na convocatoria extraordinaria de xuño a nota virá determinada por un único exame, igual para tódolos 
grupos, de toda a materia. 

A confección do exame farase en función dos contidos mínimos da programación e atendendo aos criterios 
de avaliación mencionados na programación. 

No anexo I figuran de xeito máis detallado os criterios de avaliación e cualificación 

 

 

 
Metodoloxía 

A metodoloxía favorecerá a capacidade do alumno para aprender por se mesmo, para traballar en equipo e 
para aplicar os métodos apropiados de investigación. Do mesmo xeito subliñará a relación dos aspectos 
teóricos das materias coa súa aplicación práctica. 

A resolución de problemas contemplarase como unha práctica habitual integrada en todas e cada unha das 
facetas que conforman o proceso de ensino-aprendizaxe, pois polas súas características xerais a resolución de 
problemas constitúe o núcleo central das matemáticas. Nela utilízase un gran número de capacidades básicas 
das persoas: ler atentamente, reflexionar, establecer un plan de traballo que se vai revisando durante o 
proceso, modificar o plan se non dá resultado, comprobar a solución se se atopou, comprobar a súa 
adecuación ou non ás condicións do problema, formular outros novos… En resumen, é unha tarefa 
privilexiada para desenvolver métodos e estratexias útiles á hora de abordar calquera problema; á súa vez, no 
transcurso do traballo, ponse de manifesto e exercítanse, de xeito especial, destrezas e procesos 
cognoscitivos xerais. En todos os bloques nos que se estrutura o curso, os alumnos deberán realizar na súa 
casa actividades de reforzo que axuden a consolidar os coñecementos adquiridos na clase. 



Recorrerase á historia das matemáticas nos contextos apropiados para introducir ou afianzar determinados 
contidos. A formulación dun número suficiente de contextos históricos ao longo da etapa faralles ver aos 
alumnos que as matemáticas evolucionaron ao longo do tempo, e en paralelo ás formas de produción 
económica, ás necesidades de organización das sociedade, contribuíndo a lograr unha visión aberta da 
materia. 



Orientacións metodolóxicas 
Utilizar situación próximas ao alumnado que faciliten a comprensión dos problemas. Resolución de 

problemas en contextos diversos. 

Uso de materiais e procedementos distintos. 

Uso das tecnoloxías e ferramentas de cálculo que favorezan o proceso de abstracción. Valorar distintos 

camiños e as solucións creativas. 

Fomentar o traballo en equipo e a análise rigorosa. 

Propoñer situacións que faciliten a investigación. 

 
Unha concepción construtivista da aprendizaxe 

Desde a perspectiva construtivista da aprendizaxe en que se basea o noso currículo oficial e, 
consecuentemente, este proxecto, a realidade só adquire significado na medida en que a construímos. A 
construción do significado implica un proceso activo de formulación interna de hipóteses e a realización de 
numerosas experiencias para contrastalas coas hipóteses. Se hai acordo entre estas e os resultados das 
experiencias, “comprendemos”; se non o hai, formulamos novas hipóteses ou abandonamos. As bases sobre 
as que se asenta esta concepción das aprendizaxes están demostrando que: 

Os conceptos non están illados, senón que forman parte de redes conceptuais con certa coherencia interna. 

Os alumnos e as alumnas non saben manifestar, a maioría das veces, as súas ideas. 

As ideas previas e os erros conceptuais déronse e continúanse dando, frecuentemente, en alumnos da mesma 
idade noutros lugares. 

Os esquemas conceptuais que traen os estudantes son persistentes, e non é fácil modificalos. 

Todo iso ten como consecuencias, que o profesorado ten que tomar en consideración, polo menos, as 
seguintes: 

Que o alumnado sexa consciente de cal é a súa posición de partida. 

Que se lle faga sentir a necesidade de cambiar algunhas das súas ideas de partida. 

Que se propicie un proceso de reflexión sobre o que se vai aprendendo e unha autoavaliación para que sexa 
consciente dos progresos que vai realizando. 

Así pois, o noso modelo de aprendizaxe, que se basea no construtivismo, ten en conta os coñecementos 
previos dos estudantes, o campo de experiencias no que se moven e as estratexias interactivas entre eles e co 
profesorado. 

De acordo co famoso parágrafo 243 do informe Cockcroft, que tantas repercusións está tendo nos últimos 
tempos, deberiamos “equilibrar” as oportunidades para que nunha clase de Matemáticas haxa: 

Explicacións a cargo do profesor. 

Discusións entre profesor e alumnos e entre os propios alumnos. 

Traballo práctico apropiado. 

Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 

Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 

Traballos de investigación. 



Materiais e recursos didácticos 
Os materiais e recursos deben integrarse nas novas linguaxes e tecnoloxías. Por outra banda, a diversidade 

de alumnos esixe tamén a diversidade de materiais para poder respectar o principio de individualización do 
ensino. 

Ao mesmo tempo tamén debe recorrerse ao uso adecuado dos espazos do Centro, como poden ser a 
Biblioteca, o Aula de Informática ou a Sala de Usos Múltiples. Neste sentido, debe potenciarse o uso da 
biblioteca como sala de estudo, lectura ou consulta. O aula de informática seranos especialmente útil, cando, 
por exemplo, desenvolvemento as unidades didácticas de funcións. 

Propomos o emprego dos seguintes recursos materiais por parte do profesor ou da profesora: 

Os libros de texto de referencia decididos polo Departamento. (Editorial Anaya). 

Libros de problemas resoltos, diversas editoriais. 

Aula virtual do centro. 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo: 

Caderno do alumno, no que este realizará as actividades que se propoñen. 

Exercicios de autoavaliación que propón o/a profesor/a ao final de cada unidade. 

Calculadora científica. 

Computadora. 

Programas de software libre: 

Paquete ofimático OpenOffice ou LibreOffice. 

Programa de xeometría dinámica GeoGebra. 

Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, … , servirán ao estudante para ampliar 
coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación. 

 
A calculadora e o computador 

O uso racional dos elementos que a tecnoloxía pon á nosa disposición (calculadora, programas 
informáticos,, … ) pon ao alumnado en contacto cos avances tecnolóxicos. Tamén é conveniente potenciar o 
uso de Internet como procura de información. Neste aspecto oriéntaselle na procura de elementos 
matemáticos en páxinas de Internet como www.cnice.descartes.com. 

 
Os medios audiovisuais 

O uso de transparencias e diapositivas realizadas con ferramentas informáticas de Office (Word, Power 
Point, Excel), vídeos matemáticos (“O universo matemático”, “Máis por menos”), … . 

 
Material bibliográfico de consulta 

Actualmente moitas editoriais publican cada vez máis libros de divulgación matemática onde aparecen 
problemas, xogos lóxico-matemáticos, curiosidades, aplicacións de matemáticas á vida ordinaria, e ata 
biografías de matemáticos que dan unha idea da evolución do pensamento matemático ao longo da historia. 
Exemplo de todo iso é, aparte dos xa nomeados, “O diaño dos números”, “O home que calculaba”, “O 
teorema do Papagaio”. 

http://www.cnice.descartes.com/


O profesor debe fomentar que os alumnos lean e utilicen espontaneamente distintos tipos de textos 
matemáticos, adecuados ao seu contexto, gustos e niveis de comprensión. 

 
Outros materiais 

Os materiais manipulables, como as figuras poliédricas, dominou, … 

Instrumentos de debuxo ou medida: 

regra, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás, … 

Papel milimetrado para a confección de gráficas. 

Artigos de prensa nos que se utilicen ferramentas matemáticas como funcións, gráficas ou táboas estatísticas, 
elementos xeométricos, publicidade? 

Fotografías de distintas construcións arquitectónicas onde se vexan reflectidos conceptos xeométricos talles 
como semellanza, simetrías (A Alhambra de Granada, O Partenón) … 

Tangram, quebracabezas pitagóricos, cartas Tío Papel. 

Revistas: “Suma”, “Gamma”, … 

 
Temas transversais 

Nunha época na que todo nos empurra cara á especialización, nalgúns casos desmesurada, faise necesario o 
tratamento de temas transversais como complemento idóneo da formación persoal do alumnado. 

A transversalidade educativa cabe entendela de dous xeitos: 

Relación entre os contidos de distintas áreas. 

Aplicación dos contidos a materias que, por si mesmas, non constitúen obxecto de estudo nesta etapa do 
ensino. 

A primeira das dúas abondará nunha formación integral do alumno, quen mostrará interese por un maior 
número de materias, pois ata nas que non goce verá elementos de unión coas do seu gusto. 

En canto á segunda maneira de entender a transversalidade, relacionará ao alumno co seu medio dunha 
forma inmediata e real. 

Por suposto, o tratamento destes temas non debe converterse en materia “á parte” que o estudante sinta 
máis como unha carga sobre os ombreiros. Polo contrario, tratados dunha forma natural, provocarán no 
alumnado a necesaria curiosidade ante o novo e motivarán a súa aprendizaxe, que non o seu estudo. 

 
Educación para o consumo 

Os números, aplicados ás oscilacións dos prezos, a situacións problemáticas relativas a transaccións 
comerciais, xuro bancario, pagos adiados, … 

Os números para a planificación de orzamentos. 

Formulación de ecuacións para resolver problemas de consumo. 

Tratamento estatístico da información relativa aos intereses do consumidor: consumo, evolución de prezos e 
mercados, inflación, situacións económicas de empresas ou institucións, … 



Educación para a saúde 
Estudo sobre estatísticas referentes a hábitos de hixiene. Representación gráfica. 

Estudo estatístico sobre a incidencia de certas enfermidades comparándoa cos hábitos dos pacientes, cos 
lugares nos que viven, coas condicións hixiénicas xerais, co seu estado físico habitual, … 

 
Educación moral e cívica 

Estudo da lei electoral en vigor en España e comparación con outros procedementos de repartición 
(proporcional ao número de votantes, por exemplo). 

Estudo do comportamento cívico dun grupo de cidadáns ante unha certa situación, clasificándoos por grupos 
de idades, por sexo, …. Representación gráfica. 

 
Educación para os dereitos humanos e a paz 

Emprego dos números e das súas operacións para obter resultados, sacar conclusións e analizar de forma 
crítica fenómenos sociais, distribución da riqueza, …. 

Estudo sobre o aumento de inmigrantes nunha certa zona e comportamento do resto dos cidadáns ante este 
feito. 

 
Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

Realización de estudos sociais referentes a home/muller (traballo nunha certa actividade, remuneración), e 
interpretación de posibles discriminacións entre sexos. 

Representación gráfica dos estudos realizados. 

 
Educación ambiental 

Busca de información sobre ecuacións que rexen o crecemento de certas especies animais. Determinación do 
aumento ou diminución da poboación desas especies en certo período de tempo. 

Estudos estatísticos sobre desastres ecolóxicos que se producisen en zonas diferentes. 

 
Educación viaria 

Busca da expresión analítica do movemento dun vehículo que circula a unha certa velocidade. Estudo de 
posibles incidencias nese movemento e consecuencias que se poden derivar. 

Estudo estatístico sobre accidentes de tráfico, e establecemento de relacións coa idade do condutor do 
automóbil, época do accidente, lugar, condicións atmosféricas, … 

 
Actividades complementarias e extraescolares 

Xunto a cada unidade didáctica elabóranse unha serie de boletíns que perseguen diversas finalidades, por 
exemplo avaliar o estado inicial do alumnado, isto é, os seus coñecementos previos do tema a desenvolver, 
así como interesalo cara ao mesmo. Así mesmo, tamén hai actividades de aula que se proporán e resolverán 
ao longo de cada unidade. Nalgúns casos poida que sexa necesario recorrer para a súa resolución, a certos 
materiais especiais tales como espellos ,tangram, dados. Entre todas as actividades atópanse algunhas de 
maior complexidade cuxa resolución será levada a cabo por aqueles alumnos máis avanzados. 



Por outra banda, tamén se inclúen actividades destinadas a aqueles alumnos con necesidades específicas 
(atención á diversidade) e que se adecúan aos contidos e obxectivos marcados para cada un deles. 

Farase referencia a todo iso cando se proceda á explicación da unidade didáctica. 

Desde outubro ata final de maio no recreo dos martes desenvolverase o “taller de matemática 
recreativa e manipulativa”. 

Organización Semana Matemática no segundo trimestre no instituto con xogos, enigma, unha 
competición de velocidade co cubo de Rubik … 

Participación na Olimpíada Matemática Galega que se celebra no mes de xaneiro, en Santiago 
de Compostela, con alumnado de 1º e 2º de Bacharelato 

 
 
 

Plans de traballo para as materias pendentes 
O alumnado cas matemáticas de primeiro de bacharelato pendentes, terán a materia divida en dúas partes, 

con dúas probas de avaliación, unha no mes de xaneiro e outra no mes de marzo. No mes de abril haberá unha 
proba final para aqueles que non foron capaces de superar a materia ou unas das partes anteriores. 

Os profesores de segundo danlle unha serie de exercicios sobre a materia de primeiro. Valoraran o 
seu traballo e a súa progresión, podendo eximir o alumno dos exames correspondentes. 

En todo caso sempre poderán consultar as dubidas cos seus profesores. 

O seminario recomenda empregar o material específico da editorial Anaya, para facilitar o reforzo. 
 
Ademáis se no proceso anterior o alumno ou alumna non supera a materia pendente haberá un exame 
extraordinario en xuño.



MATEMÁTICAS I 
Ver aplicación informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICAS II 

Introdución e contextualización 
As matemáticas constitúen un conxunto amplo de coñecementos baseados no estudo de padróns e relacións 

inherentes a estruturas abstractas. Aínda que se desenvolvan con independencia da realidade física, teñen a 
súa orixe nela e son de suma utilidade para representala. Nacen da necesidade de resolver problemas 
prácticos e susténtanse pola súa capacidade para tratar, explicar, predicir e modelar situacións reais e dar 
rigor aos coñecementos científicos. A súa estrutura áchase en continua evolución, tanto pola incorporación 
de novos coñecementos como pola súa constante interrelación con outras áreas, especialmente no ámbito da 
ciencia e a técnica. 

Participar na adquisición do coñecemento matemático consiste no dominio da súa “forma de facer”. Este 
“saber facer matemáticas” é un proceso laborioso que comeza por unha intensa actividade sobre elementos 
concretos, co obxecto de crear intuicións previas necesarias para a formalización. Con frecuencia os aspectos 
conceptuais non son máis que medios para a práctica de estratexias, para incitar á exploración, a formulación 
de conxecturas, o intercambio de ideas e a renovación dos conceptos xa adquiridos. 

Os contidos de Matemáticas, como materia de modalidade no Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, xiran 
sobre dous eixes fundamentais: a xeometría e a análise. Estes contan co necesario apoio instrumental da 
aritmética, a álxebra e as estratexias propias da resolución de problemas. A introdución de matrices e 
integrais en Matemáticas II achegará novas e potentes ferramentas para a resolución de problemas 
xeométricos e funcionais. Ao ser unha materia progresiva, o alumnado adquire a capacidade de relacionar os 
contidos aprendidos durante anteriores etapas co que vai ver no presente curso e no próximo 

Preténdese que os alumnos sexan capaces de distinguir as características das familias de funcións a partir 
da súa representación gráfica, así como as variacións que sofre a gráfica dunha función ao compoñela con 
outra ou ao modificar de forma continua algún coeficiente na súa expresión alxébrica. Coa introdución da 
noción intuitiva de límite e xeométrica de derivada, establécense as bases do cálculo infinitesimal en 
Matemáticas I, que dotará de precisión a análise do comportamento da función nas Matemáticas II. 

As definicións formais, as demostracións (redución ao absurdo, contraexemplos) e os encadeamentos 
lóxicos (implicación, equivalencia) dan validez ás intuicións e confiren solidez ás técnicas aplicadas. Non 
obstante, este é o primeiro momento en que o alumno se enfronta con certa seriedade á linguaxe formal, polo 
que a aprendizaxe debe ser equilibrada e gradual. O importante é que o estudante encontre nalgúns exemplos 
a necesidade da existencia desta linguaxe para dotar as definicións e demostracións matemáticas de 
universalidade. 

En Matemáticas II utilízase unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe 
ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos adecuados coa suficiente propiedade. Esta materia favorece o 
traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o 
respecto cara ás opinións dos demais. 

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

A extensión do programa deste curso obriga a prestar unha atención moi coidadosa ao equilibrio entre as 
súas distintas partes: breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai, 



desenvolvementos concisos, procedementos moi claros, unha gran cantidade de exercicios ben 
elixidos, secuenciados e clasificados. 

 
Obxectivos didácticos 

 
Unidade 1. Azar e probabilidade Obxectivos 
▪ Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos, probabilidade 
total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades. 

 

Unidade 2. Distribucións de probabilidade Obxectivos 
▪ Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e utilizar a distribución binomial para calcular 
probabilidades. 
▪ Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua e utilizar a distribución normal para calcular 
probabilidades. 
▪ Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas distribucións 
binomiais e utilizala eficazmente. 

 

Unidade 3. Álxebra de matrices Obxectivos 
▪ Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións, e utilizalas para resolver problemas. 

 

Unidade 4. Determinantes Obxectivos 
▪ Coñecer o significado dos determinantes e as súas propiedades, calcular o seu valor e aplicalos á obtención do 
rango dunha matriz. 

 

Unidade 5. Sistemas de ecuacións Obxectivos 
▪ Utilizar as matrices e os determinantes para interpretar os sistemas de ecuacións e resolvelos mediante 
diversos métodos. Facer uso dos sistemas na resolución de problemas. 

 

Unidade 6. Vectores no espazo Obxectivos 
▪ Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións, e utilizalos para a resolución de 
problemas xeométricos. 

 

Unidade 7. Puntos, rectas e planos no espazo Obxectivos 
▪ Utilizar os vectores para o estudo de rectas e planos. Resolver problemas afíns: inclusión, paralelismo, 
posicións relativas, … . 

 

Unidade 8. Problemas métricos Obxectivos 
▪ Utilizar as propiedades dos vectores (produtos escalar, vectorial e mixto) e as ecuacións de rectas e planos 
para resolver problemas métricos no espazo: obtención de ángulos, distancias, áreas, volumes, … . 

 

Unidade 9. Límites de funcións. Continuidade Obxectivos 
▪ Revisar os conceptos e os procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas técnicas. 
▪ Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se derivan. 

 

Unidade 10. Derivadas Obxectivos 
▪ Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas das funcións. 

 

Unidade 11. Aplicacións das derivadas Obxectivos 
▪ Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións (crecemento, 
concavidade, … ) e para optimizar funcións. 
▪ Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e explotar as súas posibilidades teóricas. 

 

Unidade 12. Representación de funcións Obxectivos 
▪ Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación de funcións e dominar a 
representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais, exponenciais, 



Unidade 12. Representación de funcións Obxectivos 
logarítmicas, … . 

 

Unidade 13. Cálculo de primitivas Obxectivos 
▪ Coñecer e calcular as primitivas de funcións elementais e utilizar os métodos de substitución e “por partes”, 
así como o método de integración de funcións racionais, para obter primitivas doutras funcións. 

 

Unidade 14. A integral definida Obxectivos 
▪ Relacionar o cálculo da área baixo a gráfica dunha función coa primitiva desta. 
▪ A partir do teorema fundamental do cálculo, deseñar procedementos que permitan calcular áreas e volumes. 

 

Coñecementos mínimos esixibles 
 

Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Coñecementos mínimos 
▪ Expresión verbal de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión 
adecuados. 
▪ Análise e comprensión do enunciado ao resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, 
hipóteses, coñecementos matemáticos necesarios, … ). 
▪ Valoración da información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
▪ Realización de estimacións e elaboración de conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 
▪ Utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 
▪ Utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. 
▪ Uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto. 
▪ Utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
▪ Emprego das ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación a resolver ou propiedade ou 
teorema a demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 
▪ Xeneralización e demostración de propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 
▪ Procura de conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a 
historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, … ) e entre contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos, … ). 
▪ Identificación de situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 
▪ Establecemento de conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático: identificando o 
problema ou problemas matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 
▪ Uso, elaboración ou construción de modelos matemáticos adecuados que permitan a resolución do problema 
ou problemas dentro do campo das matemáticas. 
▪ Interpretación da solución matemática do problema no contexto da realidade. 
▪ Realización de simulacións e predicións, no contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, propoñendo melloras que aumenten a súa eficacia. 

 

Unidade 1. Azar e probabilidade Coñecementos mínimos 
▪ Cálculo da probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, as 
fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
▪ Cálculo de probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 
▪ Cálculo da probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 
▪ Utilización dun vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar. 

 

Unidade 2. Distribucións de probabilidade Coñecementos mínimos 
▪ Identificación de fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtendo os seus 
parámetros e calculando a súa media e desviación típica. 
▪ Cálculo das probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade, 
da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 
▪ Coñecemento das características e os parámetros da distribución normal e valoración da súa importancia no 



Unidade 2. Distribucións de probabilidade Coñecementos mínimos 
mundo científico. 
▪ Cálculo de probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución 
normal a partir da táboa da distribución ou mediante calculadora. 
▪ Cálculo de probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución 
binomial a partir da súa aproximación pola normal valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa 
válida. 

 

Unidade 3. Álxebra de matrices Coñecementos mínimos 
▪ Utilización da linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para 
representar sistemas de ecuacións lineais. 
▪ Realización de operacións con matrices e aplicación das propiedades destas operacións adecuadamente. 
▪ Resolución de problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpretación dos resultados 
obtidos. 

 

Unidade 4. Determinantes Coñecementos mínimos 
▪ Determinación do rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 
▪ Determinación das condicións para que unha matriz teña inversa e o seu cálculo empregando o método máis 
adecuado. 

 

Unidade 5. Sistemas de ecuacións Coñecementos mínimos 
▪ Formulación alxébrica das restricións indicadas nunha situación da vida real, estudo e clasificación do 
sistema de ecuacións lineais exposto, resolución nos casos que sexa posible, e a súa aplicación para resolver 
problemas. 

 

Unidade 6. Vectores no espazo Coñecementos mínimos 
▪ Realización de operacións elementais con vectores, manexando correctamente os conceptos de base e de 
dependencia e independencia lineal. 
▪ Manexo do produto escalar e vectorial de dous vectores, significado xeométrico, expresión analítica e 
propiedades. 
▪ Coñecemento do produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e 
propiedades. 

 

Unidade 7. Puntos, rectas e planos no espazo Coñecementos mínimos 
▪ Expresión da ecuación da recta nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando 
en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 
▪ Obtención da ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente. 
▪ Obtención das ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

 

Unidade 8. Problemas métricos Coñecementos mínimos 
▪ Análise da posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 
▪ Determinación de ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 
aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

 

Unidade 9. Límites de funcións. Continuidade Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación do concepto de límite, así como os teoremas relacionados, á resolución de problemas. 
▪ Coñecemento das propiedades das funcións continuas, e representación da función nunha contorna dos puntos 
de descontinuidade. 

 

Unidade 10. Derivadas Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación do concepto de derivada, así como os teoremas relacionados, á resolución de problemas. 

 

Unidade 11. Aplicacións das derivadas Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación da regra de L’Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 
▪ Formulación de problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e 
sociais, resolución e interpretación do resultado obtido dentro do contexto. 



Unidade 12. Representación de funcións Coñecementos mínimos 
▪ Representación gráfica de funcións polinómicas e racionais. 

 

Unidade 13. Cálculo de primitivas Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación dos métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

 

Unidade 14. A integral definida Coñecementos mínimos 
▪ Cálculo da área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

 

Temporalización, contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias 

Competencias clave (CC): competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), competencia para aprender 
a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Unidade 1. Azar e probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Sucesos 
◦ Operacións e propiedades. 
◦ Recoñecemento e obtención de 
sucesos complementarios 
incompatibles, unión de sucesos, 
intersección de sucesos, … . 
◦ Propiedades das operacións 
con sucesos. Leis de Morgan. 
2. Lei dos grandes números 
◦ Frecuencia absoluta e 
frecuencia relativa dun suceso. 
◦ Frecuencia e probabilidade. 
Lei dos grandes números. 
◦ Propiedades da probabilidade. 
◦ Xustificación das propiedades 
da probabilidade. 
3. Lei de Laplace 
◦ Aplicación da lei de Laplace 
para o cálculo de probabilidades 
sinxelas. 
◦ Recoñecemento de 
experiencias nas que non se pode 
aplicar a lei de Laplace. 
4. Probabilidade condicionada 
◦ Dependencia e independencia 
de dous sucesos. 
◦ Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

1. Coñecer e aplicar a linguaxe dos 
sucesos e a probabilidade asociada a 
eles, así como as súas operacións e 
propiedades. 

1.1.Expresa mediante operacións con 
sucesos un enunciado. CCL, 

CCA, 
CMCT, 
CD 

1.2.Aplica as leis da probabilidade para 
obter a probabilidade dun suceso a partir 
das probabilidades doutros. 

2. Coñecer os conceptos de 
probabilidade condicionada, 
dependencia e independencia de 
sucesos, probabilidade total e 
probabilidade “a posteriori”, e utilizalos 
para calcular probabilidades. 

2.1.Aplica os conceptos de 
probabilidade condicionada e 
independencia de sucesos para achar 
relacións teóricas entre eles. 

 
 
 

CCL, 
CCA, 
CMCT, 
CD 

2.2.Calcula probabilidades formuladas 
mediante enunciados que poden dar 
lugar a unha táboa de continxencia. 
2.3.Calcula probabilidades totais ou “a 

posteriori” utilizando un diagrama en 
árbore ou as fórmulas correspondentes. 

 

Unidade 2. Distribucións de probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

5. Distribucións estatísticas 
◦ Tipos de variable. 
Representación gráfica e cálculo 

1. Coñecer as distribucións de 
probabilidade de variable discreta e 
obter os seus parámetros. 

1.1. Constrúe a táboa dunha 
distribución de probabilidade de variable 
discreta e calcula os seus parámetros μ e 
σ. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 



Unidade 2. Distribucións de probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

de parámetros. 
◦ Interpretación de táboas e 
gráficas estatísticas. 
◦ Obtención da media e da 
desviación típica dunha 
distribución estatística. 
6. Distribución de probabilidade 
de variable discreta 
◦ Significado dos parámetros µ e 
σ. 
◦ Cálculo dos parámetros µ e σ 
en distribucións de probabilidade 
de variable discreta dadas 
mediante unha táboa ou por un 
enunciado. 
7. Distribución binomial 
◦ Recoñecemento de 
distribucións binomiais, cálculo de 
probabilidades e obtención dos 
seus parámetros. 
8. Distribución de probabilidade 
de variable continua 
◦ Comprensión das súas 
peculiaridades. 
◦ Función de densidade. 
◦ Recoñecemento de 
distribucións de variable continua. 
◦ Cálculo de probabilidades a 
partir da función de densidade. 
9. Distribución normal 
◦ Cálculo de probabilidades 
utilizando as táboas da N(0, 1). 
◦ Aproximación da distribución 
binomial á normal. 
◦ Identificación de distribucións 
binomiais que se poidan 
considerar razoablemente 
próximas a distribucións normais e 
cálculo de probabilidades nelas 
por paso á normal correspondente. 

2. Coñecer a distribución binomial, 
utilizala para calcular probabilidades e 
obter os seus parámetros. 

2.1. Recoñece se certa experiencia 
aleatoria pode ser descrita ou non 
mediante unha distribución binomial 
identificar nela n e p. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
SIEE 2.2.Calcula probabilidades nunha 

distribución binomial e acha os seus 
parámetros. 

3. Coñecer as distribucións de 
probabilidade de variable continua. 

3.1.Interpreta a función de 
probabilidade (ou función de densidade) 
dunha distribución de variable continua 
e calcula ou estima probabilidades a 
partir dela. 

 
CMCT, 
CSC, 
SIEE 

4. Coñecer a distribución normal, 
interpretar os seus parámetros e utilizala 
para calcular probabilidades. 

4.1. Manexa con destreza a táboa 
da N(0, 1) e utilízaa para calcular 
probabilidades. 

 
 
 
 
CMCT, 
CAA, 
SIEE 

4.2. Coñece a relación que existe 
entre as distintas curvas normais e 
utiliza a tipificación da variable para 
calcular probabilidades nunha 
distribución N(μ, σ). 
4.3.Obtén un intervalo centrado na 

media ao que corresponda unha 
probabilidade previamente determinada. 

5. Coñecer a posibilidade de utilizar a 
distribución normal para calcular 
probabilidades dalgunhas distribucións 
binomiais e utilizala eficazmente. 

5.1.Dada unha distribución binomial 
recoñece a posibilidade de aproximala 
por unha normal, obtén os seus 
parámetros e calcula probabilidades a 
partir dela. 

 
CMCT, 
CAA, 
CD, 
SIEE 

 
 
 
 
 
 

Unidade 3. Álxebra de matrices Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

10. Matrices 
◦ Conceptos básicos: vector fila, 
vector columna, dimensión, matriz 
cadrada, trasposta, simétrica, 

1. Coñecer e utilizar eficazmente 
as matrices, as súas operacións e as súas 
propiedades. 

1.1.Realiza operacións combinadas con 
matrices. CMCT, 

CAA 

2. Coñecer o significado de rango 
dunha matriz e calculalo mediante o 

2.1.Calcula o rango dunha matriz 
numérica. 

CMCT, 
CAA, 



Unidade 3. Álxebra de matrices Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

triangular, … . 
11. Operacións con matrices 
◦ Suma, produto por un número, 
produto. Propiedades. 
12. Matrices cadradas 
◦ Matriz unidade. 
◦ Matriz inversa doutra. 
◦ Obtención da inversa dunha 
matriz polo método de Gauss. 
◦ Resolución de ecuacións 
matriciais. 
13. n-uplas de números reais 
◦ Dependencia e independencia 
lineal. Propiedade fundamental. 
◦ Obtención dunha n-upla 
combinación lineal doutras. 
◦ Constatación de se un 
conxunto de n-uplas é LD ou LI. 
14. Rango dunha matriz 
◦ Obtención do rango dunha 
matriz por observación dos seus 
elementos (en casos evidentes). 
◦ Cálculo do rango dunha matriz 
polo método de Gauss. 
◦ Discusión do rango dunha 
matriz dependente dun parámetro. 

método de Gauss. 2.2.Relaciona o rango dunha matriz coa 
dependencia lineal das súas filas ou as 
súas columnas. 

SIEE 

3. Resolver problemas alxébricos 
mediante matrices e as súas operacións. 

3.1.Expresa un enunciado mediante 
unha relación matricial, resólveo e 
interpreta a solución dentro do contexto 
do enunciado. 

 
CCL, 
CMCT, 
CD 

 

Unidade 4. Determinantes Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

15. Determinantes de ordes dous e 
tres 
◦ Determinantes de orde dous. 
Propiedades. 
◦ Determinantes de orde tres. 
Propiedades. 
◦ Cálculo de determinantes de 
orde tres pola regra de Sarrus. 
16. Determinantes de orde n 
◦ Menor dunha matriz. Menor 
complementario e adxunto dun 
elemento dunha matriz cadrada. 
Propiedades. 
◦ Desenvolvemento dun 
determinante polos elementos 
dunha liña. 
◦ Cálculo dun determinante 
“facendo ceros” nunha das súas 
liñas. 
◦ Aplicacións das propiedades 
dos determinantes no cálculo 
destes e na comprobación de 
identidades. 
17. Rango dunha matriz mediante 
determinantes 
◦ O rango dunha matriz como a 

1. Dominar o automatismo para o 
cálculo de determinantes. 

1.1.Calcula o valor numérico dun 
determinante ou obtén a expresión dun 
determinante 3×3 con algunha letra. 

CMCT, 
CD 

2. Coñecer as propiedades dos 
determinantes e aplicalas para o cálculo 
destes. 

2.1.Obtén o desenvolvemento (ou o 
valor) dun determinante no que 
interveñen letras, facendo uso razoado 
das propiedades dos determinantes. 

 
 
CCL, 
CMCT 

2.2.Recoñece as propiedades que se 
utilizan nas igualdades entre 
determinantes. 

3. Coñecer a caracterización do rango 
dunha matriz pola orde dos seus 
menores, e aplicala a casos concretos. 

3.1.Acha o rango dunha matriz 
numérica mediante determinantes. 

 
CMCT, 
SIEE 3.2.Discute o valor do rango dunha 

matriz na que intervén un parámetro. 
4. Calcular a inversa dunha matriz 

mediante determinantes. 
4.1.Recoñece a existencia ou non da 

inversa dunha matriz e calcúlaa no seu 
caso. 

 
CMCT, 
CAA 



Unidade 4. Determinantes Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

máxima orde dos seus menores 
non nulos. 
◦ Determinación do rango dunha 
matriz a partir dos seus menores. 
18. Cálculo da inversa dunha 
matriz 
◦ Expresión da inversa dunha 
matriz a partir dos adxuntos dos 
seus elementos. 
◦ Cálculo da inversa dunha 
matriz mediante determinantes. 

   

 

Unidade 5. Sistemas de ecuacións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

19. Sistemas de ecuacións lineais 
◦ Sistemas equivalentes. 
◦ Transformacións que 
manteñen a equivalencia. 
◦ Sistema compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado. 
◦ Interpretación xeométrica dun 
sistema de ecuacións con dous ou 
tres incógnitas segundo sexa 
compatible ou incompatible, 
determinado ou indeterminado. 
20. Método de Gauss 
◦ Estudo e resolución de 
sistemas polo método de Gauss. 
21. Teorema de Rouché 
◦ Aplicación do teorema de 
Rouché á discusión de sistemas de 
ecuacións. 
22. Regra de Cramer 
◦ Aplicación da regra de Cramer 
á resolución de sistemas. 
23. Sistemas homoxéneos 
◦ Resolución de sistemas 
homoxéneos. 
24. Discusión de sistemas 
◦ Aplicación do teorema de 
Rouché e da regra de Cramer á 
discusión e a resolución de 
sistemas dependentes dun ou máis 
parámetros. 

1. Dominar os conceptos e a 
nomenclatura asociados aos sistemas de 
ecuacións e as súas solucións 
(compatible, incompatible, determinado, 
indeterminado), e interpretalos 
xeometricamente para 2 e 3 incógnitas. 

1.1.Coñece o que significa que un 
sistema sexa incompatible ou 
compatible, determinado ou 
indeterminado, e aplica este 
coñecemento para formar un sistema de 
certo tipo ou para recoñecelo. 

 
 
 
CMCT, 
CCL 

1.2.Interpreta xeometricamente 
sistemas lineais de 2, 3 ou 4 ecuacións 
con 2 ou 3 incógnitas. 

2. Coñecer e aplicar o método de 
Gauss para estudar e resolver sistemas 
de ecuacións lineais. 

2.1.Resolve sistemas de ecuacións 
lineais polo método de Gauss. CMCT, 

CEC 

3. Coñecer o teorema de Rouché e a 
regra de Cramer e utilizalos para a 
discusión e a resolución de sistemas de 
ecuacións. 

3.1.Aplica o teorema de Rouché para 
dilucidar como é un sistema de 
ecuacións lineais con coeficientes 
numéricos. 

 
CMCT, 
SIEE 

3.2.Aplica a regra de Cramer para 
resolver un sistema de ecuacións lineais, 
2×2 ou 3×3, con solución única. 

 
 
 
 
 

Unidade 6. Vectores no espazo Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 



Unidade 6. Vectores no espazo Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

25. Vectores no espazo 
◦ Operacións. Interpretación 
gráfica. 
◦ Combinación lineal. 
◦ Dependencia e independencia 
lineal. 
◦ Base. Coordenadas. 
26. Produto escalar de vectores 
◦ Propiedades. 
◦ Expresión analítica. 
◦ Cálculo do módulo dun vector. 
◦ Obtención dun vector coa 
dirección doutro e módulo 
predeterminado. 
◦ Obtención do ángulo formado 
por dous vectores. 
◦ Identificación da 
perpendicularidade de dous 
vectores. 
◦ Cálculo do vector e 
proxección dun vector sobre a 
dirección doutro. 
27. Produto vectorial de vectores 
◦ Propiedades. 
◦ Expresión analítica. 
◦ Obtención dun vector 
perpendicular a outros dous. 
◦ Cálculo da área do 
paralelogramo determinado por 
dous vectores. 
28. Produto mixto de tres vectores 
◦ Propiedades. 
◦ Expresión analítica. 
◦ Cálculo do volume dun 
paralelepípedo determinado por 
tres vectores. 
◦ Identificación de se tres 
vectores son linealmente 
independentes mediante o produto 
mixto. 

1. Coñecer os vectores do espazo 
tridimensional e as súas operacións, e 
utilizalos para a resolución de problemas 
xeométricos. 

1.1.Realiza operacións elementais 
(suma e produto por un número) con 
vectores, dados mediante as súas 
coordenadas, comprendendo e 
manexando correctamente os conceptos 
de dependencia e independencia lineal, 
así como o de base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CAA, 
CMCT 

1.2.Domina o produto escalar de dous 
vectores, o seu significado xeométrico, a 
súa expresión analítica e as súas 
propiedades, e aplícao á resolución de 
problemas xeométricos (módulo dun 
vector, ángulo de dous vectores, vector 
proxección dun vector sobre outro e 
perpendicularidade de vectores). 
1.3.Domina o produto vectorial de dous 

vectores, o seu significado xeométrico, a 
súa expresión analítica e as súas 
propiedades, e aplícao á resolución de 
problemas xeométricos (vector 
perpendicular a outros dous, área do 
paralelogramo determinado por dous 
vectores). 
1.4.Domina o produto mixto de tres 

vectores, o seu significado xeométrico, a 
súa expresión analítica e as súas 
propiedades, e aplícao á resolución de 
problemas xeométricos (volume do 
paralelepípedo determinado por tres 
vectores, decisión de se tres vectores son 
linealmente independentes). 

 
 
 

Unidade 7. Puntos, rectas e planos no espazo Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

29. Sistema de referencia no 
espazo 
◦ Coordenadas dun punto. 
◦ Representación de puntos nun 
sistema de referencia ortonormal. 
30. Aplicación dos vectores a 
problemas xeométricos 

1. Utilizar un sistema de referencia 
ortonormal no espazo e, nel, resolver 
problemas xeométricos facendo uso dos 
vectores cando conveña. 

1.1.Representa puntos de coordenadas 
sinxelas nun sistema de referencia 
ortonormal. 

 
 
 
CMCT, 
CAA 

1.2.Utiliza os vectores para resolver 
algúns problemas xeométricos: puntos 
de división dun segmento en partes 
iguais, comprobación de puntos 
aliñados, simétrico dun punto respecto a 
outro, … . 



Unidade 7. Puntos, rectas e planos no espazo Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Punto que divide a un 
segmento nunha razón dada. 
◦ Simétrico dun punto respecto a 
outro. 
◦ Comprobación de se tres ou 
máis puntos están aliñados. 
31. Ecuacións dunha recta 
◦ Ecuacións vectorial, 
paramétricas, continua e implícita 
da recta. 
◦ Estudo das posicións relativas 
de dúas rectas. 
32. Ecuacións dun plano 
◦ Ecuacións vectorial, 
paramétricas e implícita dun 
plano. Vector normal. 
◦ Estudo da posición relativa de 
dous ou máis planos. 
◦ Estudo da posición relativa 
dun plano e unha recta. 

2. Dominar as distintas formas de 
ecuacións de rectas e de planos, e 
utilizalas para resolver problemas afíns: 
pertenza de puntos a rectas ou a planos, 
posicións relativas de dúas rectas, de 
recta e plano, de dous planos... 

2.1. Resolve problemas afíns entre 
rectas (pertenza de puntos, paralelismo, 
posicións relativas) utilizando calquera 
das expresións (paramétricas, implícita, 
continua, … ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CMCT 

2.2. Resolve problemas afíns entre 
planos (pertenza de puntos, 
paralelismo, … ) utilizando calquera das 
súas expresións (implícita ou 
paramétricas). 
2.3.Resolve problemas afíns entre 

rectas e planos. 

 

Unidade 8. Problemas métricos Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

33. Ángulos entre rectas e planos 
◦ Vector dirección dunha recta e 
vector normal a un plano. 
◦ Obtención do ángulo entre 
dúas rectas, entre dous planos ou 
entre recta e plano. 
34. Distancia entre puntos, rectas e 
planos 
◦ Cálculo da distancia entre 
dous puntos. 
◦ Cálculo da distancia dun punto 
a unha recta por diversos 
procedementos. 
◦ Distancia dun punto a un plano 
mediante a fórmula. 
◦ Cálculo da distancia entre dúas 
rectas por diversos procedementos. 
35. Área dun triángulo e volume 
dun tetraedro 
◦ Cálculo da área dun 
paralelogramo e dun triángulo. 
◦ Cálculo do volume dun 
paralelepípedo e dun tetraedro. 
36. Lugares xeométricos no 
espazo 
◦ Plano mediador dun segmento. 
◦ Plano bisector dun ángulo 
diedro. 
◦ Algunhas cuádricas (esfera, 

1. Obter o ángulo que forman dúas 
rectas, unha recta e un plano ou dous 
planos. 

1.1. Calcula os ángulos entre rectas e 
planos. Obtén unha recta ou un plano 
coñecendo, como un dos datos, o ángulo 
que forma con outra figura (recta ou 
plano). 

 
CMCT, 
CCL 

2. Achar a distancia entre dous puntos, 
dun punto a unha recta, dun punto a un 
plano ou entre dúas rectas que se cruzan. 

2.1.Acha a distancia entre dous puntos 
ou dun punto a un plano. 

 
 
 

CMCT, 
SIEE 

2.2.Acha a distancia dun punto a unha 
recta mediante o plano perpendicular á 
recta que pasa polo punto, ou ben 
facendo uso do produto vectorial. 
2.3.Acha a distancia entre dúas rectas 

que se cruzan, xustificando o proceso 
seguido. 

3. Achar áreas e volumes utilizando o 
produto vectorial ou o produto mixto de 
vectores. 

3.1.Acha a área dun paralelogramo ou 
dun triángulo. 

 
CMCT, 
CAA 3.2.Acha o volume dun paralelepípedo 

ou dun tetraedro. 
4. Resolver problemas métricos 

variados. 
4.1.Acha o simétrico dun punto 

respecto dunha recta ou dun plano. 
 
 
CMCT, 
CEC 

4.2.Resolve problemas xeométricos nos 
que interveñan perpendicularidades, 
distancias, ángulos, incidencia, 
paralelismo... 

5. Obter analiticamente lugares 
xeométricos. 

5.1.Obtén a expresión analítica dun 
lugar xeométrico espacial definido por 
algunha propiedade, e identifica a figura 
de que se trata. 

 
 
 
CMCT, 
SIEE 5.2.Escribe a ecuación dunha esfera a 

partir do seu centro e o seu raio, e 
recoñece o centro e o raio dunha esfera 
dada pola súa ecuación. 



Unidade 8. Problemas métricos Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

elipsoide, hiperboloide, 
paraboloide) como lugares 
xeométricos. 
◦ Obtención do centro e do raio 
dunha esfera dada mediante a súa 
ecuación. 

 5.3.Relaciona a ecuación dun elipsoide, 
hiperboloide ou paraboloide coa súa 
representación gráfica. 

 

 

Unidade 9. Límites de funcións. Continuidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

37. Límite dunha función 
◦ Límite dunha función x+∞, 
x–∞ ou xa. Representación 
gráfica. 
◦ Límites laterais. 
◦ Operacións con límites finitos. 
38. Expresións infinitas 
◦ Infinitos da mesma orde. 
◦ Infinito de orde superior a 
outro. 
◦ Operacións con expresións 
infinitas. 
39. Cálculo de límites 
◦ Cálculo de límites inmediatos 
(operacións con límites finitos 
evidentes ou comparación de 
infinitos de distinta orde). 
◦ Indeterminación. Expresións 
indeterminadas. 
◦ Cálculo de límites cando x+∞ 
ou x–∞: 
◦ Cociente de polinomios ou 
doutras expresións infinitas. 
◦ Diferenza de expresións 
infinitas. 
◦ Potencia. Número e. 
◦ Cálculo de límites cando xa–, 
xa+, xa: 
◦ Cocientes. 
◦ Diferenzas. 
◦ Potencias. 
40. Regra de L'Hôpital 
◦ Cálculo de límites mediante a 
regra de L'Hôpital. 
41. Continuidade. 
Descontinuidades 
◦ Continuidade nun punto. Tipos 
de descontinuidade. 
42. Continuidade nun intervalo 
◦ Teoremas de Bolzano, 
Darboux e Weierstrass. 
◦ Aplicación do teorema de 
Bolzano para detectar a existencia 
de raíces e para separalas. 

1. Dominar o concepto de límite nas 
súas distintas versións, coñecendo a súa 
interpretación gráfica e o seu enunciado 
preciso. 

1.1. A partir dunha expresión do 
tipo 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚x→α 𝑓𝑓 (𝑎𝑎) = 𝛽𝛽[α pode ser 
+∞,   –∞, a–, a+ ou a; e β pode ser 
+∞,   –∞ o l] represéntaa graficamente 
e describe correctamente a propiedade 
que o caracteriza (dado un ε > 0 existe 
un δ …, ou ben, dado k existe h … ). 

 
 

CCL, 
CMCT 

2. Calcular límites de todo tipo. 2.1.Calcula límites inmediatos que só 
requiran coñecer os resultados 
operativos e comparar infinitos. 

 
 
 
 
 
CMCT, 
CAA 

2.2. Calcula límites (x+∞ ou 
x–∞) de cocientes ou de diferenzas. 
2.3. Calcula límites (x+∞ ou 

x–∞) de potencias. 

2.4. Calcula límites (x c) de 
cocientes, distinguindo, se o caso o 
esixe, cando x c+ e cando x  c–. 

2.5. Calcula límites (x c) de 
potencias. 

3. Coñecer o concepto de continuidade 
nun punto e os distintos tipos de 
descontinuidades. 

3.1.Recoñece se unha función é 
continua nun punto ou o tipo de 
descontinuidade que presenta nel. 

 
 
 
CMCT, 
SIEE 

3.2.Determina o valor dun parámetro 
(ou dous parámetros) para que unha 
función definida “a anacos” sexa 
continua no “punto (ou puntos) de 
empalme”. 

4. Coñecer a regra de L'Hôpital e 
aplicala ao cálculo de límites. 

4.1.Calcula límites aplicando a regra de 
L'Hôpital. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

5. Coñecer o teorema de Bolzano e 
aplicalo para probar a existencia de 
raíces dunha función. 

5.1.Enuncia o teorema de Bolzano nun 
caso concreto e aplícao á separación de 
raíces dunha función. 

 
 
 
 
 
 

CCL, 
CMCT, 
SIEE 



Unidade 10. Derivadas Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

43. Derivada dunha función nun 
punto 
◦ Taxa de variación media. 
◦ Derivada dunha función nun 
punto. Interpretación. Derivadas 
laterais. 
◦ Obtención da derivada dunha 
función nun punto a partir da 
definición. 
44. Función derivada 
◦ Derivadas sucesivas. 
◦ Representación gráfica 
aproximada da función derivada 
doutra dada pola súa gráfica. 
◦ Estudo da derivabilidade 
dunha función nun punto 
estudando as derivadas laterais. 
45. Regras de derivación 
◦ Regras de derivación das 
funcións elementais e dos 
resultados operativos. 
◦ Derivada da función inversa 
doutra. 
◦ Derivada dunha función 
implícita. 
◦ Derivación logarítmica. 
46. Diferencial dunha función 
◦ Concepto de diferencial dunha 
función. 
◦ Aplicacións. 

1. Dominar os conceptos asociados á 
derivada dunha función: derivada nun 
punto, derivadas laterais, función 
derivada, … . 

1.1.Asocia a gráfica dunha función á da 
súa función derivada. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 

1.2.Acha a derivada dunha función nun 
punto a partir da definición. 
1.3.Estuda a derivabilidade dunha 

función definida “a anacos”, recorrendo 
ás derivadas laterais no “punto de 
empalme”. 

2. Coñecer as regras de derivación e 
utilizalas para achar a función derivada 
doutra. 

2.1.Acha as derivadas de funcións non 
triviais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEE, 
CD 

2.2.Utiliza a derivación logarítmica 
para achar a derivada dunha función que 
o requira. 
2.3.Acha a derivada dunha función 

coñecendo a da súa inversa. 
2.4.Acha a derivada dunha función 

implícita. 

 

Unidade 11. Aplicacións das derivadas Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

47. Aplicacións da primeira 
derivada 
◦ Obtención da tanxente a unha 
curva nun dos seus puntos. 
◦ Identificación de puntos ou 
intervalos nos que a función é 
crecente ou decrecente. 
◦ Obtención de máximos e 
mínimos relativos. 
◦ Resolución de problemas de 

1. Achar a ecuación da recta tanxente 
a unha curva nun dos seus puntos. 

1.1.Dada unha función, explícita ou 
implícita, acha a ecuación da recta 
tanxente nun dos seus puntos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

2. Coñecer as propiedades que 
permiten estudar crecementos, 
decrecementos, máximos e mínimos 
relativos, tipo de curvatura, … , e 
sabelas aplicar en casos concretos. 

2.1.Dada unha función, sabe decidir se 
é crecente ou decrecente, cóncava ou 
convexa, obtén os seus máximos e 
mínimos relativos e os seus puntos de 
inflexión. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 

3. Dominar as estratexias necesarias 
para optimizar unha función. 

3.1.Dada unha función, mediante a súa 
expresión analítica ou mediante un 
enunciado, encontra en que caso 
presenta un máximo ou un mínimo. 

CCL, 
CMCT, 
SIEE, 
CD 



Unidade 11. Aplicacións das derivadas Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

optimización. 
48. Aplicacións da segunda 
derivada 
◦ Identificación de puntos ou 
intervalos nos que a función é 
cóncava ou convexa. 
◦ Obtención de puntos de 
inflexión. 
49. Teoremas de Rolle e do valor 
medio 
◦ Constatación de se unha 
función cumpre ou non as 
hipóteses do teorema do valor 
medio ou do teorema de Rolle e 
obtención do punto onde cumpre 
(se é o caso) a tese. 
◦ Aplicación do teorema do 
valor medio á demostración de 
diversas propiedades. 
50. Teorema de Cauchy e regra de 
L'Hôpital 
◦ O teorema de Cauchy como 
xeneralización do teorema do 
valor medio. 
◦ Enfoque teórico da regra de 
L'Hôpital e a súa xustificación a 
partir do teorema de Cauchy. 

4. Coñecer os teoremas de Rolle e do 
valor medio, e aplicalos a casos 
concretos. 

4.1.Aplica o teorema de Rolle ou o do 
valor medio a funcións concretas, 
probando se cumpre ou non as hipóteses 
e descubrindo, se é o caso, onde se 
cumpre a tese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA 

 

Unidade 12. Representación de funcións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

51. Ferramentas básicas para a 
construción de curvas 
◦ Dominio de definición, 
simetrías, periodicidade. 
◦ Ramas infinitas: asíntotas e 
ramas parabólicas. 
◦ Puntos singulares, puntos de 
inflexión, cortes cos eixes, … . 
52. Representación de funcións 
◦ Representación de funcións 
polinómicas. 
◦ Representación de funcións 
racionais. 
◦ Representación de funcións 
calquera. 

1. Coñecer o papel que desempeñan as 
ferramentas básicas da análise (límites, 
derivadas, … ) na representación de 
funcións e dominar a representación 
sistemática de funcións polinómicas, 
racionais, trigonométricas, con radicais, 
exponenciais, logarítmicas, … 

1.1.Representa funcións polinómicas. CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD, 
CMCT 

1.2.Representa funcións racionais. 
1.3.Representa funcións 

trigonométricas. 
1.4.Representa funcións exponenciais. 
1.5.Representa funcións nas que 

interveña o valor absoluto. 
1.6.Representa outros tipos de funcións. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 13. Cálculo de primitivas Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 



Unidade 13. Cálculo de primitivas Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

53. Primitiva dunha función 
◦ Obtención de primitivas de 
funcións elementais. 
◦ Simplificación de expresións 
para facilitar a súa integración: 
◦ P(x) = 𝑄𝑄(𝑎𝑎) + k 

x–
a x–a 

◦ Expresión dun radical como 
produto dun número por unha 
potencia de x. 
◦ Simplificacións 
trigonométricas. 
54. Cambio de variables baixo o 
signo integral 
◦ Obtención de primitivas 
mediante cambio de variables: 
integración por substitución. 
55. Integración “por partes” 
◦ Cálculo de integrais “por 
partes”. 
56. Descomposición dunha 
función racional 
◦ Cálculo da integral dunha 
función racional descompoñéndoa 
en fraccións elementais. 

1. Coñecer o concepto de primitiva 
dunha función e obter primitivas das 
funcións elementais. 

1.1.Acha a primitiva dunha función 
elemental ou dunha función que, 
mediante simplificacións adecuadas, se 
transforma en elemental desde a óptica 
da integración. 

 
CMCT, 
CAA 

2. Dominar os métodos básicos para a 
obtención de primitivas de funcións: 
substitución, “por partes”, integración de 
funcións racionais. 

2.1.Acha a primitiva dunha función 
utilizando o método de substitución. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
SIEE 

2.2.Acha a primitiva dunha función 
mediante a integración “por partes”. 
2.3.Acha a primitiva dunha función 

racional cuxo denominador non teña 
raíces imaxinarias. 

 

Unidade 14. A integral definida Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

57. Integral definida 
◦ Concepto de integral definida. 
Propiedades. 
◦ Expresión da área dunha 
figura plana coñecida mediante 
unha integral. 
58. Relación da integral coa 
derivada 
◦ Teorema fundamental do 
cálculo. 
◦ Regra de Barrow. 
59. Cálculo de áreas e volumes 
mediante integrais 
◦ Cálculo da área entre unha 
curva e o eixe X. 
◦ Cálculo da área delimitada 
entre dúas curvas. 
◦ Cálculo do volume do corpo 
de revolución que se obtén ao xirar 
un arco de curva arredor do eixe 
X. 
◦ Interpretación e cálculo 
dalgunhas integrais impropias. 

1. Coñecer o concepto, a terminoloxía, 
as propiedades e a interpretación 
xeométrica da integral definida. 

1.1. Acha a integral dunha función 
b 
∫a 𝑓𝑓(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑎𝑎, recoñecendo o recinto 
definido entre y = f (x), x = a, x= b, 
achando as súas dimensións e 
calculando a súa área mediante 
procedementos xeométricos elementais. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA 

2. Comprender o teorema fundamental 
do cálculo e a súa importancia para 
relacionar a área baixo unha curva cunha 
primitiva da función correspondente. 

2.1.Responde a problemas teóricos 
relacionados co teorema fundamental do 
cálculo. 

 
CMCT, 
SIEE 

3. Coñecer e aplicar a regra de Barrow 
para o cálculo de áreas. 

3.1.Calcula a área baixo unha curva 
entre dúas abscisas. 

CCL, 
CMCT, 
CEC 3.2.Calcula a área entre dúas curvas. 

4. Coñecer e aplicar a fórmula para 
achar o volume dun corpo de 
revolución. 

4.1.Acha o volume do corpo que se 
obtén ao xirar un arco de curva arredor 
do eixe X. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

5. Utilizar o cálculo integral para 
achar áreas ou volumes de figuras ou 
corpos coñecidos a partir das súas 
dimensións, ou ben para deducir as 
fórmulas correspondentes. 

5.1.Acha a área dunha figura plana 
coñecida obtendo a expresión analítica 
da curva que a determina e integrando 
entre os límites adecuados. Ou ben, 
deduce a fórmula da área mediante o 
mesmo procedemento. 

 
 
 
 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

5.2. Acha o volume dun corpo de 
revolución coñecido obtendo a 
expresión analítica dun arco de curva y 
= f (x) cuxa rotación arredor do eixe X 
determina o corpo, e calcula 

b 
∫ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑓𝑓(𝑎𝑎)2𝑑𝑑𝑎𝑎. 

a 



Competencias clave, descritores e desempeño 
 

Unidade 1. Azar e probabilidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Identifica os datos de situacións 
problemáticas con facilidade, extraendo 
conclusións e ordenando a información 
relevante. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

- Configura de xeito crítico e argumentado a 
súa visión persoal sobre o azar e o cálculo 
de probabilidades aplicado a contextos 
reais. 

 
Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

- Establece criterios para o uso adecuado 
das ferramentas tecnolóxicas ao servizo da 
resolución de problemas de probabilidade. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

- Identifica os logros persoais e os bloqueos 
xurdidos no desenvolvemento de contidos 
do tema. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

- Respecta os distintos ritmos de 
aprendizaxe e traballo que se dan no tema. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas ou os proxectos. 

- Aborda os problemas de probabilidade 
como un reto, asumindo riscos á hora de 
iniciar os procesos de resolución. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico- 
técnica, … ), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Coñece os personaxes máis relevantes na 
historia do cálculo de probabilidades, as 
súas achegas e motivacións para traballar 
esta disciplina. 

 

Unidade 2. Distribucións de probabilidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

- Explica con expresión fluída e correcta a 
análise da solución dos problemas e a súa 
interpretación. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

- Organiza e interpreta datos tabulados. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Afonda nos contidos do tema a partir das 
ferramentas dixitais propostas. 

Competencia para 
aprender a aprender 

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

- Realiza inferencia desde os contidos 
traballados a outros ámbitos. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela. 

- Desenvolve o sentido crítico na opinión 
desde o coñecemento matemático de 
procesos. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Encontrar posibilidades no contorno que 
outros non aprecian. 

- Vincula as aprendizaxes ao seu contexto 
vital e encontra oportunidades para 
aplicalas. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a realización de gráficos ou táboas 
con sentido estético e de orde. 



Unidade 3. Álxebra de matrices Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Segue o desenvolvemento dos problemas 
guiados de xeito autónomo, realizando os 
pasos enunciados. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Resolver problemas seleccionando os datos 
e as estratexias apropiadas. 

- Escribe de xeito razoado cada paso nos 
exercicios realizados. 

 
Competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a busca de 
información. 

- Busca información suxerida no tema a 
través de diversas fontes de información, 
seleccionando esta sobre a base da fonte 
consultada. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

- Autoavalía os seus exercicios e 
aprendizaxes de xeito eficaz, non 
cometendo os mesmos erros en traballos 
posteriores. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

- Móstrase receptivo ás ideas dos demais, 
aínda que non coincidan coa súa. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades 
desde coñecementos previos dun tema. 

- Desenvolve diversas estratexias propias 
para afrontar unha situación problemática. 

Conciencia e 
expresións culturais 

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

- Analiza criticamente a achega das distintas 
civilizacións á historia da álxebra. 

 

Unidade 4. Determinantes Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

- Escribe con corrección gramatical e 
ortográfica nos exercicios escritos. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

- Utiliza os termos precisos para referirse a 
obxectos ou conceptos matemáticos. 

 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Utiliza a calculadora científica con soltura, 
introducindo os datos da operación de xeito 
correcto. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

- Integra aprendizaxes de cursos pasados no 
desenvolvemento dos contidos da unidade, 
dando conta deles. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

- Realiza achegas pertinentes de xeito 
voluntario e oportuno na aula. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

- Mostra perseveranza na resolución de 
exercicios e problemas, non abandonando á 
primeira dificultade que encontra. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

- Respecta os distintos ritmos de traballo na 
aula. 

 

Unidade 5. Sistemas de ecuacións Competencias clave 



Competencia Descritor Desempeño 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Manter unha actitude favorable cara á 
lectura. 

- Consulta os recursos da materia e amplía 
os seus coñecementos. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

- Identifica as achegas da álxebra na 
resolución de problemas matemáticos e na 
evolución da disciplina historicamente. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Utiliza os recursos dixitais facilitados para 
enriquecer a súa aprendizaxe. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

- Transfire coñecementos anteriores sobre 
resolución de ecuacións aos novos contidos 
da unidade. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

- Ofrécese para axudar aos compañeiros e 
compañeiras a resolver dúbidas. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

- Expresa confianza nas posibilidades de 
resolución de problemas e transmítea ás 
súas compañeiras e compañeiros. 

Conciencia e 
expresións culturais 

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

- Utiliza pensamento matemático para 
axudarse a codificar as situacións 
problemáticas e valora o seu uso. 

 

Unidade 6. Vectores no espazo Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

- Explica de xeito coherente e argumentado 
o proceso de resolución dun exercicio 
formulado. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos. 

- Describe con precisión definicións e 
relacións matemáticas entre vectores. 

Competencia dixital Empregar distintas fontes para a busca de 
información. 

- Utiliza fontes seleccionadas de xeito 
propio para enriquecer as aprendizaxes. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe. 

- Vence con recursos persoais as 
resistencias cara ao contido pola súa 
abstracción ou dificultade e mostra un 
talante receptivo cara á aprendizaxe. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da convivencia 
cidadá no contexto da escola. 

- Respecta as normas establecidas no 
funcionamento da materia e da clase por 
iniciativa persoal. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

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

- Pide axuda despois de intentar resolver as 
dificultades na tarefa cos seus propios 
medios (consultando diversas fontes, 
revisando exercicios anteriores ou similares, 
revisando exercicios resoltos, … ). 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Presenta os traballos escritos con orde e 
limpeza, mostrando gusto polo traballo ben 
feito. 

 

Unidade 7. Puntos, rectas e planos no espazo Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 



Unidade 7. Puntos, rectas e planos no espazo Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

- Expresa con corrección lingüística e 
precisión os pasos de resolución dun 
exercicio. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar métodos científicos rigorosos para 
mellorar a comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos (biolóxico, 
xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico, … ). 

- Infire da experiencia e a observación de 
exercicios básicos, regras ou estratexias 
para resolver exercicios de maior 
complexidade. 

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

- Utiliza recursos dixitais para traballar e 
afondar nas tres dimensións do espazo. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

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

- Utiliza as súas fortalezas persoais na 
aprendizaxe para comprender e visualizar 
os exercicios de de obxectos matemáticos 
no espazo. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

- Mostra actitude dialógante ante conflitos 
producidos por ideas opostas no modo de 
resolver un exercicio. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas propias. 

- Pon en xogo durante os procesos de 
aprendizaxe as súas fortalezas e recursos 
persoais, e regula aqueles aspectos persoais 
que poden entorpecer a súa aprendizaxe. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida as representacións gráficas 
necesarias para comprender os problemas 
en canto a claridade e presentación. 

 

Unidade 8. Problemas métricos Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor, … . 

- Realiza escoita activa nos momentos de 
explicación ou discusión sobre o método de 
resolución dun exercicio ou problema. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

- Define con exactitude matemática os 
conceptos xeométricos e noméaos de xeito 
preciso. 

 
Competencia dixital 

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

- Busca recursos dixitais por iniciativa 
propia para representar con maior facilidade 
os obxectos xeométricos. 

Competencia para 
aprender a aprender 

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

- Desenvolve estratexias persoais para 
relacionar os contidos previos sobre o tema 
cos novos contidos. 

 
Competencias sociais 
e cívicas 

Involucrarse ou promover accións cun fin 
social. 

- Promove ou acompaña iniciativas para 
mellorar as aprendizaxes sobre o contido, 
tendo en conta toda a clase, e propón 
melloras na temporalización ou nos 
recursos utilizados. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Encontrar posibilidades no contorno que 
outros non aprecian. 

- Encontra, para a resolución dos exercicios, 
posibilidades novidosas e orixinais. 



Unidade 8. Problemas métricos Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico- 
técnica, … ), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Mostra interese por coñecer a orixe 
histórica da xeometría e a súa evolución. 

 

Unidade 9. Límites de funcións. Continuidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Entende as indicacións e as explicacións 
orais, dá conta delas e aplícaas cando 
corresponde. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Resolver problemas seleccionando os datos 
e as estratexias apropiadas. 

- Aplica con rigor as estratexias traballadas 
na aula para resolver os exercicios 
formulados, e selecciona a máis adecuada 
en cada momento con criterios claros. 

 
Competencia dixital 

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade. 

- Investiga cales son as súas fontes de 
información e establece criterios propios 
para dirimir a súa fiabilidade. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións 
executivas, … . 

- Desenvolve e aplica estratexias para 
focalizar a atención na resolución de 
exercicios, o que leva consigo menor 
número de erros no desenvolvemento 
destes. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Valorar a interculturalidade como unha 
fonte de riqueza persoal e cultural. 

- Identifica as achegas de diversas culturas 
e autores no desenvolvemento da disciplina 
de análise matemática. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

- Identifica as achegas que supoñen os 
problemas guiados do tema para a súa 
aprendizaxe. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a presentación dos exercicios en 
canto a limpeza e claridade, o que facilita a 
comprensión dos contidos traballados. 

 

Unidade 10. Derivadas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor, … . 

- Respecta as normas de comunicación nas 
interaccións coas súas compañeiras e 
compañeiros na aula. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

- Utiliza con precisión e corrección a 
nomenclatura matemática do tema. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Utiliza os recursos dixitais para adestrar e 
afianzar o cálculo de derivadas. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

- Elabora e aplica estratexias de creación 
propia para deducir e lembrar as fórmulas 
das funcións derivadas. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

- Axuda aos seus compañeiros e 
compañeiras a resolver as súas dificultades. 



Unidade 10. Derivadas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

- Acepta a aprendizaxe como un reto e é 
constante no seu esforzo. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a orde nos seus exercicios. 

 

Unidade 11. Aplicacións das derivadas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Realiza gráficos e debuxos exactos tendo 
en conta o enunciado do problema. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar métodos científicos rigorosos para 
mellorar a comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos (biolóxico, 
xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico, … ). 

- Enuncia a hipótese do problema e verifica 
a través do teorema de Rolle. 

 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Válese de recursos dixitais, facilitados ou 
buscados, para afondar nas aplicacións da 
derivada ao estudo dunha función. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

- Realiza autoavaliacións realistas de xeito 
crítico e construtivo. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

- Acepta de bo grado outras opinións ou 
ideas sobre os problemas que está 
realizando. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

- Mostra entusiasmo por resolver problemas 
complexos e transmite o seu entusiasmo ás 
súas compañeiras e compañeiros. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Apreciar a beleza das expresións artísticas e 
as manifestacións de creatividade, e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 

- Aprecia e goza coa estética que presenta a 
resolución de problemas desde unha 
argumentación lóxica, e o expón de xeito 
ordenada. 

 

Unidade 12. Representación de funcións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

- Expresa con corrección lingüística e 
claridade cada paso realizado no estudo 
dunha función para a súa representación. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

- Describe as características dunha función 
representada e aplica este coñecemento no 
proceso inverso, dando razón matemática da 
representación realizada. 

 
Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

- Utiliza as correccións das autoavaliacións 
e os exercicios en formato dixital para 
realizar unha verdadeira avaliación, non 
copia os resultados. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

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

- Pide axuda ás súas compañeiras e 
compañeiros despois de intentar resolver as 
dificultades de xeito autónomo e non o 
conseguir. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela. 

- Realiza os traballos por sentido de 
responsabilidade e non por obriga. 



Unidade 12. Representación de funcións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

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

- Identifica con antelación as necesidades de 
recursos e apoios para realizar os exercicios 
propostos. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

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

- Aprecia a evolución das matemáticas para 
representar funcións e o impacto que iso 
tivo no desenvolvemento doutras 
disciplinas. 

 

Unidade 13. Cálculo de primitivas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

- Explica, con precisión e coherencia, os 
pasos realizados na resolución de 
exercicios. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

- Utiliza a simboloxía matemática da 
unidade con precisión, integrando os seus 
coñecementos previos. 

 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Emprega os recursos dixitais para 
consolidar e afondar nas aprendizaxes sobre 
integración de funcións. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

- Elabora estratexias persoais para a 
resolución de integrais. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

- Respecta e aprecia diversas maneiras de 
abordar os exercicios propostos. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

- Persiste no cálculo de integrais vencendo 
bloqueos e dificultades, e non abandona o 
exercicio sen intentar outros camiños para a 
súa resolución. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a orde e a estética na realización dos 
exercicios (sitúa os símbolos de integración 
á altura adecuada, escribe con 
claridade, … ). 

 

Unidade 14. A integral definida Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

- Describe e explica con corrección 
lingüística e precisión os pasos que realiza 
para resolver un problema. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

- Axúdase das representacións gráficas para 
comprender mellor a teoría e os problemas. 

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

- Busca recursos dixitais que faciliten a 
representación gráfica dos exercicios. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

- Móstrase receptivo á realización das 
autoavaliacións propostas e identifica as 
achegas á súa aprendizaxe que posibilita a 
realización desta autoavaliación. 



Unidade 14. A integral definida Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencias sociais 
e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

- Discute as propostas de resolución dun 
problema coas súas compañeiras e 
compañeiros, respectando e integrando as 
ideas alleas. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades 
desde coñecementos previos dun tema. 

- Xera opcións diversas e orixinais para a 
resolución dos exercicios. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico- 
técnica, … ), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Identifica as achegas dos diversos autores 
ao desenvolvemento do cálculo integral e as 
súas aplicacións noutros contextos. 



MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
Introdución e contextualización 

As matemáticas proporcionan ferramentas para a creación de modelos no estudo de diferentes fenómenos. 
En ocasións é posible definir relacións funcionais entre as magnitudes implicadas, obténdose modelos 
deterministas, pero moitos fenómenos son tan complexos no seu comportamento e interveñen neles tantas 
magnitudes que precisan modelos estocásticos para un mellor estudo. Faise necesario, xa que logo, 
complementar a formación científica xeral que o alumnado de bacharelato alcanza a partir doutras materias 
cunha educación neste pensamento estatístico e probabilístico. 

A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe especialmente ao desenvolvemento da 
competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de “competencia matemática 
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía”. A habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, 
e de modelizar a realidade, poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, 
indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 
incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; e os pensamentos 
abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o 
proceso e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as 
competencias: a de comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os 
resultados obtidos; a de aprender a aprender, ao desenvolver a capacidade de abstraer e simplificar; a de 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación 
continua, á medida que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a 
información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema, a comprobación da solución e a 
presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes 
enfoques e solucións; e a de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore 
elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Para potenciar a motivación da aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e 
contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos 
papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo responsabilidades e aceptando erros. Unha metodoloxía 
baseada na resolución de problemas faise imprescindible para desenvolver capacidades como a comprensión 
e o emprego de diferentes linguaxes matemáticas, a análise de datos, a formulación, a comprobación e a 
aceptación ou o rexeitamento de hipóteses, o deseño, o emprego e o contraste de estratexias, a toma de 
decisións, … . Ademais, é resolvendo problemas que traten situacións reais onde os conceptos e os métodos 
estatísticos e numéricos empregados amosan tanto a súa potencia como a súa relevancia. 

Os contidos de estatística e probabilidade apóianse nos estudados na educación secundaria obrigatoria e 
nas Matemáticas do bacharelato, ampliándoos nalgúns casos. Así sucede coas series temporais, coa mostraxe 
e a estatística inferencial e coa probabilidade condicionada, que ademais proporcionan bases para modelar e 
resolver unha gama máis ampla de problemas. Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de 
resolución de problemas, que non poderían abordarse de maneira simbólica e para cuxa realización se 
precisan a calculadora ou programas informáticos. O emprego destas ferramentas tecnolóxicas non só libera 
tempo de tarefas repetitivas para outras como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións e a 
interpretación dos resultados, … , senón que é tamén unha axuda no ensino de conceptos e propiedades. 



Obxectivos didácticos 
 

Unidade 1. Programación lineal Obxectivos 
▪ Coñecer os fins e métodos da programación lineal e aplicalos á resolución de sinxelos problemas con dúas 
variables. 

 
 

Unidade 2. Mostraxe Obxectivos 
▪ Coñecer o papel das mostras, o seu tratamento e o tipo de conclusións que delas poden obterse para a 
poboación. 
▪ Analizar de forma crítica e argumentada a información estatística presente nos medios de comunicación. 

 

Unidade 3. Inferencia estatística. Estimación da media Obxectivos 
▪ Tomando como base a curva normal e o coñecemento teórico da distribución das medias mostrais, realizar 
inferencias estatísticas sobre o valor da media dunha poboación a partir dunha mostra. 

 

Unidade 4. Estimación dunha proporción Obxectivos 
▪ Tomando como base a distribución binomial e a súa aproximación á curva normal, deducir a distribución de 
proporcións mostrais e, a partir dela, inferir unha proporción (ou unha probabilidade) nunha poboación a partir 
dunha mostra. 

 

Unidade 5. Contraste de hipóteses Obxectivos 
▪ Formular correctamente un contraste de hipóteses identificando a hipótese nula e a hipótese alternativa. 
▪ Distinguir o erro de tipo I do erro de tipo II nun contraste de hipótese. 
▪ Comprender a diferencia entre o nivel de significación e a potencia do contraste. 
▪ Realizar contrastes de hipótese sobre a media ou as proporcións mostrais. 

 

Unidade 6. Probabilidade condicionada Obxectivos 
▪ Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos, probabilidade 
total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades. 

 

Unidade 7. Cadeas de Markov Obxectivos 
▪ Identificar fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante cadeas de Markov e calcular as 
probabilidades correspondentes. 

 

Unidade 8. Series temporais Obxectivos 
▪ Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series cronolóxicas. 

 

Unidade 10. Métodos iterativos de resolución de ecuacións cunha incógnita Obxectivos 
▪ Coñecer e aplicar os métodos iterativos de resolución de ecuacións cunha incógnita. 

 

Unidade 11. Métodos iterativos de resolución de sistemas lineais Obxectivos 
▪ Coñecer e aplicar os métodos iterativos de resolución de sistemas ecuacións lineais. 

 

Unidade 12. Métodos iterativos de cálculo de integrais definidas Obxectivos 
▪ Coñecer e aplicar os métodos iterativos de cálculo de integrais definidas e a súa aplicación ao cálculo de 
superficies. 

 

Unidade 13. Interpolación polinómica Obxectivos 
▪ Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións empíricas, axustándoas a unha 
función polinómica. 



Coñecementos mínimos esixibles 
 

Unidade 1. Programación lineal Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación das técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de 
optimización de funcións lineais que están suxeitas a restricións e interpreta os resultados obtidos no contexto do 
problema. 

 

Unidade 2. Mostraxe Coñecementos mínimos 
▪ Distinción entre poboación e mostra e entre parámetros poboacionais e estatísticos mostrais. 
▪ Valoración da representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

 

Unidade 3. Inferencia estatística. Estimación da media Coñecementos mínimos 
▪ Calculo de estimadores puntuais para a media, varianza e desviación típica, e aplícao a problemas reais. 
▪ Calculo de probabilidades asociadas á distribución da media mostral de parámetros adecuados a cada 
situación, e aplicándoo a problemas de situacións reais. 
▪ Construción, en contextos reais, dun intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución 
normal con desviación típica coñecida. 
▪ Construción, en contextos reais, dun intervalo de confianza para a media poboacional no caso de mostras 
grandes. 
▪ Relación do erro e da confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral e calculo de cada un destes tres 
elementos coñecidos os outros dous e aplicación en situacións reais. 
▪ Utilización das ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as 
inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións adecuadas. 

 

Unidade 4. Estimación dunha proporción Coñecementos mínimos 
▪ Calculo do estimador puntual para a proporción poboacional e aplícao a problemas reais. 
▪ Calculo de probabilidades asociadas á distribución da proporción mostral, aproximándoas pola distribución 
normal, de parámetros adecuados a cada situación, e aplicándoo a problemas de situacións reais. 
▪ Construción, en contextos reais, dun intervalo de confianza para a proporción no caso de mostras grandes. 
▪ Identificación e análise dos elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 
▪ Análise de forma crítica e argumentada da información estatística presente nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá. 

 

Unidade 5. Contraste de hipóteses Coñecementos mínimos 
▪ Formulación de regras de decisión que conduzan a conclusións sobre algún problema concreto. 
▪ Resolución de contrastes de hipóteses sinxelos. 
▪ Coñecemento da diferenza entre erro de tipo I e II. 

 

Unidade 6. Probabilidade condicionada Coñecementos mínimos 
▪ Calculo da probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, as 
fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
▪ Calculo de probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 
▪ Calculo da probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

 

Unidade 7. Cadeas de Markov Coñecementos mínimos 
▪ Descrición dos estados que corresponden a unha situación e asignación das súas probabilidades. 
▪ Representación das cadeas de Markov mediante matrices. 
▪ Identificación estados transitorios e absorbentes. 
▪ Calculo das distribucións estacionarias. 

 

Unidade 8. Series temporais Coñecementos mínimos 
▪ Identificación das compoñentes dunha serie de tempo dada en forma gráfica ou mediante unha táboa. 
▪ Calculo da curva de tendencia por axuste de mínimos cadrados ou por medio de medias móbiles. 
▪ Calculo da liña de tendencia por medias móbiles. 
▪ Calculo dos índices estacionais e a súa interpretación. 

 

Unidade 10. Métodos iterativos de resolución de ecuacións cunha incógnita Coñecementos mínimos 



Unidade 10. Métodos iterativos de resolución de ecuacións cunha incógnita Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación de diversos métodos interactivos para resolver ecuacións cunha incógnita. Calculo dos erros 
absolutos e relativos ao facer aproximacións. 
▪ Representación gráfica das etapas de resolución de ecuacións nos diversos métodos interactivos. 

 

Unidade 11. Métodos iterativos de resolución de sistemas lineais Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación de diversos métodos interactivos para resolver sistemas de ecuacións lineais. Calculo dos erros 
absolutos e relativos ao facer aproximacións. 

 

Unidade 12. Métodos iterativos de cálculo de integrais definidas Coñecementos mínimos 
▪ Calculo de áreas de recintos planos utilizando métodos numéricos iterativos. Calculo dos erros absolutos e 
relativos ao facer aproximacións. 

 

Unidade 13. Interpolación polinómica Coñecementos mínimos 
▪ Determinación do polinomio interpolador para unha función calquera ou para un conxunto de puntos do 
plano. 
▪ Utilización dos procedementos de interpolación adecuados para adquirir información suplementaria sobre 
diversas situacións. 

 

Temporalización, contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias 

Competencias clave (CC): competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), competencia para aprender 
a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Unidade 1. Interpolación polinómica Temporalización: 1 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Interpolación. 
◦ Interpolación lineal. 
◦ Extrapolación lineal. 
2.   Interpolación polinómica 
◦ Extrapolación polinómica. 

1. Utilizar táboas e gráficas como 
instrumento para o estudo de situacións 
empíricas, axustándoas a unha función, 
e obter os seus parámetros para adquirir 
información suplementaria, empregando 
os métodos de interpolación e 
extrapolación adecuados. 

1.1.Axusta os datos obtidos a partir 
dunha situación empírica a unha función 
e obtén valores descoñecidos, utilizando 
técnicas de interpolación e 
extrapolación. 

 
 
 
 
CMCT 

1.2.Analiza relacións entre variables 
que non se axusten a ningunha fórmula 
alxébrica e mostra destreza no manexo 
de datos numéricos. 

 

Unidade 2. Métodos iterativos de resolución de ecuacións e sistemas Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Tipos de erros 
◦ Erro absoluto 
◦ Erro relativo 
◦ Erros sistemáticos 
◦ Erros aleatorios 
2. Díxitos significativos 
◦ Truncamento e 
arredondamento. 
3. Erros en observacións 
indirectas 
◦ Propagación de erros. 
4. Métodos iterativos de 
resolución de ecuacións cunha 

1. Identificar e calcular os distintos 
tipos de erro nos números aproximados. 

1.1.Calcula o erro absoluto e relativo de 
números aproximados por truncamento e 
redondeo. 

 
 
 

SIEE 
CMCT 

1.2.Calcula o erro acumulado polo 
resultado de encadear operacións entre 
números aproximados. 
1.3.Calculo do erro resultante do valor 

medio dos resultados obtidos tras a 
repetición dunha medición. 

2. Calcular a resolución dunha 
ecuación cunha incógnita por distintos 
métodos acoutando o erro cometido. 

2.1.Calcula unha solución dunha 
ecuación polo método de bisección 
acoutando o erro cometido. 

 
 
SIEE 
CMCT 2.2.Calcula unha solución dunha 

ecuación polo método da “regula falsi” 
acoutando o erro cometido. 



Unidade 2. Métodos iterativos de resolución de ecuacións e sistemas Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

incógnita 
◦ Converxencia. 
◦ Método de bisección. 
◦ Método da “regula falsi”. 
◦ Método da secante. 
◦ Método de Newton – Raphson. 
5. Métodos iterativos de 
resolución de sistemas de 
ecuacións lineais. 
◦ Método de Jacobi. 
◦ Método de Gauss – Seidel. 

 2.3.Calcula unha solución dunha 
ecuación polo método da secante 
acoutando o erro cometido. 

 

2.4.Calcula unha solución dunha 
ecuación polo método de Newton – 
Raphson acoutando o erro cometido. 

3. Calcular a resolución dun sistema 
de ecuacións lineais por distintos 
métodos acoutando o erro cometido. 

3.1. Calcula unha solución dun SEL 
polo método de Jacobi acoutando o erro 
cometido. 

 
 
SIEE 
CMCT 3.2.Calcula unha solución dun SEL 

polo método de Gauss – Seidel 
acoutando o erro cometido. 

 

Unidade 3. Mostraxe Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Poboación e mostra 
◦ O papel das mostras. 
◦ Por que se recorre ás mostras? 
Identificación, en cada caso, dos 
motivos polos que un estudo se 
analiza a partir dunha mostra en 
vez de sobre a poboación ao 
completo. 
2. Características relevantes 
dunha mostra 
◦ Tamaño. Constatación do 
papel que xoga o tamaño da 
mostra. 
◦ Aleatoriedade. Distinción de 
mostras aleatorias doutras que non 
o son. 
3. Mostraxe. Tipos de mostraxe 
aleatoria 
◦ Mostraxe aleatoria simple. 
◦ Mostraxe aleatoria sistemática. 
◦ Mostraxe aleatoria 
estratificada. 
4. Técnicas para obter unha 
mostra dunha poboación finita 
◦ Xeración dos números 
aleatorios coa calculadora. 
5. Identificación das fases e 
tarefas dun estudo estatístico 
◦ Elaboración e presentación da 
información estatística. 
6. Análise e descrición de 
informes estatísticos a partir da súa 
ficha técnica. 

1. Coñecer o papel das mostras, as 
súas características, o proceso da 
mostraxe e algúns dos distintos modos 
de obter mostras aleatorias (sorteo, 
sistemático, estratificado). 

1.1.Identifica cando un colectivo é 
poboación ou é mostra, razoa por que se 
debe recorrer a unha mostra nunha 
circunstancia concreta, comprende que 
unha mostra debe ser aleatoria e dun 
tamaño adecuado ás circunstancias da 
experiencia. 

 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA 

1.2.Describe, calculando os elementos 
básicos, o proceso para realizar unha 
mostraxe por sorteo, sistemático ou 
estratificado. 

2. Planificar e realizar estudos 
partindo da elaboración de enquisas, 
selección da mostra e estudo estatístico 
dos datos obtidos. 

2.1.Valora a representatividade dunha 
mostra a partir do seu proceso de 
selección. 

 

CMCT 
SIEE 2.2.Obtén datos estatísticos dunha 

poboación e extrae conclusións sobre as 
variables asociadas á poboación. 

3. Presentar e describir 
ordenadamente información 
estatística utilizando vocabulario e 
unhas representacións adecuados, 
e analizar de forma crítica e 
argumentada informes estatísticos 
a partir da súa ficha técnica. 

3.1.Analiza de forma crítica e 
argumentada información estatística 
presente nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá. 

 
 
 
 
 
 
CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CEC 

3.2.Utiliza o programa GeoGebra para 
o tratamento e representación gráfica de 
datos estatísticos. 

 
 
 
 
 
 
 

Temporalización: 3 semanas Unidade 4. Estimación da media 



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 
1. Distribución normal 
◦ Manexo destro da distribución 
normal. 
◦ Obtención de intervalos 
característicos. 
2. Teorema central do límite 
◦ Comportamento das medias 
das mostras de tamaño n: teorema 
central do límite. 
◦ Aplicación do teorema central 
do límite para a obtención de 
intervalos característicos para as 
medias mostrais. 
3. Estatística inferencial 
◦ Estimación puntual e 
estimación por intervalo. 
◦ Intervalo de confianza. 
◦ Nivel de confianza. 
◦ Descrición de como inflúe o 
tamaño da mostra nunha 
estimación: como varían o 
intervalo de confianza e o nivel de 
confianza. 
4. Intervalo de confianza para a 
media 
◦ Obtención de intervalos de 
confianza para a media. 
5. Relación entre o tamaño da 
mostra, o nivel de confianza e a 
cota de erro 
◦ Cálculo do tamaño da mostra 
que debe utilizarse para realizar 
unha inferencia con certas 
condicións de erro e de nivel de 
confianza. 

1. Coñecer as características da 
distribución normal, interpretar os seus 
parámetros e utilizala para calcular 
probabilidades con axuda das táboas. 

1.1. Calcula probabilidades nunha 
distribución N(μ, σ). 

 
CAA, 
CCL, 
CMTC 

1.2. Obtén o intervalo 
característico (μ ± k) correspondente a 
certa probabilidade. 

2. Coñecer e aplicar o teorema central 
do límite para describir o 
comportamento das medias das mostras 
de certo tamaño extraidas dunha 
poboación de características coñecidas. 

2.1. Describe a distribución das 
medias mostrais correspondentes a unha 
poboación coñecida (con n ≥ 30 ou ben 
coa poboación normal), e calcula 
probabilidades relativas a elas. 

 
 
CCL, 
CAA, 
SIEP, 
CSC, 
CMCT 

2.2.Acha o intervalo característico 
correspondente ás medias de certo 
tamaño extraidas de certa poboación e 
correspondente a unha probabilidade. 

3. Coñecer, comprender e aplicar a 
relación que existe entre o tamaño da 
mostra, o nivel de confianza e o erro 
máximo admisible na construción de 
intervalos de confianza para a media. 

3.1.Constrúe un intervalo de confianza 
para a media coñecendo a media 
mostral, o tamaño da mostra e o nivel de 
confianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIEP, 
CSC, 
CMCT 

3.2.Calcula o tamaño da mostra ou o 
nivel de confianza cando se coñecen os 
demais elementos do intervalo. 

 
 
 

Unidade 5. Estimación dunha proporción Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

6. Distribución binomial 
◦ Aproximación á normal. 
◦ Cálculo de probabilidades 
nunha distribución binomial 
mediante a súa aproximación á 
normal correspondente. 
7. Distribución de proporcións 
mostrais 
◦ Obtención de intervalos 
característicos para as proporcións 
mostrais. 
8. Intervalo de confianza para 
unha proporción (ou unha 
probabilidade) 
◦ Obtención de intervalos de 
confianza para a proporción. 

1. Coñecer as características da 
distribución binomial B(n, p), a 
obtención dos parámetros, μ e σ, e a súa 
similitude cunha normal cando n · p ≥ 5. 

1.1.Dada unha distribución binomial, 
recoñece a posibilidade de aproximala 
por unha normal, obtén os seus 
parámetros e calcula probabilidades a 
partir dela. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CMCT 

2. Coñecer, comprender e aplicar as 
características da distribución das 
proporcións mostrais e calcular 
probabilidades relativas a elas. 

2.1.Describe a distribución das 
proporcións mostrais correspondente a 
unha poboación coñecida e calcula 
probabilidades relativas a ela. 

 
 
SIEE, 
CAA, 
CEC, 
CSC 

2.2.Para certa probabilidade, acha o 
intervalo característico correspondente 
das proporcións en mostras de certo 
tamaño. 

3. Coñecer, comprender e aplicar a 
relación que existe entre o tamaño da 
mostra, o nivel de confianza e o erro 
máximo admisible na construción de 
intervalos de confianza para proporcións 

3.1.Constrúe un intervalo de confianza 
para a proporción (ou a probabilidade) 
coñecendo unha proporción mostral, o 
tamaño da mostra e o nivel de 
confianza. 

CAA, 
CEC, 
CD, 
CSC, 
CMCT 



Unidade 5. Estimación dunha proporción Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Cálculo do tamaño da mostra 
que debe utilizarse para realizar 
unha inferencia sobre unha 
proporción con certas condicións 
de erro máximo admisible e de 
nivel de confianza. 

e probabilidades. 3.2.Calcula o tamaño da mostra ou o 
nivel de confianza cando se coñecen os 
demais elementos do intervalo. 

 

 

Unidade 6. Contraste de hipóteses Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Contraste de hipóteses 
◦ Hipótese nula e alternativa. 
◦ O estatístico de contraste. 
◦ Nivel de significación. 
◦ Rexión crítica ou de 
rexeitamento, rexión de 
aceptación. 
◦ Criterios de decisión. 
◦ Potencia dun contraste. 
2. Pasos na construción dun 
contraste de hipóteses. 
◦ Cálculo das rexións de 
aceptación e rexeitamento. 
◦ Formulación da regra de 
decisión. 
3. Erros de tipo I e II. 
◦ Cálculo de probabilidades de 
cometer un erro de tipo I ou de 
tipo II. 
4. Contrastes de hipótese 
(bilateral ou unilateral) para a 
media de distribucións normais. 
◦ Relacións entre σ, μ e o 
tamaño da mostra. 
5. Contrastes de hipótese 
(bilateral ou unilateral) para a 
diferenza de medias de 
distribucións normais. 
6. Contrastes de hipótese 
(bilateral ou unilateral) para a 
proporción. 

1. Formular regras de decisión que 
conduzan a conclusións sobre algún 
problema concreto que se poda 
modelizar por unha distribución normal. 

1.1.Formula e resolve contrastes de 
hipótese bilaterais para a media de 
distribucións normais. 

 
 
 
 
 

CCL, 
CAA, 
CMCT, 
CAA 

1.2.Formula e resolve contrastes de 
hipótese unilaterais para a media de 
distribucións normais. 
1.3.Formula e resolve contrastes de 

hipótese bilaterais para a diferenza das 
medias de distribucións normais. 
1.4.Formula e resolve contrastes de 

hipótese unilaterais para a diferenza das 
medias de distribucións normais. 
1.5.Determina o tamaño da mostra 

necesario para un determinado nivel de 
significación. 

2. Formular regras de decisión que 
conduzan a conclusións sobre algún 
problema concreto relativo a proporción 
dunha característica. 

2.1.Formula e resolve contrastes de 
hipótese bilaterais para a proporción. 

CCL, 
CAA, 
CMCT, 
CAA 

2.2.Formula e resolve contrastes de 
hipótese unilaterais para a proporción. 

3. Distinguir o nivel de significación e 
a potencia dun contraste. 

3.1.Define correctamente o nivel de 
significación e a potencia dun contraste. 

CMCT, 
CAA 

4. Avaliar os erros de tipo I e de tipo 
II. 

4.1.Calcula as probabilidades de 
cometer un erro de tipo I e de cometer 
un erro de tipo II nos contrastes de 
hipóteses sobre a media de distribucións 
normais. 

 
 
 
 

CAA, 
CMCT, 
CAA 

4.2.Calcula as probabilidades de 
cometer un erro de tipo I e de cometer 
un erro de tipo II nos contrastes de 
hipóteses para a proporción. 

 

Unidade 7. Cadeas de Markov Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Cadeas de Markov 
◦ Definición. 
◦ Probabilidades de transición. 
2. Cadea de Markov homoxénea 
◦ Matriz de transición. 
◦ Distribución estacionaria. 
3. Tipos de estados 
◦ Transitorio. 
◦ Recorrente. 
◦ Absorbente. 
◦ Cíclico. 

1. Identificar cadeas de Markov 
homoxénea. 

1.1.Identifica unha cadea de Markov 
homoxénea e formula a súa matriz de 
transición. 

CCL, 

CMCT 

SIEE 
1.2. Calcula a distribución 
estacionaria dunha cadea de Markov 
homoxénea. 

2. Definir os tipos de estados e os 
tipos de cadeas de Markov. 

2.1.Define correctamente os distintos 
tipos de estados. 

CCL, 

CMCT 

SIEE 

2.2.Define correctamente os distintos 
tipos de cadeas de Markov. 



Unidade 7. Cadeas de Markov Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

4. Tipos de cadeas de Markov 
◦ Cadea irredutible. 
◦ Cadea regular. 
◦ Cadea absorbente. 

3. Identificar e estudar situacións reais 
mediante cadeas de Markov, 
describindo os seus estados e asignando 
as probabilidades correspondentes á 
situación. 

3.1.Nun enunciado identifica os estados 
e calcula as probabilidades de 
transición. 

CCL, 

CMCT 

SIEE 
3.2.Clasifica os estados definidos nun 

enunciado a partir da matriz de 
transición obtida. 

 

Unidade 2. Programación lineal Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

6. Elementos básicos 
◦ Función obxectivo. 
◦ Definición de restricións. 
◦ Rexión de validez. 
7. Problema dual. 
8. Representación gráfica dun 
problema de programación lineal 
con dúas variables 
◦ Representación gráfica das 
restricións mediante semiplanos. 
◦ Representación gráfica do 
recinto de validez mediante 
intersección de semiplanos. 
◦ Situación da función obxectivo 
sobre o recinto de validez para 
encontrar a solución óptima. 
9. Álxebra e programación lineal 
◦ Tradución á linguaxe alxébrica 
de enunciados susceptibles de ser 
interpretados como problemas de 
programación lineal e a súa 
resolución. 

1. Dados un sistema de inecuacións 
lineais e unha función obxectivo, G, 
representar o recinto de solucións 
factibles e optimizar G. 

1.1.Representa o semiplano de 
solucións dunha inecuación lineal ou 
identifica a inecuación que corresponde 
a un semiplano. 

 
 

CEC, 
CCL, 
CAA, 
SIEE, 
CMCT 

1.2.A partir dun sistema de inecuacións, 
constrúe o recinto de solucións e 
interprétaas como tales. 
1.3.Resolve un problema de 

programación lineal con dúas incógnitas 
descrito de forma meramente alxébrica. 

2. Resolver problemas de 
programación lineal dados mediante un 
enunciado, enmarcando a solución 
dentro deste. 

2.1.Resolve problemas de 
programación lineal dados mediante un 
enunciado sinxelo. 

 
 
 
 
 
CD, 
CMCT, 
CCL, 
CAA 

2.2.Resolve problemas de 
programación lineal dados mediante un 
enunciado algo complexo. 
2.3.Interpreta os resultados obtidos no 

contexto do problema formulado. 



MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS 
SOCIAIS I 

Ver aplicación informática 



MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS 
SOCIAIS II 

Introdución e contextualización 
A medida que as matemáticas foron ensanchando e diversificando o seu obxecto e a súa perspectiva, 

medrou a súa valoración como un instrumento indispensable para interpretar a realidade, así como unha 
forma de expresión de distintos fenómenos sociais, científicos e técnicos. Convértense así nun 
imprescindible vehículo de expresión e adquiren un carácter interdisciplinario que debe impregnar o seu 
proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Mirar a realidade social nas súas diversas manifestacións económicas, artísticas, humanísticas, políticas, … 
desde unha perspectiva matemática e acometer desde ela os problemas que formula, implica desenvolver a 
capacidade de simplificar e abstraer para facilitar a comprensión; a habilidade para analizar datos, entresacar 
os elementos fundamentais do discurso e obter conclusións razoables; rigor nas argumentacións pero, sobre 
todo, autonomía para establecer hipóteses e contrastalas, e para deseñar diferentes estratexias de resolución 
ou extrapolar os resultados obtidos a situacións análogas. 

O amplo espectro de estudos aos que dá acceso o bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais obriga a 
formular un currículo da materia que non se circunscriba exclusivamente ao campo da economía ou a 
socioloxía, dando continuidade aos contidos do ensino obrigatorio. Por iso, e cun criterio exclusivamente 
propedéutico, a materia, dividida en dous cursos, estrutúrase arredor de tres eixes: Aritmética e álxebra, 
Análise, Estatística e probabilidade. No segundo curso establécense de forma definitiva as achegas da 
materia a este bacharelato sobre a base do que será o seu posterior desenvolvemento na Universidade ou nos 
ciclos formativos da Formación Profesional. A estatística inferencial ou a culminación no cálculo 
infinitesimal das achegas da análise funcional son un bo exemplo diso. 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 

Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar fenómenos sociais, 
co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual. 

Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de verificación. 
Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións intuitivas como un argumento 
a contrastar e a apertura a novas ideas como un reto. 

Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando tratamentos 
matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión e rigor e aceptando 
discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de enriquecemento. 

Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de problemas que 
permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si mesmo e creatividade. 

Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar procedementos, encadear 
unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e detectar inconsistencias lóxicas. 

Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da información 
gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra índole, interpretando con 
corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento. 



Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. Incorporar con 
naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente. 

Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo relacións entre 
as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu lugar, actual e histórico, como 
parte da nosa cultura. 

 
Obxectivos didácticos 

 
Unidade 1. Sistemas de ecuacións. Método de Gauss Obxectivos 
▪ Resolver sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss, interpretar xeometricamente as súas solucións 
para 2 e 3 incógnitas e aplicar estes coñecementos á resolución de problemas alxébricos. 

 

Unidade 2. Álxebra de matrices Obxectivos 
▪ Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións e utilizalas para resolver problemas. 

 

Unidade 3. Resolución de sistemas mediante determinantes Obxectivos 
▪ Coñecer os determinantes e o seu cálculo e aplicalos ao manexo das matrices (rango, inversa) e á resolución 
de sistemas de ecuacións (Rouché, Cramer). 

 

Unidade 4. Programación lineal Obxectivos 
▪ Coñecer os fins e métodos da programación lineal e aplicalos á resolución de sinxelos problemas con dúas 
variables. 

 

Unidade 5. Límites de funcións. Continuidade Obxectivos 
▪ Revisar os conceptos e procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas técnicas. 
▪ Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se derivan. 

 

Unidade 6.  Derivadas. Técnicas de derivación Obxectivos 
▪ Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas de funcións. 

 

Unidade 7. Aplicacións das derivadas Obxectivos 
▪ Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións (crecemento, 
concavidade, … ) e para optimizar funcións. 

 

Unidade 8. Representación de funcións Obxectivos 
▪ Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación de funcións e dominar a 
representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais, exponenciais, … . 

 

Unidade 9. Integrais Obxectivos 
▪ Coñecer as integrais na súa dobre vertente, primitivas e integral definida. Relacionalas mediante o teorema 
fundamental do cálculo e dominar sinxelos procedementos para a obtención de primitivas e para calcular áreas. 

 

Unidade 10. Azar e probabilidade Obxectivos 
▪ Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos, probabilidade 
total e probabilidade «a posteriori» e utilizalos para calcular probabilidades. 

 

Unidade 11. As mostras estatísticas Obxectivos 
▪ Coñecer o papel das mostras, o seu tratamento e o tipo de conclusións que delas poden obterse para a 
poboación. 

 

Unidade 12. Inferencia estatística. Estimación da media Obxectivos 
▪ Tomando como base a curva normal e o coñecemento teórico da distribución das medias mostrais, realizar 
inferencias estatísticas sobre o valor da media dunha poboación a partir dunha mostra. 



Unidade 13. Inferencia estatística. Estimación dunha proporción Obxectivos 
▪ Tomando como base a distribución binomial e a súa aproximación á curva normal, deducir a distribución de 
proporcións mostrais e, a partir dela, inferir unha proporción (ou unha probabilidade) nunha poboación a partir 
dunha mostra. 

 

Coñecementos mínimos esixibles 
 

Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Coñecementos mínimos 
▪ Expresión verbal de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, co rigor e a precisión 
adecuados. 
▪ Análise e comprensión do enunciado a resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos 
matemáticos necesarios, … ). 
▪ Realización de estimacións e elaboración de conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia. 
▪ Utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 
▪ Uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
▪ Utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
▪ Emprego das ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación a resolver ou propiedade ou 
teorema a demostrar. 
▪ Afondamento na resolución dalgúns problemas expondo novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, … . 
▪ Procura de conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a 
historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, … ). 
▪ Identificación de situacións problemáticas da realidade, susceptibles de conter problemas de interese. 
▪ Establecemento de conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático: identificando do 
problema ou problemas matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 
▪ Uso, elaboración ou construción de modelos matemáticos adecuados que permitan a resolución do problema 
ou problemas dentro do campo das matemáticas. 
▪ Interpretación da solución matemática do problema no contexto da realidade. 
▪ Realización de simulacións e predicións, no contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, propoñendo melloras que aumenten a súa eficacia. 
▪ Toma de decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou de 
modelización) valorando as consecuencias das mesmas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

 

Unidade 1. Sistemas de ecuacións. Método de Gauss Coñecementos mínimos 
▪ Formulación alxébrica das restricións indicadas nunha situación da vida real, o sistema de ecuacións lineais 
exposto (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible, e aplícao para 
resolver problemas en contextos reais. 

 

Unidade 2. Álxebra de matrices Coñecementos mínimos 
▪ Dispoñer en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas con 
maior eficacia. 
▪ Utilización da linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar 
sistemas de ecuacións lineais. 
▪ Realización de operacións con matrices e aplicación das propiedades destas operacións adecuadamente. 

 

Unidade 3. Resolución de sistemas mediante determinantes Coñecementos mínimos 
▪ Formulación alxébrica das restricións indicadas nunha situación da vida real, o sistema de ecuacións lineais 
exposto (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible, e aplícao para 
resolver problemas en contextos reais. 

 

Unidade 4. Programación lineal Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación das técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de 
optimización de funcións lineais que están suxeitas a restricións e interpreta os resultados obtidos no contexto do 
problema. 



Unidade 5. Límites de funcións. Continuidade Coñecementos mínimos 
▪ Modelización con axuda de funcións de problemas expostos nas ciencias sociais e descrición mediante o 
estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixos, … . 
▪ Calculo das asíntotas de funcións racionais, exponenciais e logarítmicas sinxelas. 
▪ Estudo da continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de 
límite. 

 

Unidade 6.  Derivadas. Técnicas de derivación Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación das regras de derivación a funcións racionais, exponenciais e logarítmicas sinxelas. 

 

Unidade 7. Aplicacións das derivadas Coñecementos mínimos 
▪ Formulación de problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resolución e 
interpretación do resultado obtido dentro do contexto. 

 

Unidade 8. Representación de funcións Coñecementos mínimos 
▪ Representación de funcións e obtención da expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades 
locais ou globais e extrae conclusións en problemas derivados de situacións reais. 

 

Unidade 9. Integrais Coñecementos mínimos 
▪ Aplicación da regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 
▪ Aplicación do concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou 
dúas curvas. 

 

Unidade 10. Azar e probabilidade Coñecementos mínimos 
▪ Calculo da probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, as 
fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
▪ Calculo de probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 
▪ Calculo da probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 
▪ Resolución dunha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións. 

 

Unidade 11. As mostras estatísticas Coñecementos mínimos 
▪ Valoración da representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

 

Unidade 12. Inferencia estatística. Estimación da media Coñecementos mínimos 
▪ Calculo de estimadores puntuais para a media, varianza e desviación típica, e aplícao a problemas reais. 
▪ Calculo de probabilidades asociadas á distribución da media mostral de parámetros adecuados a cada 
situación, e aplicándoo a problemas de situacións reais. 
▪ Construción, en contextos reais, dun intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución 
normal con desviación típica coñecida. 
▪ Construción, en contextos reais, dun intervalo de confianza para a media poboacional no caso de mostras 
grandes. 
▪ Relación do erro e da confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral e calculo de cada un destes tres 
elementos coñecidos os outros dous e aplicación en situacións reais. 
▪ Utilización das ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as 
inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións adecuadas. 

 

Unidade 13. Inferencia estatística. Estimación dunha proporción Coñecementos mínimos 
▪ Calculo do estimador puntual para a proporción poboacional e aplícao a problemas reais. 
▪ Calculo de probabilidades asociadas á distribución da proporción mostral, aproximándoas pola distribución 
normal, de parámetros adecuados a cada situación, e aplicándoo a problemas de situacións reais. 
▪ Construción, en contextos reais, dun intervalo de confianza para a proporción no caso de mostras grandes. 
▪ Identificación e análise dos elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 
▪ Análise de forma crítica e argumentada da información estatística presente nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá. 



Temporalización, contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias 

Competencias clave (CC): competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), competencia para aprender 
a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Unidade 1. Sistemas de ecuacións. Método de Gauss Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Sistemas de ecuacións lineais 
◦ Sistemas equivalentes. 
◦ Transformacións que 
manteñen a equivalencia. 
◦ Sistema compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado. 
◦ Interpretación xeométrica dun 
sistema de ecuacións con 2 ou 3 
incógnitas segundo sexa 
compatible ou incompatible, 
determinado ou indeterminado. 
2. Sistemas graduados 
◦ Transformación dun sistema 
noutro equivalente graduado. 
3. Método de Gauss 
◦ Estudo e resolución de 
sistemas polo método de Gauss. 
4. Sistemas de ecuacións 
dependentes dun parámetro 
◦ Concepto de discusión dun 
sistema de ecuacións. 
◦ Aplicación do método de 
Gauss á discusión de sistemas 
dependentes dun parámetro. 
5. Resolución de problemas 
mediante ecuacións 
◦ Tradución a sistema de 
ecuacións dun problema, 
resolución e interpretación da 
solución. 

1. Dominar os conceptos e a 
nomenclatura asociados aos sistemas de 
ecuacións e as súas solucións 
(compatible, incompatible, determinado, 
indeterminado, … ), e interpretar 
xeometricamente sistemas de 2 e 3 
incógnitas. 

1.1.Recoñece se un sistema é 
incompatible ou compatible e, neste 
caso, se é determinado ou 
indeterminado. 

 

CAA, 
CMCT, 
CCL, 
CSC 1.2.Interpreta xeometricamente 

sistemas lineais de 2, 3 ou 4 ecuacións 
con 2 ou 3 incógnitas. 

2. Coñecer e aplicar o método de 
Gauss para estudar e resolver sistemas 
de ecuacións lineais. 

2.1.Resolve sistemas de ecuacións 
lineais polo método de Gauss. 

 
CMCT, 
CCL, 
CSC 

2.2.Discute sistemas de ecuacións 
lineais dependentes dun parámetro polo 
método de Gauss. 

3. Resolver problemas alxébricos 
mediante sistemas de ecuacións. 

3.1.Expresa alxebricamente un 
enunciado mediante un sistema de 
ecuacións, resólveo e interpreta a 
solución dentro do contexto do 
enunciado. 

 
CAA, 
CMCT, 
CCL 

 

Unidade 2. Álxebra de matrices Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

6. Matrices 
◦ Conceptos básicos: matriz fila, 
matriz columna, dimensión, matriz 
cadrada, trasposta, simétrica, 
triangular, … . 
7. Operacións con matrices 
◦ Suma, produto por un número, 
produto. Propiedades. 
◦ Resolución de ecuacións 
matriciais. 
8. Matrices cadradas 

1. Coñecer e utilizar eficazmente as 
matrices, as súas operacións e as súas 
propiedades. 

1.1.Realiza operacións combinadas con 
matrices (elementais). 

 
CCL, 
CAA, 
CMCT, 
SIEE 

1.2.Calcula a inversa dunha matriz polo 
método de Gauss. 
1.3.Resolve ecuacións matriciais. 

2. Coñecer o significado de rango 
dunha matriz e calculalo mediante o 
método de Gauss. 

2.1.Calcula o rango dunha matriz 
numérica. 

 

CAA, 
CMCT, 
SIEE, 
CD 

2.2.Calcula o rango dunha matriz que 
depende dun parámetro. 
2.3.Relaciona o rango dunha matriz coa 

dependencia lineal das súas filas ou das 
súas columnas. 



Unidade 2. Álxebra de matrices Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Matriz unidade. 
◦ Matriz inversa doutra. 
◦ Obtención da inversa dunha 
matriz polo método de Gauss. 
9. n-uplas de números reais 
◦ Dependencia e independencia 
lineal. 
◦ Obtención dunha n-upla 
combinación lineal doutras. 
◦ Constatación de se un 
conxunto de n-uplas é LD ou LI. 
10. Rango dunha matriz 
◦ Obtención do rango dunha 
matriz por observación dos seus 
elementos (en casos evidentes). 
◦ Cálculo do rango dunha matriz 
polo método de Gauss. 

3. Resolver problemas alxébricos 
mediante matrices e as súas operacións. 

3.1.Expresa un enunciado mediante 
unha relación matricial e, nese caso, 
resólveo e interpreta a solución dentro 
do contexto do enunciado. 

CCL, 
CAA, 
CMCT, 
SIEE 

 

Unidade 3. Resolución de sistemas mediante determinantes Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

11. Determinantes de ordes dous e 
tres 
◦ Determinantes de orde dous e 
de orde tres. Propiedades. 
◦ Cálculo de determinantes de 
orde tres pola regra de Sarrus. 
12. Determinantes de orde catro 
◦ Menor dunha matriz. Menor 
complementario e adxunto dun 
elemento dunha matriz cadrada. 
Propiedades. 
◦ Desenvolvemento dun 
determinante de orde catro polos 
elementos dunha liña. 
13. Rango dunha matriz mediante 
determinantes 
◦ O rango dunha matriz como a 
máxima orde dos seus menores 
non nulos. 
◦ Determinación do rango dunha 
matriz a partir dos seus menores. 
14. Teorema de Rouché 
◦ Aplicación do teorema de 

1. Coñecer os determinantes, o seu 
cálculo e a súa aplicación á obtención do 
rango dunha matriz. 

1.1.Calcula determinantes de ordes 2×2 
e 3×3. 

 
 
CCL, 
CAA, 
CMCT, 
SIEE 

1.2.Recoñece as propiedades que se 
utilizan en igualdades entre 
determinantes (casos sinxelos). 
1.3.Calcula o rango dunha matriz. 
1.4.Discute o rango dunha matriz 

dependente dun parámetro. 
2. Calcular a inversa dunha matriz 

mediante determinantes. Aplicalo á 
resolución de ecuacións matriciais. 

2.1.Recoñece a existencia ou non da 
inversa dunha matriz e calcúlaa de ser o 
caso. 

 
 
SIEE, 
CAA, 
CMCT 

2.2.Expresa matricialmente un sistema 
de ecuacións e, se é posible, resólveo 
achando a inversa da matriz dos 
coeficientes. 

3. Coñecer o teorema de Rouché e a 
regra de Cramer e utilizalos para a 
discusión e resolución de sistemas de 
ecuacións. 

3.1.Aplica o teorema de Rouché para 
dilucidar como é un sistema de 
ecuacións lineais con coeficientes 
numéricos. 

 
 
 
CAA, 
CCL, 
SIEE, 
CD 

3.2.Aplica a regra de Cramer para 
resolver un sistema de ecuacións lineais 
con solución única. 
3.3.Estuda e resolve, se é o caso, un 

sistema de ecuacións lineais con 
coeficientes numéricos. 



Unidade 3. Resolución de sistemas mediante determinantes Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

Rouché á discusión de sistemas de 
ecuacións. 
15. Regra de Cramer 
◦ Aplicación da regra de Cramer 
á resolución de sistemas 
determinados. 
◦ Aplicación da regra de Cramer 
á resolución de sistemas 
indeterminados. 
16. Sistemas homoxéneos 
◦ Resolución de sistemas 
homoxéneos. 
17. Discusión de sistemas 
◦ Aplicación do teorema de 
Rouché e da regra de Cramer á 
discusión e resolución de sistemas 
dependentes dun parámetro. 
18. Cálculo da inversa dunha 
matriz 
◦ Expresión da inversa dunha 
matriz a partir dos adxuntos dos 
seus elementos. Cálculo. 

 3.4.Discute e resolve un sistema de 
ecuacións dependente dun parámetro. 

 

 

Unidade 4. Programación lineal Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

19. Elementos básicos 
◦ Función obxectivo. 
◦ Definición de restricións. 
◦ Rexión de validez. 
20. Problema dual. 
21. Representación gráfica dun 
problema de programación lineal 
con dúas variables 
◦ Representación gráfica das 
restricións mediante semiplanos. 
◦ Representación gráfica do 
recinto de validez mediante 
intersección de semiplanos. 
◦ Situación da función obxectivo 
sobre o recinto de validez para 
encontrar a solución óptima. 
22. Álxebra e programación lineal 
◦ Tradución á linguaxe alxébrica 
de enunciados susceptibles de ser 
interpretados como problemas de 
programación lineal e a súa 
resolución. 

1. Dados un sistema de inecuacións 
lineais e unha función obxectivo, G, 
representar o recinto de solucións 
factibles e optimizar G. 

1.1.Representa o semiplano de 
solucións dunha inecuación lineal ou 
identifica a inecuación que corresponde 
a un semiplano. 

 
 

CEC, 
CCL, 
CAA, 
SIEE, 
CMCT 

1.2.A partir dun sistema de inecuacións, 
constrúe o recinto de solucións e 
interprétaas como tales. 
1.3.Resolve un problema de 

programación lineal con dúas incógnitas 
descrito de forma meramente alxébrica. 

2. Resolver problemas de 
programación lineal dados mediante un 
enunciado, enmarcando a solución 
dentro deste. 

2.1.Resolve problemas de 
programación lineal dados mediante un 
enunciado sinxelo. 

 
 
 
 
 
CD, 
CMCT, 
CCL, 
CAA 

2.2.Resolve problemas de 
programación lineal dados mediante un 
enunciado algo complexo. 
2.3.Interpreta os resultados obtidos no 

contexto do problema formulado. 

 

Unidade 5. Límites de funcións. Continuidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

23. Límite dunha función 
◦ Límite dunha función cando 
x+∞, x∞ ou xa 

1. Comprender o concepto de límite 
nas súas distintas versións de modo que 
se asocie a cada un deles unha 
representación gráfica adecuada. 

1.1.Representa graficamente límites 
descritos analiticamente. CAA, 

CMCT, 
CEC 1.2.Representa analiticamente límites 

de funcións dadas graficamente. 



Unidade 5. Límites de funcións. Continuidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Representación gráfica. 
◦ Límites laterais. 
◦ Operacións con límites finitos. 
24. Expresións infinitas 
◦ Infinitos da mesma orde. 
◦ Infinito de orde superior a 
outro. 
◦ Operacións con expresións 
infinitas. 
25. Cálculo de límites 
◦ Cálculo de límites inmediatos 
(operacións con límites finitos 
evidentes ou comparación de 
infinitos de distinta orde). 
◦ Indeterminación. Expresións 
indeterminadas. 
◦ Cálculo de límites cando 
x+∞ ou x∞: 
◦ Cocientes de polinomios ou 
doutras expresións infinitas. 
◦ Diferenzas de expresións 
infinitas. 
◦ Potencias. 
◦ Cálculo de límites cando xa– 
, xa+, xa: 
◦ Cocientes. 
◦ Diferenzas. 
◦ Potencias sinxelas. 
26. Continuidade. 
Descontinuidades 
◦ Continuidade nun punto. 
Causas de descontinuidade. 
◦ Continuidade nun intervalo. 

2. Calcular límites de diversos tipos a 
partir da expresión analítica da función. 

2.1.Calcula límites inmediatos que só 
requiren coñecer os resultados 
operativos e comparar infinitos. 

 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEE 

2.2. Calcula límites (x+∞ ou 
x∞) de cocientes, de diferenzas e de 
potencias. 
2.3. Calcula límites (xc) de 

cocientes, de diferenzas e de potencias 
distinguindo, se o caso o esixe, cando 
xc+ e cando xc. 

3. Coñecer o concepto de continuidade 
nun punto, relacionándoo coa idea de 
límite, e identificar a causa da 
descontinuidade. Estender o concepto á 
continuidade nun intervalo. 

3.1.Recoñece se unha función é 
continua nun punto ou, se non o é, a 
causa da descontinuidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEE 

3.2.Determina o valor dun parámetro 
para que unha función definida «a 
anacos» sexa continua no «punto de 
empalme». 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 6.  Derivadas. Técnicas de derivación Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

27. Derivada dunha función nun 
punto 
◦ Taxa de variación media. 
◦ Derivada dunha función nun 
punto. Interpretación. Derivadas 
laterais. 
◦ Obtención da derivada dunha 
función nun punto a partir da 
definición. 
◦ Estudo da derivabilidade 
dunha función nun punto 

1. Dominar os conceptos asociados á 
derivada dunha función: derivada nun 
punto, derivadas laterais, función 
derivada, … . 

1.1.Asocia a gráfica dunha función á da 
súa función derivada. 

 
 

CCL, 
CD, 
CMCT, 
CAA 

1.2.Acha a derivada dunha función nun 
punto a partir da definición (límite do 
cociente incremental). 
1.3.Estuda a derivabilidade dunha 

función definida «a anacos», recorrendo 
ás derivadas laterais no «punto de 
empalme». 

2. Coñecer as regras de derivación e 
utilizalas para achar a función derivada 
doutra. 

2.1.Acha a derivada dunha función na 
que interveñen potencias, produtos e 
cocientes. 

 
CCL, 
CD, 



Unidade 6.  Derivadas. Técnicas de derivación Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

estudando as derivadas laterais. 
28. Derivabilidade das funcións 
definidas «a anacos» 
◦ Estudo da derivabilidade 
dunha función definida a anacos 
no punto de empalme. 
◦ Obtención da súa función 
derivada a partir das derivadas 
laterais. 
29. Función derivada 
◦ Derivadas sucesivas. 
◦ Representación gráfica 
aproximada da función derivada 
doutra dada pola súa gráfica. 
30. Regras de derivación 
◦ Regras de derivación das 
funcións elementais e dos 
resultados operativos. 

 2.2.Acha a derivada dunha función 
composta. 

CMCT, 
CAA 

 

Unidade 7. Aplicacións das derivadas Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

31. Aplicacións das derivadas 
• Ecuación da recta tanxente e 
normal 
• Estudo das propiedades das 
funcións 
• Problemas de optimización 

1. Achar a ecuación da recta tanxente 
a unha curva nun dos seus puntos. 

1.1.Dada unha función, acha a ecuación 
da recta tanxente nun dos seus puntos. 

CAA, 
CMCT, 
CCL 

2. Coñecer as propiedades que 
permiten estudar crecementos, 
decrecementos, máximos e mínimos 
relativos, tipo de curvatura, … , e 
sabelas aplicar en casos concretos. 

2.1.Dada unha función, sabe decidir se 
é crecente ou decrecente, cóncava ou 
convexa, nun punto ou nun intervalo, 
obtén os seus máximos e mínimos 
relativos e os seus puntos de inflexión. 

CAA, 
CCL, 
SIEE, 
CD 

3. Dominar as estratexias necesarias 
para optimizar unha función. 

3.1.Dada unha función mediante a súa 
expresión analítica ou mediante un 
enunciado, encontra en que casos 
presenta un máximo ou un mínimo. 

CAA, 
CCL, 
SIEE, 
CD 

 

Unidade 8. Representación de funcións Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

32. Ferramentas básicas para a 
construción de curvas 
◦ Dominio de definición, 
simetrías, periodicidade. 
◦ Ramas infinitas: asíntotas e 
ramas parabólicas. 
◦ Puntos singulares, puntos de 
inflexión, cortes cos eixes... 
33. Representación de funcións 
◦ Representación de funcións 
polinómicas. 
◦ Representación de funcións 
racionais. 
◦ Representación doutros tipos 
de funcións. 

1. Coñecer o papel que desempeñan as 
ferramentas básicas da análise (límites, 
derivadas, … ) na representación de 
funcións e dominar a representación 
sistemática de funcións polinómicas, 
racionais, con radicais, exponenciais, 
trigonométricas, … . 

1.1.Representa funcións polinómicas.  
 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

1.2.Representa funcións racionais. 
1.3.Representa funcións 

trigonométricas. 
1.4.Representa funcións exponenciais. 
1.5.Representa outros tipos de funcións. 

 
 
 

Unidade 9. Integrais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 



Unidade 9. Integrais Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

34. Primitiva dunha función 
◦ Cálculo de primitivas de 
funcións elementais. 
◦ Cálculo de primitivas de 
funcións compostas. 
35. Área baixo unha curva 
◦ Relación analítica entre a 
función e a área baixo a curva. 
◦ Identificación da magnitude 
que representa a área baixo a curva 
dunha función concreta. (Por 
exemplo: baixo unha función v – t, 
a área significa v · t, é dicir, 
espazo percorrido.) 
36. Teorema fundamental do 
cálculo 
◦ Dada a gráfica dunha función 
y = f (x), elixir correctamente, 
entre varias, a gráfica de y = F(x), 
sendo 𝐹𝐹(𝑎𝑎) = ∫x 𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡. a 
◦ Construción aproximada da 
gráfica de 𝐹𝐹(𝑎𝑎) = ∫x 𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡a a 
partir da gráfica de y = f (x). 
37. Regra de Barrow 
◦ Aplicación da regra de Barrow 
para o cálculo automático de 
integrais definidas. 
38. Área encerrada por unha curva 
◦ O signo da integral. Diferenza 
entre “integral” e “área encerrada 
pola curva”. 
◦ Cálculo da área encerrada 
entre unha curva, o eixe X e dúas 
abscisas. 
◦ Cálculo da área encerrada 
entre dúas curvas. 

1. Coñecer o concepto e a 
nomenclatura das primitivas (integrais 
indefinidas) e dominar a súa obtención 
(para funcións elementais e algunhas 
funcións compostas). 

1.1.Acha a primitiva (integral 
indefinida) dunha función elemental. CAA, 

CCL, 
CMCT, 
CEC 

1.2.Acha a primitiva dunha función na 
que deba realizar unha substitución 
sinxela. 

2. Coñecer o proceso de integración e 
a súa relación coa área baixo unha 
curva. 

2.1.Asocia unha integral definida á área 
dun recinto sinxelo. 

CAA, 
CCL, 
SIEE, 
CMCT, 
CD 

2.2.Coñece a regra de Barrow e aplícaa 
ao cálculo das integrais definidas. 

3. Dominar o cálculo de áreas 
comprendidas entre dúas curvas e o eixe 
X nun intervalo. 

3.1.Acha a área do recinto limitado por 
unha curva e o eixe X nun intervalo. 

CD, 
 
CAA, 
CEC, 
CSC, 
SIEE 

3.2.Acha a área comprendida entre dúas 
curvas. 

 
 
 

Unidade 10. Azar e probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

39. Sucesos 
◦ Operacións e propiedades. 
◦ Recoñecemento e obtención de 
sucesos complementarios 
incompatibles, unión de sucesos, 
intersección de sucesos, … . 
◦ Propiedades das operacións 
con sucesos. Leis de Morgan. 
40. Lei dos grandes números 
◦ Frecuencia absoluta e 
frecuencia relativa dun suceso. 
◦ Frecuencia e probabilidade. 
Lei dos grandes números. 

1. Coñecer e aplicar a linguaxe dos 
sucesos e a probabilidade asociada a eles 
así como as súas operacións e 
propiedades. 

1.1.Expresa mediante operacións con 
sucesos un enunciado. CCL, 

CAA, 
CMCT, 
CD 

1.2.Aplica as leis da probabilidade para 
obter a probabilidade dun suceso a partir 
das probabilidades doutros. 

2. Coñecer os conceptos de 
probabilidade condicionada, 
dependencia e independencia de 
sucesos, probabilidade total e 
probabilidade «a posteriori» e utilizalos 
para calcular probabilidades. 

2.1.Aplica os conceptos de 
probabilidade condicionada e 
independencia de sucesos para achar 
relacións teóricas entre eles. 

 
 
CCL, 
CAA, 
CMCT, 
CD 

2.2.Calcula probabilidades formuladas 
mediante enunciados que poden dar 
lugar a unha táboa de continxencia. 
2.3.Calcula probabilidades totais ou «a 

posteriori» utilizando un diagrama en 
árbore ou as fórmulas correspondentes. 



Unidade 10. Azar e probabilidade Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Propiedades da probabilidade. 
◦ Xustificación das propiedades 
da probabilidade. 
41. Lei de Laplace 
◦ Aplicación da lei de Laplace 
para o cálculo de probabilidades 
sinxelas. 
◦ Recoñecemento de 
experiencias nas que non se pode 
aplicar a lei de Laplace. 
42. Probabilidade condicionada 
◦ Dependencia e independencia 
de dous sucesos. 
◦ Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 
43. Fórmula da probabilidade total 
◦ Cálculo de probabilidades 
totais. 
44. Fórmula de Bayes 
◦ Cálculo de probabilidades «a 
posteriori». 
45. Táboas de continxencia 
◦ Posibilidade de visualizar 
graficamente procesos e relacións 
probabilísticos: táboas de 
continxencia. 
◦ Manexo e interpretación das 
táboas de continxencia para 
formular e resolver algúns tipos de 
problemas de probabilidade. 
46. Diagrama en árbore 
◦ Posibilidade de visualizar 
graficamente procesos e relacións 
probabilísticos. 
◦ Utilización do diagrama en 
árbore para describir o proceso de 
resolución de problemas con 
experiencias compostas. Cálculo 
de probabilidades totais e 
probabilidades «a posteriori». 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 11. As mostras estatísticas Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 



Unidade 11. As mostras estatísticas Temporalización: 2 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

47. Poboación e mostra 
◦ O papel das mostras. 
◦ Por que se recorre ás mostras? 
Identificación, en cada caso, dos 
motivos polos que un estudo se 
analiza a partir dunha mostra en 
vez de sobre a poboación ao 
completo. 
48. Características relevantes 
dunha mostra 
◦ Tamaño. Constatación do 
papel que xoga o tamaño da 
mostra. 
◦ Aleatoriedade. Distinción de 
mostras aleatorias doutras que non 
o son. 
49. Mostraxe. Tipos de mostraxe 
aleatoria 
◦ Mostraxe aleatoria simple. 
◦ Mostraxe aleatoria sistemática. 
◦ Mostraxe aleatoria 
estratificada. 
◦ Utilización dos números 
aleatorios para obter ao azar un 
número de entre N. 

1. Coñecer o papel das mostras, as 
súas características, o proceso da 
mostraxe e algúns dos distintos modos 
de obter mostras aleatorias (sorteo, 
sistemático, estratificado). 

1.1.Identifica cando un colectivo é 
poboación ou é mostra, razoa por que se 
debe recorrer a unha mostra nunha 
circunstancia concreta, comprende que 
unha mostra debe ser aleatoria e dun 
tamaño adecuado ás circunstancias da 
experiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA 

1.2.Describe, calculando os elementos 
básicos, o proceso para realizar unha 
mostraxe por sorteo, sistemático ou 
estratificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 12. Inferencia estatística. Estimación da media Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

50. Distribución normal 
◦ Manexo destro da distribución 
normal. 
◦ Obtención de intervalos 
característicos. 
51. Teorema central do límite 
◦ Comportamento das medias 
das mostras de tamaño n: teorema 
central do límite. 
◦ Aplicación do teorema central 
do límite para a obtención de 
intervalos característicos para as 
medias mostrais. 
52. Estatística inferencial 
◦ Estimación puntual e 
estimación por intervalo. 

1. Coñecer as características da 
distribución normal, interpretar os seus 
parámetros e utilizala para calcular 
probabilidades con axuda das táboas. 

1.1. Calcula probabilidades nunha 
distribución N(μ, σ). 

 
CAA, 
CCL, 
CMTC 

1.2. Obtén o intervalo 
característico (μ ± k) correspondente a 
certa probabilidade. 

2. Coñecer e aplicar o teorema central 
do límite para describir o 
comportamento das medias das mostras 
de certo tamaño extraidas dunha 
poboación de características coñecidas. 

2.1. Describe a distribución das 
medias mostrais correspondentes a unha 
poboación coñecida (con n ≥ 30 ou ben 
coa poboación normal), e calcula 
probabilidades relativas a elas. 

 
 
CCL, 
CAA, 
SIEP, 
CSC, 
CMCT 

2.2.Acha o intervalo característico 
correspondente ás medias de certo 
tamaño extraidas de certa poboación e 
correspondente a unha probabilidade. 

3. Coñecer, comprender e aplicar a 
relación que existe entre o tamaño da 
mostra, o nivel de confianza e o erro 
máximo admisible na construción de 

3.1.Constrúe un intervalo de confianza 
para a media coñecendo a media 
mostral, o tamaño da mostra e o nivel de 
confianza. 

SIEP, 
CSC, 
CMCT 



Unidade 12. Inferencia estatística. Estimación da media Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

◦ Intervalo de confianza. 
◦ Nivel de confianza. 
◦ Descrición de como inflúe o 
tamaño da mostra nunha 
estimación: como varían o 
intervalo de confianza e o nivel de 
confianza. 
53. Intervalo de confianza para a 
media 
◦ Obtención de intervalos de 
confianza para a media. 
54. Relación entre o tamaño da 
mostra, o nivel de confianza e a 
cota de erro 
◦ Cálculo do tamaño da mostra 
que debe utilizarse para realizar 
unha inferencia con certas 
condicións de erro e de nivel de 
confianza. 

intervalos de confianza para a media. 3.2.Calcula o tamaño da mostra ou o 
nivel de confianza cando se coñecen os 
demais elementos do intervalo. 

 

 

Unidade 13. Inferencia estatística. Estimación dunha proporción Temporalización: 3 semanas 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

55. Distribución binomial 
◦ Aproximación á normal. 
◦ Cálculo de probabilidades 
nunha distribución binomial 
mediante a súa aproximación á 
normal correspondente. 
56. Distribución de proporcións 
mostrais 
◦ Obtención de intervalos 
característicos para as proporcións 
mostrais. 
57. Intervalo de confianza para 
unha proporción (ou unha 
probabilidade) 
◦ Obtención de intervalos de 
confianza para a proporción. 
◦ Cálculo do tamaño da mostra 
que debe utilizarse para realizar 
unha inferencia sobre unha 
proporción con certas condicións 
de erro máximo admisible e de 
nivel de confianza. 

1. Coñecer as características da 
distribución binomial B(n, p), a 
obtención dos parámetros, μ e σ, e a súa 
similitude cunha normal cando n · p ≥ 5. 

1.1.Dada unha distribución binomial, 
recoñece a posibilidade de aproximala 
por unha normal, obtén os seus 
parámetros e calcula probabilidades a 
partir dela. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CMCT 

2. Coñecer, comprender e aplicar as 
características da distribución das 
proporcións mostrais e calcular 
probabilidades relativas a elas. 

2.1.Describe a distribución das 
proporcións mostrais correspondente a 
unha poboación coñecida e calcula 
probabilidades relativas a ela. 

 
 
SIEE, 
CAA, 
CEC, 
CSC 

2.2.Para certa probabilidade, acha o 
intervalo característico correspondente 
das proporcións en mostras de certo 
tamaño. 

3. Coñecer, comprender e aplicar a 
relación que existe entre o tamaño da 
mostra, o nivel de confianza e o erro 
máximo admisible na construción de 
intervalos de confianza para proporcións 
e probabilidades. 

3.1.Constrúe un intervalo de confianza 
para a proporción (ou a probabilidade) 
coñecendo unha proporción mostral, o 
tamaño da mostra e o nivel de confianza. 

 
 
 
CAA, 
CEC, 
CD, 
CSC, 
CMCT 

3.2.Calcula o tamaño da mostra ou o 
nivel de confianza cando se coñecen os 
demais elementos do intervalo. 

 

Competencias clave, descritores e desempeño 
 

Unidade 1. Sistemas de ecuacións. Método de Gauss Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Identifica os datos e deduce a situación 
problemática formulada polo problema da 
lectura do enunciado. 



Unidade 1. Sistemas de ecuacións. Método de Gauss Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Resolver problemas seleccionando os datos 
e as estratexias apropiadas. 

- Integra os coñecementos previos sobre 
álxebra e resolución de problemas e 
aplícaos para resolver problemas de 
sistemas de ecuacións lineais. 

 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Realiza os exercicios propostos en formato 
dixital para aplicar e consolidar 
coñecemento. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Planificar os recursos necesarios e os pasos 
que se deben realizar no proceso de 
aprendizaxe. 

- Elabora un plan persoal para abordar cada 
exercicio ou problema, e explícao 
argumentadamente. 

 
Competencias sociais 
e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

- Ten en conta as ideas dos seus 
compañeiros e compañeiras e considéraas 
para resolver exercicios de distinto xeito á 
que formulara inicialmente. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

- Asume a resolución dun problema como 
un reto persoal e transmite a súa motivación 
aos seus compañeiros e compañeiras por 
conseguir a solución. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico- 
técnica, … ), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Identifica e aprecia as contribucións 
históricas das distintas civilizacións ao 
desenvolvemento da álxebra. 

 

Unidade 2. Álxebra de matrices Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Segue de xeito autónomo e comprende os 
pasos dos exercicios guiados de aplicación 
de conceptos novos para el. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

- Integra e utiliza con precisión novos 
termos matemáticos. 

 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Emprega os recursos dixitais facilitados ou 
busca outros por iniciativa propia, para 
facilitar a comprensión de novos contidos. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

- Desenvolve estratexias persoais para 
abordar temas ou contidos novidosos. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

- Mostra interese pola unidade, participa de 
xeito voluntario e realiza preguntas de 
aclaración ou afondamento. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

- Móstrase perseverante na realización dos 
exercicios da álxebra de matrices. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a presentación estética e a orde na 
realización de exercicios. 

 

Unidade 3. Resolución de sistemas mediante determinantes Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 



Unidade 3. Resolución de sistemas mediante determinantes Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

- Explica con precisión os pasos realizados 
para resolver un sistema. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

- Escribe matrices e determinantes de xeito 
correcto e distingue con claridade a súa 
nomenclatura. 

 
Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

- Fai uso dos recursos dixitais (calculadora, 
web,…) con criterio e poñéndoos ao servizo 
da aprendizaxe. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe. 

- Emprega as súas motivacións persoais 
para afrontar as tarefas complexas con 
actitude positiva. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

- Respecta os ritmos de aprendizaxe alleos e 
traballo na aula. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

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

- Intenta resolver as dificultades ou dúbidas 
que xorden na realización dos exercicios de 
xeito autónomo. 

Conciencia e 
expresións culturais 

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

- Identifica as achegas históricas do uso de 
determinantes na resolución de sistemas 
lineais. 

 

Unidade 4. Programación lineal Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Identifica os datos relevantes do problema 
e expresa coas súas propias palabras a 
situación problemática. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar estratexias de resolución de 
problemas a situacións da vida cotiá. 

- Contextualiza a aprendizaxe do tema en 
situacións reais, encontra exemplos e 
aplicacións próximos. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Reforza e consolida a aprendizaxe con 
ferramentas dixitais. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

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

- Segue os pasos establecidos na 
formulación dun problema e avalía a 
coherencia e achega de cada paso, 
adaptando o método de xeito pertinente 
conforme a cada situación. 

Competencias sociais 
e cívicas 

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

- Mostra unha actitude dialogante e aberta 
ante ideas diferentes para resolver os 
problemas formulados. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas propias. 

- Identifica e pon en xogo de xeito eficaz as 
súas fortalezas no contexto da resolución de 
problemas. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico- 
técnica, … ), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Identifica aplicacións reais e achegas á 
vida cotiá da programación lineal. 



Unidade 5. Límites de funcións. Continuidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Entende as indicacións e explicacións 
orais no cálculo de límites e estudo de 
continuidade e aplícaas cando corresponde. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Resolver problemas seleccionando os datos 
e as estratexias apropiadas. 

- Aplicar con rigor as estratexias traballadas 
na aula para resolver os exercicios 
formulados, seleccionando a máis adecuada 
en cada momento con criterio. 

 
Competencia dixital 

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade. 

- Reflexiona sobre cales son as súas fontes 
de información e establece criterios propios 
para discernir a súa fiabilidade. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións 
executivas, … . 

- Desenvolve e aplica estratexias para 
realizar un menor número de erros no 
desenvolvemento dos exercicios á hora de 
calcular límites ou estudar a continuidade 
dunha función. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Valorar a interculturalidade como unha 
fonte de riqueza persoal e cultural. 

- Identificar as achegas de diversas culturas 
e de científicos no desenvolvemento da 
disciplina de análise matemática. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

- Identifica as achegas para a súa 
aprendizaxe que propoñen os problemas 
guiados do tema. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a presentación dos exercicios en 
canto a limpeza e claridade, o que facilita a 
comprensión dos contidos traballados neles. 

 

Unidade 6.  Derivadas. Técnicas de derivación Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor, … . 

- Respecta as normas de comunicación nas 
interaccións cos seus compañeiros e 
compañeiras na aula (respecta a quenda de 
palabra, diríxese con respecto ao alumnado, 
o ton empregado é adecuado, … ). 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

- Utiliza con precisión e corrección a 
nomenclatura e simboloxía matemática das 
derivadas. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Utiliza os recursos dixitais para adestrar e 
afianzar o cálculo de derivadas. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

- Elabora e aplica estratexias de creación 
propia para deducir e lembrar as fórmulas 
das funcións derivadas. 

 
Competencias sociais 
e cívicas 

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

- Axuda aos seus compañeiros e 
compañeiras a resolver as súas dificultades 
no cálculo de derivadas, ben na aplicación 
de fórmulas, ben na simplificación alxébrica 
de resultados. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

- Acepta a aprendizaxe como un reto e é 
constante no seu esforzo. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a orde nos seus exercicios e valórao. 



Unidade 7. Aplicacións das derivadas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

- Describe con claridade as características 
da función estudada utilizando derivadas. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar métodos científicos rigorosos para 
mellorar a comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos (biolóxico, 
xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico, … ). 

- Elabora hipóteses sobre a función despois 
dun estudo analítico desta. 

 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Apóiase nos recursos dixitais facilitados 
ou buscados por el mesmo para afondar nas 
aplicacións da derivada ao estudo dunha 
función. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

- Realiza autoavaliacións adaptadas ao seu 
nivel de coñecementos de xeito crítico e 
construtivo. 

 
Competencias sociais 
e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

- Acepta de bo grao outras opinións ou ideas 
sobre os problemas que está a realizar e 
integra as súas achegas no seu método de 
traballo. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades 
desde coñecementos previos dun tema. 

- Integra coñecementos previos na 
resolución de exercicios. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Apreciar a beleza das expresións artísticas e 
as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 

- Aprecia e goza da estética que presenta a 
resolución de problemas, como unha 
argumentación lóxica e unha exposición de 
xeito ordenado. 

 

Unidade 8. Representación de funcións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

- Expresa con corrección lingüística e 
claridade cada paso realizado no estudo 
dunha función para a súa representación e 
describe o proceso coa súa propia linguaxe. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

- Describe con precisión as características 
dunha función representada e aplica este 
coñecemento no proceso inverso para a súa 
representación. 

 
Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

- Utiliza as correccións das autoavaliacións 
e os exercicios en formato dixital para 
realizar unha avaliación crítica das súas 
aprendizaxes. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

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

- Solicita axuda aos seus compañeiros e 
compañeiras ou ao profesorado só despois 
de intentar resolver as dificultades por si 
mesmo, consultar o texto, buscar 
información, … . 

 
Competencias sociais 
e cívicas 

Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela. 

- Demostra ter un hábito de traballo, entrega 
as súas tarefas, realiza as actividades 
encomendadas, mostrando sentido de 
responsabilidade e non por obriga. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

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

- Identifica con antelación as necesidades de 
recursos e apoios que vai necesitar para 
realizar os exercicios propostos. 



Unidade 8. Representación de funcións Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

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

- Aprecia a evolución das matemáticas de 
representación de funcións e o impacto que 
iso tivo no desenvolvemento doutras 
disciplinas. 

 

Unidade 9. Integrais Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

- Explica os pasos realizados na resolución 
de exercicios de cálculo de integrais ou 
resolución de problemas de áreas con 
precisión e coherencia. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na linguaxe 
matemática. 

- Emprega a simboloxía matemática da 
unidade con precisión, aplicando 
coñecementos previos e novos sobre o tema. 

 
Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Utiliza os recursos dixitais á súa 
disposición para adestrar as estratexias de 
integración de funcións. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

- Elabora estratexias persoais para a 
resolución de integrais e exponas 
razoadamente. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

- Respecta e aprecia diversas maneiras de 
abordar os exercicios propostos e comparte 
as súas ideas. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

- Persiste no cálculo de integrais superando 
bloqueos e dificultades e non abandona o 
exercicio sen intentar outros camiños para a 
resolución. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a orde e a estética na realización dos 
exercicios (sitúa os símbolos de integración 
á altura adecuada, escribe con 
claridade, … ). 

 

Unidade 10. Azar e probabilidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender o sentido dos textos escritos e 
orais. 

- Reformula os enunciados dos problemas 
coas súas propias palabras mostrando 
comprendelos. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

- Define de xeito crítico e argumentado a 
súa visión persoal sobre o azar e o cálculo 
de probabilidades aplicado a contextos 
reais, pon exemplos e dá razóns para apoiar 
os seus argumentos. 

 
Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

- Mostra ter criterio para o uso adecuado das 
ferramentas tecnolóxicas ao servizo da 
resolución de problemas de probabilidade. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

- Verbaliza os seus logros e bloqueos na 
resolución de exercicios, problemas e na 
comprensión de contidos de probabilidade. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

- Mostra unha actitude respectuosa ante os 
distintos ritmos de aprendizaxe e traballo 
que se dan na clase. 



Unidade 10. Azar e probabilidade Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas ou os proxectos. 

- Afronta os problemas de probabilidade 
como un reto asumindo riscos á hora de 
iniciar os procesos de resolución, utilizando 
estratexias diverxentes ou ideas propias. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico- 
técnica, … ), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Coñece os autores máis relevantes na 
historia do cálculo de probabilidades, as 
súas achegas e motivacións para traballar 
esta disciplina. 

 

Unidade 11. As mostras estatísticas Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

- Utiliza a linguaxe con precisión e 
corrección lingüística para responder aos 
exercicios propostos. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

- Utiliza de xeito argumentado os 
coñecementos sobre mostras estatísticas 
para realizar críticas sobre procesos 
estatísticos reais. 

 
Competencia dixital 

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

- Busca e manexa recursos dixitais por 
iniciativa propia que faciliten o proceso 
estatístico. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

- Móstrase consciente dos seus 
coñecementos adquiridos e dos non 
adquiridos en relación coa unidade. 

 
 
Competencias sociais 
e cívicas 

Coñecer as actividades humanas, adquirir 
unha idea da realidade histórica a partir de 
distintas fontes, e identificar as 
implicacións que ten vivir nun Estado 
social e democrático de dereito referendado 
por unha constitución. 

- Aplica os coñecementos estatísticos á 
comprensión e análise dos procesos de 
participación democrática. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Xerar novas e diverxentes posibilidades 
desde coñecementos previos dun tema. 

- Realiza achegas sobre os exercicios e 
contidos de xeito orixinal e con propostas 
creativas. 

 
Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico- 
técnica, … ), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Percibe a importancia da estatística no 
contexto actual e as achegas á ciencia na súa 
evolución histórica. 

 

Unidade 12. Inferencia estatística. Estimación da media Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

- Describe por escrito con claridade e 
corrección os pasos que cómpre realizar nun 
exercicio. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa 
vida cotiá. 

- Analiza procesos estatísticos de 
actualidade con argumentos matemáticos. 



Unidade 12. Inferencia estatística. Estimación da media Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

 
 
Competencia dixital 

Comprender as mensaxes que veñen dos 
medios de comunicación. 

- Realiza un comentario crítico das noticias 
dos medios de comunicación con contido 
estatístico, pon exemplos de actualidade e 
aplica os contidos traballados en contextos 
diversos. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

- Autoavalía con sentido crítico e 
construtivo os seus procesos de 
aprendizaxe. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela. 

- Elabora opinións e criterios propios en 
relación á estatística e o seu uso en 
contextos actuais. 

 
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

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

- Emprega coñecementos e recursos 
adaptados ao seu nivel de coñecementos 
para resolver os exercicios e problemas 
propostos. 

Conciencia e 
expresións culturais 

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

- Aprecia o valor do rigor matemático na 
comprensión do mundo actual. 

 

Unidade 13. Inferencia estatística. Estimación dunha proporción Competencias clave 
Competencia Descritor Desempeño 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

- Expresa cun discurso fluído e correcto 
desde o punto de vista lingüístico a análise 
da solución dos problemas e a súa 
interpretación. 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía 

Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

- Crea táboas a partir de datos e interpreta 
correctamente as dadas. 

Competencia dixital Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

- Afonda nos contidos do tema a partir das 
ferramenta dixitais propostas. 

Competencia para 
aprender a aprender 

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

- Encontra relación entre os contidos 
traballados e outros ámbitos. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela. 

- Desenvolve o sentido crítico á hora de 
elaborar unha opinión a partir do 
coñecemento matemático de procesos. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Atopar posibilidades no contorno que outros 
non aprecian. 

- Vincula as aprendizaxes a situacións 
persoais e atopa oportunidades para 
aplicalos. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

- Coida a realización de gráficos ou táboas 
con sentido de orde e estética. 



Bacharelato Internacional 
O alumnado do programa do IBO cursa estudios que se complementan co Bacharelato LOMCE, de xeito que 
optan de forma independente aos dous títulos. 

 
O alumnado prepárase para os exames de Análisis y Enfoques Nivel Medio e Nivel Superior  e Aplicaciones 
e Interpretación Nivel Medio e Nivel Superior do Diploma do IBO.Tendo en conta os contidos e as directrices 
metodolóxicas que figuran nas materias de Matemáticas I e II, a nosa programación adecúase as dúas 
modalidades de bacharelato.  

 
A programación completa das materias figura no anexo VII desta programación. 



ANEXOS



Anexo I. Criterios de avaliación e cualificación  
 

Criterios sobre a avaliación e cualificación 
 
 
 

1ª Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
 

 Probas 
Específicas 

Traballo persoal, caderno, 
traballo na aula, resolución 
de problemas e 
investigación 

1º- 2ºESO: 75% 25% 
Agrupamento 1º- 2ºESO: 70% 30% 
Mat 3º- Mat Ac 4ºESO: 80% 20% 
Mat. Aplic - 4ºESO: 70% 30% 
1º BACH: 90% 10% 
2º BACH: 90% 10% 

 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
1º- 2ºESO: Proba específica. 
Agrupamento 1º- 2ºESO: Proba específica. 
Mat. Académ 3º- 4ºESO: Proba específica. 
Mat. Aplic 3º- 4ºESO: Proba específica. 
1º BACH: Proba específica. 
2º BACH: Proba específica. 
 

 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
 Probas 

Específicas 
Traballo persoal, caderno, 
traballo na aula, resolución 
de problemas e 
investigación 

1º- 2ºESO: 75% 25% 
Agrupamento 1º- 2ºESO: 70% 30% 
Mat 3º- Mat Ac 4ºESO 80% 20% 
Mat. Aplic 3º- 4ºESO: 70% 30% 
1º BACH: 90% 10% 
2º BACH: 90% 10% 

 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
1º- 2ºESO: Proba específica. 
Agrupamento 1º- 2ºESO: Proba específica. 
Mat. Académ 3º- 4ºESO: Proba específica. 
Mat. Aplic 3º- 4ºESO: Proba específica. 
1º BACH: Proba específica. 
2º BACH: Proba específica. 
 

 



 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
 Probas 

Específicas 
Traballo persoal, caderno, 
traballo na aula, resolución de 
problemas e investigación 

1º- 2ºESO: 75% 25% 
Agrupamento 1º- 2ºESO: 70% 30% 
Mat 3º- Mat Ac 4ºESO 80% 20% 
Mat. Aplic 3º- 4ºESO: 70% 30% 
1º BACH: 90% 10% 
2º BACH: 90% 10% 

 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
1º- 2ºESO: Proba específica. 
Agrupamento 1º- 2ºESO: Proba específica. 
Mat. Académ 3º- 4ºESO: Proba específica. 
Mat. Aplic 3º- 4ºESO: Proba específica. 
1º BACH: Proba específica. 
2º BACH: Proba específica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo para obter a 
cualificación final de 
curso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Cualificación       final ordinaria 
 

1ºESO – Agrupamento 1ºESO – 2ºESO – Agrupamento 2ºESO – 3ºESO Mat. Académicas – 
3ºESO Mat. Aplicadas – 4ºESO Mat. Aplicadas –  4ºESO Mat. Académicas: 

• Se o alumno ou alumna aprobou as tres avaliacións ou as súas recuperacións 
correspondentes a nota final será a media aritmética das notas das tres avaliacións ou as 
súas recuperacións se fose o caso . Ademáis a súa participación nas actividades que se 
propoñan na aula entre a data da 3ª avaliación e a da avaliación final poden incrementar 
ata un punto a nota da cualificación final. 

 
• Se o alumno ou alumna suspende alguna das avaliacións e as súas correspondentes 

recuperacións, terá un exame final da materia en xuño. No caso de que a cualificación 
deste exame final sexa positiva a cualificación final calcularase tendo en conta, ademais 
desta, as cualificacións das avaliacións previamente superadas se as houbera. 

 
1º BACH I – 2ºBACH II (Ciencias):  

• Media ponderada dos bloques de contidos, obtidos coas notas das avaliacións ou 
recuperacións de cada bloque de contidos. 

• Antes da avaliación final farase un exame de recuperación ao alumnado que non consiga 
superar a materia nas respectivas avaliacións. 
 

  1º BACH CCSS – 2º BACH CCSS – 2º BACH Métodos Estatísticos: 
• Media aritmética das notas das avaliacións ou recuperacións correspondentes 
• Antes da avaliación final farase un exame de recuperación ao alumnado que non consiga 

superar a materia nas respectivas avaliacións 
 

Cualificación       final extraordinaria 
En 1º BACH: Proba específica de toda a materia dada no curso. 
En 2º BACH: Proba específica de toda a materia dada no curso. 
 



Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:  
 
ESO 
A materia pendente divídese en dúas partes. A proba da primeira parte farase en xaneiro. A proba da segunda parte farase 
a primeiros de  maio. Se se aproba cada unha das partes a materia correspondente dase por superada. Se non se supera 
alguna das partes farase unha proba final a finais de maio. A esta proba final pódese ir con unha parte da materia ou coas 
dúas dependendo das superadas con anterioridade.  
Ademáis se o alumnado obtén nas dúas primeiras avaliacións do curso no que está matriculado unha nota de 4 ou superior 
considérase aprobada a materia pendente. 
 
BACH 
A materia pendente divídese en dúas partes. A proba da primeira parte farase a primeiros de xaneiro.  A proba da segunda 
parte farase a finais de marzo.. Se se aproba cada unha das partes a materia correspondente dase por superada. Se non se 
supera alguna das partes farase unha proba final antes de rematar abril.  A esta proba final pódese ir con unha parte da 
materia ou coas dúas dependendo das superadas con anterioridade.  
Ademáis se no proceso anterior o alumno ou alumna non supera a materia pendente haberá un exame extraordinario en 
xuño 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo II. Metodoloxía e actividades para o período 
comprendido entre a 3º avaliación e a avaliación 
final na ESO e en Bacharelato 
Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre         a 3º avaliación e a 

avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación e ampliación) 

Metodoloxía  Alumnado coa materia aprobada nas tres avaliacións: 
• Farase un seguemento dalgún ou algúns temas vistos durante o curso que necesite ser 

repasado dándolle un enfoque máis práctico, a través de resolución de problemas, da 
construcción de maquetas, da toma de datos, da lectura doutros textos que aborden o 
tema con outra perspectiva, da consulta en fontes bibliográficas…   

 Alumnado coa materia suspensa nalgunha das tres avaliacións: 
• Farase un repaso dos distintos temas vistos durante o curso. Os apoios principais serán o 

libro de texto e a aula virtual de cada un dos grupos. O seguemento será individualizado 
ou en pequenos grupos, dado que haberá na aula alumnado con diferentes casuísticas. 

Actividades   Alumnado coa materia aprobada nas tres avaliacións: 
• Lectura de libros, capítulos ou fragmentos de eles con interese matemático. 
• Confección de pequenos poemas matemáticos, esopías,… 
• Resolución de problemas que involucren distintas partes das matemáticas. 
• Construcción de figuras xeométricas. 
• Construcción de figuras planas con algún tipo de simetría. Hiloramas. 
• Análise da simetría en varios tipos de mosaicos visionados en diferentes formatos, e 

construcción dun mosaico propio. 
• Construcción de figuras en papiroflexia. 
• Análise da publicidade: porcentaxe de rebaixa nun producto, ofertas do mesmo producto 

en distintos comercios,… 
• Realización dunha receta de cociña cos productos obtidos nun ou varios mercados e 

comparación de prezos e custes. 
• Elaboración dun pequeño proxecto no que a ferramenta fundamental sexa a estatística. 
• Descripción oral de ferramentas ou figuras matemáticas. 

 Alumnado coa materia suspensa nalgunha das tres avaliacións: 
• Resolución de problemas e exercicios propostos no libro de texto. 
• Utilización do material da aula virtual. 
• Lectura atenta e reflexiva na formulación de problemas.  
• Descripción oral das ferramentas e dos pasos usados na resolución dun problema. 

 

Materiais e recursos  Alumnado coa materia aprobada nas tres avaliacións: 
• Biblioteca do centro. Libros matemáticos e de divulgación matemática ou científica. 

Comics de historia das matemáticas. 
• Libros de texto. 
• Aula virtual. 
• Caderno do alumnado. 
• Pizarra dixital. Proxector de aula. 
• Internet. Ordenador de aula, tablets, teléfono mobil do alumnado para búsqueda de 

información e como recurso didáctico. 
• Cartulinas de cores. Papel de papiroflexia. Fíos, tesoiras, regla, compás,… 
• Material de xogos matemáticos do departamento: Cubos soma, Tamgrán, Pentominós, 

Hexaminós, Torres de Hanoi,… 
 
 Alumnado coa materia suspensa nalgunha das tres avaliacións: 



• Biblioteca do centro. Libros matemáticos e de divulgación matemática ou científica. 
Comics de historia das matemáticas. 

• Libros de texto. 
• Aula virtual. 
• Caderno do alumnado. 
• Pizarra dixital. Proxector de aula. 
• Internet. Ordenador de aula, tablets, teléfono mobil do alumnado para búsqueda de 

información e como recurso didáctico. 
• Cartulinas de cores. Papel de papiroflexia. Fíos, tesoiras, regla, compás,… 
• Material de xogos matemáticos do departamento: Cubos soma, Tamgrán, Pentominós, 

Hexaminós, Torres de Hanoi,… 
 
 
 

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final 
ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

             (a actividades de apoio, reforzo, recuperación  e ampliación)  

 Alumnado coa materia aprobada na avaliación ordinaria: 
• Faranse actividades de reforzo dalgún ou algúns temas vistos durante o curso que necesiten unha maior 

profundización dándolle un enfoque máis práctico, a través de resolución de problemas, da construcción de maquetas, 
da toma de datos, da consulta en fontes bibliográficas, da producción dunha pequeña monografía…   

 Alumnado coa materia suspendida na avaliación ordinaria: 
• Farase un repaso dos distintos temas vistos durante o curso. O apoio principal será o libro de texto e a aula virtual de 

cada un dos grupos. O seguemento será individualizado dado que haberá na aula alumnado con diferentes 
casuísticas. 

• Realizaranse actividades de reforzo que axuden a consolidar os coñecementos previos e a detectar cales son as 
dificultades que atopa o alumno ou alumna en cada un dos problemas suxeridos. 

 

Actividades tipo  Alumnado coa materia aprobada na avaliación ordinaria: 
• Resolución de problemas. 
• Lectura de libros ou fragmentos deles con interese matemático. 

 Alumnado coa materia suspendida na avaliación ordinaria: 
• Resolución de problemas  
• Utilización do material da aula virtual. 
• Lectura atenta e reflexiva da formulación de problemas.  

 

Materiais e recursos  Alumnado coa materia aprobada na avaliación ordinaria: 
• Libro de texto. 
• Aula Virtual. 
• Caderno do alumno. 
• Libros da biblioteca do centro. 

 
 Alumnado coa materia suspendida na avaliación ordinaria: 

• Libro de texto. 
• Aula Virtual. 
• Caderno do alumno. 

 

              Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a  
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 



Metodoloxía  Alumnado coa materia aprobada na avaliación ordinaria: 
• Faranse actividades de repaso e reforzo da materia de todo o curso para a preparación 

das probas ABAU. 
 
 Alumnado coa materia suspendida na avaliación ordinaria: 

• Faranse actividades para detectar as dificultades que presenta cada un dos alumnos ou 
alumnas e que os axuden a adquisición de destrezas e a consolidación de coñecementos. 

• Faranse actividades de repaso da materia de todo o curso para a preparación das probas 
ABAU. 

 

Actividades tipo  Alumnado coa materia aprobada na avaliación ordinaria: 
• Resolución de probas ABAU de Galicia de cursos anteriores. 
• Resolución de probas Evau doutras comunidades autónomas de cursos anteriores.  

 
 Alumnado coa materia suspendida na avaliación ordinaria: 

• Repaso e revisión das distintas probas da materia feitas ao longo do curso.  
• Resolución de probas ABAU de Galicia de cursos anteriores. 
• Resolución de probas Evau doutras comunidades de cursos anteriores.  

 

Materiais e recursos  Alumnado coa materia aprobada na avaliación ordinaria: 
• Libro de texto.  
• Caderno do alumnado. 
• Pizarra dixital ou proxector de aula 
• Aula virtual. 
• Páxina de Internet da Ciug.  

 
 Alumnado coa materia suspendida na avaliación ordinaria: 

• Libro de texto 
• Caderno do alumnado. 
• Pizarra dixital ou proxector de aula. 
• Aula virtual. 
• Páxina de Internet da Ciug.  

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Anexo III. Probas escritas 
 
 
 
 

En cada avaliación haberá un mínimo de dúas probas escritas na ESO e unha proba escrita no 
Bacharelato. Nelas avaliaranse os conceptos e procedementos traballados co alumnado. 

 
O profesorado deberá explicar ao seu alumnado se ditas probas puntúan na mesma proporción, 
ou se o último exame é de toda a avaliación e polo tanto a media será ponderada.  

 
Teranse especialmente en conta os erros graves nas probas escritas. Considerárase que unha cuestión 
está correctamente contestada cando, ademais de obter un resultado adecuado, se chegue a este a 
través de razoamentos apropiados e se expoñan estes de forma clara e intelixible, utilizando 
correctamente a linguaxe matemática. 

 
Nos cursos de bacharelato a nota final pode ser a media ponderada dos distintos bloques nos que 
se divide a materia, información que se proporcionará ao alumnado ao principio de curso. 

 
Cada avaliación ou parte da materia terá a súa correspondente recuperación con igual grao de dificultade 
que os exames de avaliación. O alumnado suspenso (aqueles que non acadaron 5 puntos mínimos 
necesarios) deberán presentarse obrigatoriamente a elas. Haberá un exame final  para o alumnado que non 
acade o aprobado ao longo do curso. 

No bacharelato ademais haberá unha proba escrita na convocatoria extraordinaria de xuño para 
o alumnado que non superase a materia na convocatoria ordinaria. 
 

 

 
 

 



Anexo IV. Alumnado coas Matemáticas pendentes 
 
 

Tendo en conta que as Matemáticas son unha materia con contidos progresivos farase un seguimento 
da aprendizaxe do alumnado polo profesor ou profesora da materia no curso en que estea matriculado. 
Ademais co obxecto de facilitar a superación da materia pendente o alumnado da ESO contará cunha 
clase de atención semanal, os luns de 18:10 a 19:00, divididos en dous grupos, 1º ciclo da ESO e 2º 
ciclo da ESO, atendidos por María José Paradela e Susana Paz,  respectivamente. 

 
Para a avaliación do alumnado da ESO consideramos: 

 
- o traballo e a actitude na clase de reforzo dos luns pola tarde 
- dúas probas escritas, en xaneiro e en maio 
- unha proba final no mes de maio 

 
 

Para a avaliación do alumnado de bacharelato consideramos: 
 

- dúas probas escritas, en xaneiro e en marzo 
- unha proba final no mes de abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Alumnado da ESO con Matemáticas pendentes. 
Curso 2022/23 

 
Datas dos exames 
 

 

1ª parte: martes, 17 de xaneiro 

 2ª parte: martes, 9 de maio 

Final:  martes, 23 de maio 

 
 

1ºESO 
 

1ª parte: Temas 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

2ª parte: Temas 7, 8, 9, 10, 11, 12 (sen áreas nen perímetros) 
 

2 ºESO 
 
   1ª parte:   Temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
    2ª parte:   Temas 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
 
 
3ºESO. Mat. Académicas 

 
1ª parte: Temas 1, 2, 4, 5, 6 

 
2ª parte: Temas  7, 8, 9, 13, 14 

 
 
 



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 
 
Alumnado de Bacharelato con Matemáticas I ou Matemáticas  
aplicadas ás Ciencias Sociais I pendentes.  Curso 2022/23 

 
 

Datas dos exames (os días estarán publicados na web do centro) 
 

1ª parte:  mediados de xaneiro  

2ª parte: última quincena de marzo 

Final:  mediados de abril 

 
 

Matemáticas I 
 

1ª parte: Temas 4, 5, 7, 8, 9 
 

2ª parte: Temas 10, 11, 12 
 
 
 
Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I 

 
1ª parte: Temas 1, 2, 3, 4, 5  

 
2ª parte: Temas 6, 7, 8 

 



 

Anexo V. Proposta de libros de lectura 
 
 
 

• Números pares, impares e idiotas. Juan José Millás. Antonio Fraguas “Forges”. Editorial Alba. 
 

Estes orixinalísimos contos transcenden todas as divisións convencionais de xéneros e idades: Números 
pares, impares e idiotas é para todos os públicos. A azarosa vida dos números, plasmada con sutil ironía 
por Millás e Forges, convertese así nun espello das perplexidades humanas 

 
• Las semillas mágicas. Mitsumasa Anno. Fondo de Cultura Económica. 

 
Cando temos un libro Mitsumasa Anno nas nosas mans sempre nos sorprende. Ben pola sabedoría que 
expresa coas súas acuarelas, ben pola traducción da abstracción matemática a unha narrativa ilustrada ou 
polo seu agudo carácter lúdico que nos invita a estirar a nosa imaxinación. 

 
 
 

COMICS 
 

Para ESO: 
 
 

• Gauss. El príncipe de los matemáticos. J. Pérez Zarco 
 

• Hipatia. La verdad en las matemáticas. Jordi Bayarri (Guión, Dibujo, Tinta, Color), Tayra 
Lanuza (Guión), Dani Seijas 

 
• Galileo. El mensajero de las estrellas. Jordi Bayarri 

 
• Newton. La gravedad en acción. Jordi Bayarri 

 
• Ada Lovelace. La encantadora de números.   Jordi   Bayarri (Guión,   Dibujo,   Tinta, Color), 
Tayra Lanuza (Guión), Dani Seijas 

 
 
 

Para bacharelato: 
 

• Última lección en Gotinga. D. Osenda 

No último día, antes de que os nazis o deteñan , o mestre xudeu dá unha explicación a unha clase baleira 
sobre números transfinitos. 

 
• Logicomix. A. Doxiadis 

 
A primeira metade está protagonizada por matemáticos como Russell, Hilbert, Frege e Gödel, e a segunda 
parte é máis filosófica. 



 
 

1º e 2º da ESO 
 

• Malditas matemáticas. Carlo Frabetti. Ed. Alfaguara. 
 

Neste libro, a maior aventura para a protagonista Alicia, e para os lectores e lectoras, será descubrir que 
as matemáticas non só son útiles senón tamén divertidas. 

 
 

• El asesinato del profesor de Matemáticas. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya. 
 

Este libro é un xogo, un divertimento: un profesor propón ó seu alumnado un xogo como exame para 
aprobar as matemáticas. O venres pola tarde, o profesor morre, pero ... 

 
• El país de las mates para novatos. L.C. Norman. Ed. Nivola. 

 
Este libro é unha especie de xogo de aventuras: dende a primeira páxina ata a última terás que aceptar os 
retos que propón o Matemático Mágico. 

 
• iOjalá no hubiera números! Esteban Serrano Marugán. Ed. Nivola. 

 
Imaxina que unha maña espertas e non pode lerse a hora do reloxo branco, os prezos da tenda 
desapareceron, non sabes cantos anos tes ... 

 
• Arquímedes el despistado. Luis Blanco Laserna. Ed. El Rompecabezas. 

 
Podía levantar barcos ca forza dunha man, foi un dos máis grandes detectives da historia e defendeu 
inxeniosamente a súa cidade de todo un exército coa única axuda duns espellos. 

 
• La sorpresa de los números, Los diez magníficos y Mister cuadrado. Anna Cerasoli. Editorial 
Maeva. 

 
Filippo, máis coñecido como Fío, é un neno con moita sorte: ten un avó profesor de matemáticas xubilado 
que sente un pouco de nostalxia polos seus antigos alumnos. O seu neto convértese no seu discípulo 
preferido, e o seu avó responde, de xeito sinxelo, ás primeiras dificultades matemáticas do neno. 

 
• La fórmula preferida del profesor. Yoko Ogawa. Ed. Funambulista. 

 
Unha nai entra a traballar na casa dun vello e túzaro profesor de matemáticas que perdeu a memoria nun 
accidente de coche. Unha historia de amizade e transmisión do saber, non só matemático... 

 
• Andrés y el dragón matemático. Mario Campos Pérez. Ed. Alertes 



Andrés odia as Matemáticas. Un día, dando un paseo polo bosque, atopa un Dragón Matemático, Berto, 
que lle axuda a entendelas... Pero o que non sabe Andrés é que o dragón agocha un misterio que os vai 
levar a vivir unha perigosa aventura. 

 
• Matecuentos. Cuentamates. 2 Joaquín Collantes e Antonio Pérez. Ed. Nivola. 

 
Estes contos con problemas, ou problemas con conto, son historias curtas cuns protagonistas que corren 
aventuras e que non paran de meterse en liortas, e ademais en liortas problemáticos xa que para saír 
deles teñen que resolver algún problema. E ti, como lector, podes axudarlles a resolvelos. 

 
 
 

3º e 4º ESO 
 

• El gran juego. Carlo Frabetti. Ed. Alfaguara. 
 

Un día, buscando un compañeiro de xogo, Leo conecta mediante o seu ordenador cun misterioso 
personaxe que lle propón unha serie de estrañas adiviñas lóxicas e aparentemente intranscendentes pero 
cargadas de significado. 

 
• El curioso incidente del perro a medianoche. M. Haddon. Ed. Salamandra 
Cristopher é un neno autista que escribe un diario. Tratará de descubrir quen asasinou ao can da súa veciña. 

 
• Los jardines cifrados. Carlo Frabetti. Ed. Lengua de trapo. 

 
A historia dunha investigación que nos levará á probabilidade, aos anagramas de Galileo e Kepler, aos 
cadrados máxicos, ao teorema do punto fixo, aos números infinitos non numerables,... 

 
• El diablo de los números. Hans Magnus Enzensberger. Ed. Siruela. 

 
O autor preséntanos a Roberto, un asombrado neno que ó inicio do libro odia as matemáticas e, pouco a 
pouco, conforme transcorren os seus máxicos soños, aumenta a súa fascinación polos números, os 
símbolos e as súas combinacións. 

 
• El país de las mates para expertos. L.C. Norman. Ed. Nivola 

 
Este libro é unha especie de xogo de aventuras; dende a primeira páxina ata a última terás que aceptar os 
retos que propón o Matemático Mágico. 

 
• El hombre que calculaba. Malva Tahan. Ed. Veron. 

 
A través das palabras coas que o narrador relata as distintas vicisitudes nas que participa o protagonista 
o lector percibe o seu talento para dominar as matemáticas. Esta sabedoría vai acompañada por unha 
reflexión que, por enriba de todos os detalles, busca e sempre atopa unha razón ética, de xustiza, para 
facer desaparecer os problemas. 



• Los crímenes de Oxford. Guillermo Martínez. Ed. Destino. 
 

Unha anciá foi asasinada en Oxford, todas as pistas sobre o crime están baseadas nos números primos, 
as ternas pitagóricas ... Un mozo bolseiro e un eminente profesor investigan o crime. 

 
• Cartas a una joven matemática. Ian Stewart. Ed. Crítica 

Nestas cartas, Stewart aborda varias cuestións relacionadas con esta disciplina, desde as máis xerais (¿Que 
son as matemáticas? ¿Son unha creación do home ou si existen por si mesmos? ¿Que é unha 
demostración? ¿Que significa que unha expresión matemática é "bonito"?) ás máis prácticos (como é a 
vida nos departamentos universitarios, a convivencia con outros matemáticos ou a investigación). 

 
 
 
 
 

Bacharelato 
 

• El teorema del loro. Denis Guedj. Ed. Anagrama 
 

O matemático e novelista Denis Guedj pon en práctica todos os seus coñecementos científicos para obter 
unha novela cativadora: unha feliz simbiose de humor e razón pura que nos serve nunha entretida lección 
en matemáticas. 

 

• El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Apostolos Doxiadis. Ediciones B. 
 

Centrada en problemas matemáticos reais de total actualidade coa característica de ser perfectamente 
intelixibles para calquera profano en matemáticas. 

 
 

• El contador de arena. Gillian Bradshaw. Ed. Salamandra. 
 

Adiantado ao seu tempo e coñecido universalmente polo soado principio que leva o seu nome, o grego 
Arquímedes foi un pioneiro do actual método científico, ademais de notable matemático e pensador. 
Discípulo de Euclides e fillo do astrónomo Fidias, a súa azarosa vida resulta tan apaixonante como 
formidable o poder do seu intelecto. Nesta rigorosa novela histórica, preséntase un Arquímedes de carne 
e óso, un ser humano excepcional. 

 
 

• A medición do mundo. Daniel Kehlmann Editorial Galaxia 
Describe cun sutil toque de humor a vida de dous xenios, as súas ansias e debilidades, os seus paseos pola 
raia fina que separa a ridiculez da grandeza, o éxito do fracaso. É un xogo de feitos e ficcións, unha 
novela de aventuras de extraordinaria fantasía, forza e interese. A historia de dúas aventuras vitais que 
acabarían por determinar a nosa maneira de entender o mundo. 



• E metro del mundo. Denis Guedj. Editorial: EL ALEPH 
O metro do mundo reconstrúe a aventura intelectual e humana que foi a medida do meridiano entre 
Dunkerque e Barcelona polos astrónomos Pierre Méchain e Jean-Baptiste Delambre 

 
 

• El contable hindú. David Leavitt. Ed. Anagrama 
Unha mañá en xaneiro de 1913, GH Hardy, considerado un dos maiores matemáticos británicos da súa 
época, recibe unha carta un tanto incoherente dun contador de Madras, Srinivasa Ramanujan, quen afirma 
estar moi preto de atopar a solución dun dos o máis importante - e nunca resolto - problemas matemáticos 
da época… 

 
 

• ¿Cómo se llama este libro?: El enigma de Drácula y otros pasatiempos lógicos. Raymond 
Smullyan. Ed. Cátedra 
Cun estilo fresco e divertido, Smullyan nos guía paso a paso polo mundo da lóxica a partir de enigmas 
moi simples. 

 
 
 

• Planilandia. E. Abbo 
“Publicada por primera vez en 1884 con el pseudónimo «A. Square»2 , ha ocupado un lugar único en la 
literatura científica fantástica a lo largo de un siglo. Esta encantadora narración de un mundo 
bidimensional, obra de Edwin A. Abbott (1838-1926), eclesiástico inglés y estudioso de Shakespeare, 
cuya vocación eran las matemáticas, se ha hecho famosa como exposición sin par de los conceptos 
geométricos y como una sátira mordaz del mundo jerárquico de la Inglaterra victoriana” (Nota do libro). 

 
 
 
 

• Pasiones, piojos, dioses…y matemáticas. Antonio J. Durán. Ed. Destino 
Nela atoparás mitoloxía, música, guerra, astronomía, literatura ... e matemáticas que viaxan xuntos a 
través do tempo e o espazo; desde Exipto, Mesopotamia, Grecia clásica ou Constantinopla asediada polos 
turcos á Polonia ocupada polos nazis. Unha historia sorprendente, divertida e instrutiva sobre a 
importancia das matemáticas na vida e na historia.



 
 

Anexo VI. Actividades extraescolares e 
complementarias 

 
• Dende outubro ata final de maio no recreo dos mércores desenvolverase o “taller de matemática 

recreativa e manipulativa”. 
 
• Organización Semana Matemática no segundo trimestre no instituto con xogos, enigmas,  concurso de 
fotografía matemática, unha competición de velocidade co cubo de Rubik, o reto matemático..... 
 
• Participación na unidade didáctica interdisciplinar “O entorno do Castro como  recurso didáctico”, na 
que os alumnos teñen que medir a altura dun cruceiro, a área dun estanque de superficie irregular, estudar e 
detectar figuras e corpos xeométricos, … . 
 
• Participación na Olimpíada Matemática de 2º da ESO do alumnado seleccionado 

 
• Participación no rallye matemático, a finais do segundo trimestre ou principios do terceiro 

 
 
• Participación no concurso de resolución de problemas “Matemáticas na raia” en grupo dirixido ao 
alumnado de 3º de ESO no segundo trimestre. 
 
• Participación na XIV Edición semana matemática de Vigo ‒ImatXina no segundo trimestre. 
 
◦ Visita do alumnado de 1º ESO ao auditorio Mar de Vigo para participar nos Obradoiros de Matemáticas 
no segundo trimestre. 
 
◦ Participación no concurso LigaMats do alumnado seleccionado nos catro cursos da ESO no segundo 
trimestre. 
 
• Participación na Olimpíada Matemática Galega que se celebra no mes de xaneiro, en Santiago de 
Compostela, con alumnado de 1º e 2º de Bacharelato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo VII.  IBO 
 
 
 

Consulta aquí programa de Análisis y Enfoques Nivel Medio e Nivel Superior  e Aplicaciones 
e Interpretación Nivel Medio e Nivel Superior do          Diploma do IBO. 
 
O alumnado do Bacharelato Internacional cursa ao mesmo tempo as dúas opcións de bacharelato, 
compatibilizando  a preparación dos exámenes do Diploma IBO  co seguimiento dos cursos do 
bachillerato LOMCE ou LOMLOE, según corresponda. A  avaliación  do Programa do Diploma 
realizase ao final dos dous anos de bacharelato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zFQJCz4dvNRqNlNMPn30mtfrBzeVX9vl?usp=sharing


Mecanismos de revisión, de avaliación e de 
modificación da programación didáctica 

 
Nas reunións mensuais do departamento farase un seguimento do desenvolvemento da programación 

didáctica das distintas materias que nos corresponden. Analizarase en primeiro lugar aquelas materias que 
sexan impartidas por máis dun profesor atendendo á coordinación entre eles. En segundo lugar farase o 
seguimento do cumprimento da temporalización das unidades didácticas e a aplicación dos estándares de 
aprendizaxe formulados, de xeito que se a práctica na aula aconsella a modificación de algún deles e están de 
acordo todos os profesores e profesoras que imparten dita materia e con posicionamiento favorable da 
maioría do resto dos membros do departamento modifícase de forma inmediata. 

Tras cada avaliación estudaranse os resultados do alumnado en cada materia e avaliaranse as metodoloxías 
aplicadas e a súa adecuación para facer propostas de mellora da programación para o curso seguinte. 

Na primeira quincena de setembro a persoa encargada xefatura do departamento revisará a programación 
introducindo as modificacións propostas durante o curso anterior para sometela á aprobación por tódolos 
membros do departamento. 
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